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Programação  CientífiCa

Quinta-feira, 30 de maio de 2013
Horário atividade

08:00 - 08:50
Conferência 1
Adoçantes artificiais são seguros? - Dos mitos às evidências científicas
Palestrante: MARIA CECILIA DE FIGUEIREDO TOLEDO

09:00 - 10:30

Simpósio 1
Fisiopatologia da obesidade
Coordenador: MARCIO C. MANCINI
Tecido adiposo marrom, bege e branco, quais as diferenças?
Palestrante: BRUNO HALPERN
O músculo endócrino
Palestrante: SYLKA RODOVALHO
Disfunção hipotalâmica na obesidade
Palestrante: LICIO VELLOSO
Discussão

09:00 - 10:30

Simpósio 2
Abordagem do obeso
Coordenadora: PRISCILLA RIZENTAL COUTINHO
Avaliação endócrina do obeso - Quando e como fazer
Palestrante: NINA ROSA DE CASTRO MUSOLINO
Por que os obesos têm dificuldade em perder peso?
Palestrante: LEILA MARIA BATISTA ARAÚJO
Dificuldades na abordagem do paciente obeso gravemente enfermo
Palestrante: MÁRIO KEHDI CARRA
Discussão

10:30 - 11:00 Intervalo para visitação à área de exposição

11:00 - 12:30

Simpósio 3
Diabetes no obeso
Coordenadora: FATIMA CORREA SANDMANN AFONSO
Deposição ectópica de gordura e função da célula beta pancreática: lições das lipodistrofias
Palestrante: CYNTHIA VALÉRIO
Quando começa o defeito incretínico?
Palestrante: AMÉLIO GODOY-MATOS
O cérebro diabético
Palestrante: SIMONE VAN DE SANDE LEE
Discussão

11:00 - 12:30

Simpósio 4 
Fatores de risco para obesidade e síndrome metabólica
Coordenador: AMÉLIO GODOY-MATOS
Relógio biológico, sono e obesidade
Palestrante: JOSE CIPOLLA NETO
Disruptores endócrinos obesogênicos
Palestrante: TANIA BACHEGA
Microbiota intestinal e obesidade: o que há de novo?
Palestrante: MARIO ABDALA SAAD
Discussão

12:30 - 13:45 Simpósio Satélite - NOVO NORDISK 
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12:30 - 13:45

Simpósio Satélite - BOEHRINGER/LILLY 
A evolução no tratamento do DM2
Inibidores da DPP-4: há como ir além?
Palestrante: JOÃO EDUARDO NUNES SALLES
Inibidor do SGLT-2: uma nova ferramenta que vai além do controle glicêmico
Palestrante: ALEXANDER KOGLIN BENCHIMOL
Discussão

12:30 - 13:45
Simpósio Satélite - GE 
Composição corporal com densitometria

14:00 - 15:30

Simpósio 5
Outras consequências da obesidade e da síndrome metabólica
Coordenador: ALEXANDRE HOHL
Demências – Mal de Alzheimer: mais uma doença associada a obesidade e DM2?
Palestrante: CINTIA CERCATO
Obesidade e hipogonadismo: uma ponte de mão dupla?
Palestrante: RICARDO MEIRELLES
GH e seus estimulantes
Palestrante: CÉSAR LUIS BOGUSZEWSKI
Discussão

14:00 - 15:30

Simpósio 6 
Saúde mental e obesidade
Coordenadora: MARIA DO DESTERRO DE FIGUEIREDO
Distúrbios psicológicos – Causa ou consequência da obesidade?
Palestrante: ARTHUR KAUFMAN
Troca de compulsão pós-cirurgia bariátrica. O que de fato sabemos?
Palestrante: CLÁUDIA COZER
Alterações do humor, transtornos alimentares e obesidade
Palestrante: ADRIANO SEGAL
Discussão

15:30 - 16:30 Intervalo/apresentação de pôsteres 

16:30 - 18:00

Controvérsias 1 
O paradoxo da obesidade: existe obeso saudável?
Coordenador: ALFREDO HALPERN
Sim
Apresentador: JOÃO EDUARDO NUNES SALLES
Não
Apresentador: ROSANA BENTO RADOMINSKI
Discussão

18:00 - 19:00 Cerimônia de Abertura 



Programação  CientífiCa

Sexta-feira, 31 de maio de 2013
Horário atividade

08:00 - 08:50
Conferência 2 
Resistência insulínica, DM2, doença cardiovascular - O ovo ou a galinha?
Palestrante: ENRIQUE CABALLERO

08:00 - 08:50
Conferência 3
Atividade física - como, quando e por quê?
Conferencista: MARCIO ATALLA

09:00 - 10:30

Simpósio 7
Obesidade e doença cardiovascular
Coordenadora: VICENTE FLORENTINO C ANDRADE
O papel do IMC na escolha da terapêutica anti-hipertensiva
Palestrante: MARIA TERESA ZANELLA
Dislipidemia aterogênica
Palestrante: JOSÉ ROCHA FARIA NETO
Doença coronariana no obeso
Palestrante: ROBERTO KALIL FILHO
Discussão

09:00 - 10:30

Simpósio 8 
Morbidades não tradicionais
Coordenadora: LEILA MARIA BATISTA ARAÚJO
Perda de peso e câncer – Útil ou deletério?
Palestrante: FELIPE OSÓRIO COSTA
Hiperuricemia e síndrome metabólica, muito além da gota
Palestrante: SEBASTIÃO RADOMINSKI
Osso, gordura e vitamina D – Qual a relação?
Palestrante: VICTÓRIA ZEGHBI COCHENSKI BORBA
Discussão

10:30 - 11:00 Intervalo para visitação à área de exposição 

11:00 - 12:30

Simpósio 9 
Abordagem da obesidade em situações especiais
Coordenadora: CINTIA CERCATO
Alterações metabólicas na síndrome dos ovários policísticos
Palestrante: ADRIANE MARIA RODRIGUES
Síndromes genéticas comuns
Palestrante: MARIA EDNA DE MELO
Gestação e controle de peso
Palestrante: JACQUELINE RIZZOLI
Discussão

11:00 - 12:30

Simpósio 10 
Nutrição
Coordenadora: JOSEFINA BRESSAN
Probióticos, prebióticos e controle de peso
Palestrante: REGINA MARIA VILELA
Há diferença entre programa alimentar e dieta?
Palestrante: MONICA BEYRUTI
Substitutos de refeição para o obeso diabético: novo algoritmo de tratamento
Palestrante: ALEXANDER KOGLIN BENCHIMOL
Discussão
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12:30 - 13:45

Simpósio Satélite - SBCBM 
Coordenador: JOÃO CAETANO MARCHESINI
Posição atual da SBCBM sobre cirurgia metabólica
Palestrante: ALMINO CARDOSO RAMOS
Quebrando paradigmas: IMC deve ser o fiel da balança?
Palestrante: JOÃO BATISTA MARCHESINI
O preparo e o acompanhamento multidisciplinar são realmente importantes?
Palestrante: ADRIANO SEGAL
O desafio do reganho de peso
Palestrante: ALCIDES JOSE BRANCO FILHO

12:30 - 13:45

Simpósio Satélite - Danone 
O papel dos lácteos na prevenção da obesidade
Coordenador: ALFREDO HALPERN
Panorama da obesidade no Brasil – O papel da alimentação
Consumo de Lácteos na prevenção da obesidade
Palestrante: LUANA CAROLINE DOS SANTOS
Iogurte: um alimento importante para uma dieta saudável
Palestrante: MAURO FISBERG

12:30 - 13:45 Simpósio Satélite - The Coca-Cola Company – Instituto de Bebidas para Saúde e Bem-Estar 

12:30 - 13:45
Simpósio Satélite - OTTOBONI 
Procedimentos para avaliação inicial e de resultados no tratamento da obesidade

12:30 - 13:45
Simpósio Satélite - ALLERGAN 
A utilização do balão intragástrico no tratamento da obesidade e redução das comorbidades

14:00 - 15:30

Simpósio 11 
Perspectivas do tratamento farmacológico
Coordenadora: MARIA TERESA ZANELLA
Sistema endocanabinoide: perspectivas para novas drogas de ação periférica
Palestrante: MARIANA FARAGE MARTINS
O potencial terapêutico do SLGT2
Palestrante: ENRIQUE CABALLERO
Análogos do GLP 1
Palestrante: HENRIQUE DE LACERDA SUPLICY
Discussão

14:00 - 15:30

Simpósio 12 
Atividade física
Coordenador: LUIS PAULO GOMES MASCARENHAS
Obesidade, inflamação e exercício físico
Palestrante: CLÁUDIA REGINA CAVAGLIERI
AF previne obesidade e síndrome metabólica?
Palestrante: NEIVA LEITE
Atividade física em crianças e adolescentes. Como orientar?
Palestrante: WENDELL ARTHUR LOPES
Discussão

15:30 - 16:30 Intervalo/apresentação de pôsteres 

16:30 - 18:00

Controvérsias 2 
Cirurgia metabólica - mitos e verdades
Coordenador: AMÉLIO GODOY-MATOS
Visão do endocrinologista
Apresentador: MARCOS ANTONIO TAMBÁSCIA
Visão do cirurgião bariátrico
Apresentador: ALMINO CARDOSO RAMOS
Discussão

18:00 Assembleia ABESO 



Programação  CientífiCa

 Sábado, 1º de junHo de 2013
Horário atividade

08:00 - 09:30

Simpósio 13
Cirurgia bariátrica
Coordenador: GIUSEPPE REPETTO
Resultados em longo prazo da cirurgia bariátrica
Palestrante: HILTON TELLES LIBANORI
Efeitos adversos e complicações mais comuns na cirurgia e como devem ser tratados
Palestrante: SOLANGE CRAVO BETTINI
Cirurgias corretivas pós-bariátrica
Palestrante: FÁBIO LOPES SAITO
Dispositivo endoscópico duodeno-jejunal para o tratamento da obesidade e do diabetes
Palestrante: BRUNO DA COSTA MARTINS
Discussão

08:00 - 09:30

Simpósio 14 
Infância e adolescência
Coordenadora: SUZANA NESI FRANÇA
Tratamento da obesidade na infância e adolescência: riscos x benefícios
Palestrante: ZULEIKA HALPERN
Puberdade na menina e no menino obesos
Palestrante: MARGARET C. S. BOGUSZEWSKI
Dicas para o tratamento nutricional da criança obesa
Palestrante: MAURO FISBERG
Discussão

09:30 - 10:00 Intervalo para visitação à área de exposição 

10:00 - 11:30

Simpósio 15
Tratamento farmacológico
Coordenador: HENRIQUE DE LACERDA SUPLICY
Risco cardiovascular, diabetes e obesidade
Palestrante: WALMIR COUTINHO
Topiramato isolado e em combinação no tratamento da obesidade
Palestrante: MARCIO C. MANCINI
Novas drogas, velho dilema
Palestrante: ALFREDO HALPERN
Discussão

10:00 - 11:30

Simpósio 16
Temas avançados em nutrição
Coordenadora: MARIA EMÍLIA VON DER HEYDE
Perspectivas no tratamento nutricional da obesidade
Palestrante: FERNANDA PISCIOLARO
Dieta e inflamação: como se comportam os nutrientes neste binômio
Palestrante: ROBERTA SOARES LARA CASSANI
Consumo de frutose: perspectivas atuais e futuras
Palestrante: JOSEFINA BRESSAN
Discussão

11:30 - 12:20
Conferência 4
Experiences from the SOS study
Palestrante: KAJSA SJÖHOLM

12:20 Encerramento
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A AVALIAÇÃO CIENTÍFICA DOS RESUMOS FOI REALIZADA PELA COMISSÃO CIENTÍFICA DESTE EVENTO.



TRABALHOS CIENTÍFICOS – SUMÁRIO

001.  A CICLAGEM DA MASSA CORPORAL OU EFEITO SANFONA ALTERA A DISTRIBUIÇÃO DO TECIDO ADIPOSO E ADIPOCINAS EM 
MODELO EXPERIMENTAL. ...................................................................................................................................................................S107
Sandra Barbosa-da-Silva, Isabele Bringhenti, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Márcia Barbosa Águila

002.  A HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E O DIABETES MELLITUS ESTÃO RELACIONADOS AO AUMENTO DA MASSA CORPORAL EM 
PACIENTES HOSPITALIZADOS?............................................................................................................................................................S107
Jéssica Alves de Paula, Emmanuelle Dias Batista, Rebecca Baumgartner, Amanda Cristina de Oliveira, Zilma Adelina da Conceição 
Fedalto, Maria Eliana Madalozzo Schieferdecker

003.  A INFLUÊNCIA DA OBESIDADE NA INCONTINÊNCIA URINÁRIA FEMININA ........................................................................................S107
Shirley Aparecida Fabris de Souza, Mariana Leiko Kawakani, Laura Seabra Furtado, Bianca Santana Silva, Nestario Primo Junior, Jeniffer 
de Paula Ferlini, Nathalia Caroline Valentine de Azevedo

004.  A RELAÇÃO ENTRE A EXPRESSÃO DA LEP, LEPR, DO IGF1 E DA IL10 COM OS MICRORNAS: MIR-27A, MIR-27B, MIR-143 E MIR-145 NA 
OBESIDADE .........................................................................................................................................................................................S107
Renata Viesti Advincula Collares, José Sebastião dos Santos, Daniela Pretti da Cunha Tirapelli, Wilson Salgado Junior

005.  AÇÃO ANTIOXIDANTE DO RESVERATROL NA MELHORA DO BALANÇO OXIDATIVO EM MÚSCULO CARDÍACO E AORTA DE RATOS 
OBESOS ..............................................................................................................................................................................................S108
Daniela Roxo de Souza, Bruno Luiz da Silva Pieri, Scherolin de Oliveira Marques, Thais Fernandes Luciano, Cláudio Teodoro de Souza

006.  ADESÃO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO EM IDOSOS PORTADORES DE SÍNDROME METABÓLICA ACOMPANHADOS NA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA .........................................................................................................................................................S108
Camila Bittencourt Jacondino, Vera Elizabeth Closs, Paula Engroff, Luiza Sherer Elly, Irênio Gomes, Carla Helena Augustin Schwanke

007.  AGONISTA PAN-PPAR ALIVIA PARÂMETROS HEPÁTICOS DE PROLES ORIUNDAS DE MÃES OBESAS ..................................................S108
D‘Angelo Magliano, Thereza Cristina Lonzetti Bargut, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Vanessa de Souza Mello

008.  AGONISTAS PPAR EXIBEM EFEITOS DIFERENCIADOS SOBRE A MASSA CORPORAL, TOLERÂNCIA À GLICOSE E ESTEATOSE HEPÁTICA 
EM CAMUNDONGOS C57BL/6 ALIMENTADOS COM DIETA HIPERLIPÍDICA ......................................................................................S109
Sandra Barbosa-da-Silva, Vanessa Souza-Mello, Liliane Soares Corrêa de Oliveira, Thatiany de Souza Marinho, Márcia Barbosa Águila, 
Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda

009.  ALTERAÇÕES NA COMPOSIÇÃO CORPORAL E NO GASTO ENERGÉTICO DE REPOUSO APÓS UM PROGRAMA DE TREINAMENTO 
AERÓBIO E RESISTIDO COMBINADO EM MULHERES NA MENOPAUSA .............................................................................................S109
Camila Buonani da Silva, Fabrício Eduardo Rossi, Juliana Viezel, Eduardo Pereira da Silva, Tiego Aparecido Diniz, Rômulo de Araújo 
Fernandes, Ismael Forte Freitas Júnior

010.  ALTERAÇÕES METABÓLICAS NO PACIENTE HIV/AIDS EM USO DE TERAPIA ANTIRRETROVIRAL DE ALTA POTÊNCIA E O PAPEL DO 
FARMACÊUTICO .................................................................................................................................................................................S110
Ana Claudia Piccinelli, Bárbara M. Arriola

011. ALTERAÇÕES NO METABOLISMO ENERGÉTICO MITOCONDRIAL CARDÍACO NA OBESIDADE INDUZIDA POR DIETA OCIDENTAL ..S110
Fabiana Neves, Erika Cortez, Amélia Faustino Bernardo, Ana Barbosa Marcondes de Mattos, Anatália Kutianski Vieira, Tayanne de Oliveira 
Malafaia, Alessandra Alves Thole, Alessandra Cordeiro de Souza Rodrigues Cunha, Érica Patrícia Garcia de Souza, Rosely Sichieri, Anibal 
Sanchez Moura

012.  ALTERAÇÕES RESPIRATÓRIAS NO OBESO ..........................................................................................................................................S110
Maiara Fontes Pukanski, Marta Lise Klein, Rodolfo Castro César de Oliveira

013.  AMENDOIM RICO EM ÁCIDO GRAXO OLEICO CONTRIBUI PARA MAIOR TERMOGÊNESE INDUZIDA PELA DIETA COMPARADO AO 
AMENDOIM CONVENCIONAL EM HOMENS COM EXCESSO DE PESO............................................................................................S111
Viviane Silva Macedo, Raquel Duarte Moreira Alves, Ana Paula Boroni Moreira, Fernanda Fonseca Rocha, Laís Emilia da Silva, Tatiana 
Fiche Salles Teixeira, Maria do Carmo Gouveia Peluzio, Rita de Cássia Gonçalves Alfenas, Josefina Bressan, Neuza Maria Brunoro Costa

014.  ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DE ATELECTASIAS EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA .............................................S111
Letícia Baltieri, Fabiana Sobral Peixoto-Souza, Irineu Rasera Junior, Eli Maria Pazzianotto-Forti

015.  ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA DE ADULTOS OBESOS SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA ....................................................S111
Larissa Gabrielle da Silva, Bárbara Dal Molin Netto, Sandy de Fátima de Souza, Joana Pereira de Carvalho Ferreira, Ana Paula Grotti 
Clemente, Gisele Farias, Solange Cravo Bettini, Maria Emilia D. Von der Heyde, Ana Raimunda Dâmaso

016.  ANÁLISE DO PESO, IMC E CIRCUNFERÊNCIA APÓS O USO DE SIBUTRAMINA NOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO NÚCLEO DE APOIO 
AO PACIENTE OBESO – NAPO ...........................................................................................................................................................S112
Maria de Fátima Lima Ferreira, André Pereira Moreira, Alexandre Tavares Cartaxo, Ana Karine Cartaxo Sampaio, Priscila Magdalena 
Teodoro Silva, Hellen Raissa dos Santos Monteiro, Matheus Abrantes Paiva Pequeno, Emanuel Ítalo Nascimento

017.  ASSOCIAÇÃO DA DOR ARTICULAR COM ATIVIDADE LABORAL E ESTADO NUTRICIONAL EM ADULTOS DO 
MUNICÍPIO DE VIÇOSA, MG ..............................................................................................................................................................S112
Silvia Helena de Oliveira Morais, Dione de Marchi, Danielle Cristina Guimarães da Silva, Erlaine da Silva Souza, France Araújo Coelho, 
Wellington Segheto, Vanessa Guimarães Reis, Francielle de Assis Arantes, Geisiane de Souza Costa, Giana Zarbato Longo

018.  ASSOCIAÇÃO DE PRÁTICA SUFICIENTE DE ATIVIDADE FÍSICA E BAIXA GORDURA DE TRONCO É FATOR DE PROTEÇÃO CONTRA 
HIPERGLICEMIA EM MULHERES NA MENOPAUSA ..............................................................................................................................S112
Ismael Forte Freitas Júnior, Fabrício Eduardo Rossi, Tiego Aparecido Diniz, Juliana Viezel, Eduardo Pereira da Silva, Camila Buonani

019.  ASSOCIAÇÃO DO FIBRINOGÊNIO COM FATORES DE RISCO CARDIOMETABÓLICOS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM EXCESSO 
DO PESO: A IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO PRECOCE...............................................................................................................S113
Waldeneide Fernandes de Azevedo, Anna Larissa Veloso Guimarães, Carla Campos Muniz Medeiros, Mônica de Oliveira Simões, 
Danielle Franklin de Carvalho, Rafaela Ramos Dantas, Tatianne Moura Estrela Dantas, Anajás da Silva Cardoso

020.  ASSOCIAÇÃO ENTRE A QUALIDADE DA DIETA E O ESCORE DE FRAMINGHAM DE PACIENTES HOSPITALIZADOS COM DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 ..................................................................................................................................................................................S113
Alessandra Bortoletto Dimiras, Maria Camila Buarraj Gomes, Júlia Laura Delbue Bernardi, Kátia Cristina Portero McLellan

021.  ASSOCIAÇÃO ENTRE ÁCIDO ÚRICO E CRITÉRIOS DA SÍNDROME METABÓLICA EM PACIENTES COM ALTO RISCO CARDIOVASCULAR: 
PROCÁRDIO-UFV ................................................................................................................................................................................S113
Hellen Abreu da Silva, Camila Horta Gaudereto Rodrigues, Vanessa Fialho Lopes, Luiza Carolina Fagundes Silva, Lílian Mendonça Ferreira, 
Laura Luiza Menezes Santos, Vanessa Silva Davini, Dalila Pinto de Souza Fernandes, Júlia Brangioni Fontes, Helen Hermana Miranda 
Hermsdorff

022.  ASSOCIAÇÃO ENTRE ESCOLARIDADE E CONSUMO ALIMENTAR EM ADULTOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA, MG ...........................S113
Danielle Cristina Guimarães da Silva, Wellington Segheto, France Araújo Coelho, Vanessa Guimarães Reis, Sílvia Helena de Oliveira 
Morais, Dione de Marchi, Ana íris Mendes Coelho, Emanuele Louise Gomes de Magalhaes, Fernanda Cristina da Silva Amaral, Giana 
Zarbato Longo



TRABALHOS CIENTÍFICOS – SUMÁRIO

023.  ASSOCIAÇÃO ENTRE EXCESSO DE PESO E CONSUMO DE ALIMENTOS PROTETORES E PREDITORES DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 
TRANSMISSÍVEIS EM ADULTOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA, MG .......................................................................................................S114
Danielle Cristina Guimarães da Silva, Wellington Segheto, France Araújo Coelho, Vanessa Guimarães Reis, Sílvia Helena de Oliveira 
Morais, Dione de Marchi, Ana Íris Mendes Coelho, Jaqueline Beatriz Silva Costa, Alinne Paula de Almeida, Giana Zarbato Longo

024.  ASSOCIAÇÃO ENTRE OBESIDADE ABDOMINAL E PRESSÃO ARTERIAL ALTERADA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE SANTA CRUZ DO 
SUL, RS ................................................................................................................................................................................................S114
Luiza Pasa, Cézane Priscila Reuter, Éboni Marília Reuter, Leandro Tibiriçá Burgos, Miriam Beatris Reckziegel, Miria Suzana Burgos

025.  ASSOCIAÇÃO ENTRE OBESIDADE, SARCOPENIA, OBESIDADE SARCOPÊNICA E SÍNDROME METABÓLICA EM IDOSOS LONGEVOS ...........S114
Vanessa Ribeiro dos Santos, Igor Conterato Gomes, Lionai Lima dos Santos, Ismael Forte Freitas Júnior

026.  ASSOCIAÇÃO ENTRE OS INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS E DE COMPOSIÇÃO CORPORAL COM A RAZÃO TRIGLICERÍDEOS/
HDL-C: ESTUDO COM ADULTOS DE VIÇOSA/MG ..............................................................................................................................S115
Vanessa Guimarães Reis, Giana Zarbato Longo, Dione de Marchi, Gabriela de Paiva Coelho, Danielle Cristina Guimarães da Silva, Silvia 
Helena de Oliveira Morais, Wellington Segheto, France Araújo Coelho, Bruna Pacheco Alves de Sousa, Juliana Farias de Novaes

027.  ASSOCIAÇÃO ENTRE USO DE COMPUTADOR E VIDEOGAME E CONSUMO DE REFRIGERANTE EM ADOLESCENTES DA REGIÃO 
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO ..............................................................................................................................................S115
Raíssa Resende Fernandes, Paola Moraes Sarmento Santiago Freitas, Giulia Xavier de Carvalho, Gloria Valeria da Veiga, Rosangela Alves 
Pereira

028.  ASSOCIAÇÕES ENTRE VARIÁVEIS BIOQUÍMICAS E GORDURA VISCERAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES OBESOS  .....................S115
Barbara Antunes, Paula Alves Monteiro, Suziane Ungari Cayres, Ricardo Ribeiro Agostinete, Ismael Forte Freitas Júnior

029.  ATIVIDADE RELATIVA DAS FORMAS MOLECULARES DA BUTIRILCOLINESTERASE E OBESIDADE ........................................................S116
Jovana Karoline Lima, Neiva Leite, Luciane Viater Tureck, Ricardo L. R. de Souza, Gerusa E. Milano, Luciana S. Timossi, Ana C. Osiecki, Lupe 
Furtado-Alle

030.  ATUAÇÃO DO TERAPEUTA NUTRICIONAL E TRATAMENTO DO TRANSTORNO DA COMPULSÃO ALIMENTAR PERIÓDICA (TCAP) – UMA 
REVISÃO .............................................................................................................................................................................................S116
Thaís Reis de Leão, Lilian Mika Horie

031.  AULA EXPOSITIVA DE ORIENTAÇÃO ALIMENTAR DO PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO DE CIRURGIA BARIÁTRICA .................................S116
Alessandra Ferrarini, Fatima Correa Sandmann Afonso, Elizabeth Borusch, Mariana Paganoto, Juliana Gomes Schiavini, Carlos Kaiamori, 
Christiane Romanini, Marianne Guimarães

032.  AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E BIOQUÍMICA ENTRE PACIENTES DE PROGRAMAS DE CIRURGIA BARIÁTRICA DA REDE PÚBLICA E DA 
REDE PARTICULAR ..............................................................................................................................................................................S117
Ingrid Maria Novais Barros de Carvalho Costa, Antônio Alves Júnior, Larissa Damasceno Miranda, Ellen de Almeida Santos

033.  AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE DOSAGENS DE ÁCIDO ÚRICO E TRIGLICÉRIDES EM PACIENTES ATENDIDOS EM UMA INSTITUIÇÃO 
PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÂNIA, GOIÁS ........................................................................................................................S117
Tristão Maurício de Aquino Filho, Guilherme Seronni, Isabel Cristina Carvalho Medeiros Francescantonio, Talissa de Moraes Tavares 
Mirando, Suely Martinez Yano, Fernanda Leão de Faria

034.  AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIDIABÉTICA E ANTIDISLIPIDÊMICA DO METANÓLICO DE ANNONA CRASSIFLORA (ANNONACEAE) EM 
RATOS COM DIETA RICA EM FRUTOSE  ..............................................................................................................................................S117
Joyce Alencar Santos Radai, Ana Claúdia Piccinelli, Anelise Samara Nazari Formagio, Edna K. Kassuya Iriguchi, Renato Cazanti, Cândida 
Aparecida Leite Kassuya

035.  AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DA CREATINA QUINASE EM CÉREBRO DE RATOS JOVENS APÓS ADMINISTRAÇÃO CRÔNICA DE 
LIRAGLUTIDA .......................................................................................................................................................................................S118
Morgana Prá, Luana R. Souza, Aline H. Mello, Rosiane Schraiber, Larissa Colonetti, Aline Gassenferth, Helena L. da Rosa, Ana Carla M. 
Cereja, Gislaine T. Rezin

036.  AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE HIPOGLICEMIANTE DO EXTRATO METANÓLICO E DA FRAÇÃO DE ANNONA DIOICA ST. HILL EM 
RATOS .................................................................................................................................................................................................S118
Ana Claudia Piccinelli, Edna K. Kassuya Iriguchi, Anelise Samara Nazari Formagio, Francisco Marcio Casarim Junior, Cândida Aparecida 
Leite Kassuya

037.  AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE HIPOGLICEMIANTE DO EXTRATO METANÓLICO E DA FRAÇÃO DE ANNONACRASSIFLORA 
(ANNONACEAE) EM RATOS ..............................................................................................................................................................S118
Maíra Dante Formagio, Ana Claudia Piccinelli, Anelise Samara Nazari Formagio, Cândida Aparecida Leite Kassuya

038.  AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE INDIVÍDUOS ADULTOS SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA ..............................S119
Thais Regina Mezzomo, Maria Emilia D. Von der Heyde, Raul von der Heyde

039.  AVALIAÇÃO DA DEMANDA METABÓLICA DE PACIENTES COM FIBROMIALGIA ...............................................................................S119
Emmanuelle Dias Batista, Aline Andretta, Renata Costa de Miranda, Márcia Maria Marques Teles Lobo, Maria Eliana Madalozzo 
Schieferdecker, Eduardo dos Santos Paiva, Cesar Luiz Boguszewski

040.  AVALIAÇÃO DA DIETA DE IDOSOS OBESOS COM COMPROMETIMENTO COGNITIVO LEVE ...........................................................S119
Alessandra Xavier dos Santos, Maria Aquimara Zambone, Nídia Celeste Horie, Rosa Maria Godinho Macedo, Marta Merenciana Del 
Biggio de Freitas, Sonia M. L. S. S. Trecco, Denise Evazian, Cintia Cercato

041.  AVALIAÇÃO DA INGESTÃO DIETÉTICA DE SÓDIO POR MULHERES HIPERTENSAS ASSISTIDAS EM UM CENTRO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO 
DE SÃO LUÍS-MA .................................................................................................................................................................................S120
Gustavo Monteiro da Silva, Nayane Costa Barros, Alcyone de Oliveira Paredes, Themys Danyelle Val Lima, Jurema Gonçalves Lopes de 
Castro Filha

042.  AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO PÓS-OPERATÓRIO TARDIO DA DERIVAÇÃO GÁSTRICA EM Y-DE-ROUX ...........................S120
Cristiane Maria Cavalcante Silveira, Catarina Brasil d’Alva, Andréa Cavalcante dos Santos, Luiz Gonzaga de Moura Júnior, Maria 
Elisabete Amaral de Moraes

043.  AVALIAÇÃO DE COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE PACIENTES PARTICIPANTES DE GRUPOS DE AUTOAJUDA DE COMEDORES 
COMPULSIVOS ANÔNIMOS EM PORTO ALEGRE, RS .........................................................................................................................S120
Marina Ferrari, Lucia Marques Stenzel, Fernanda Michielin Busnello

044.  AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS DE DANO AO DNA NO SANGUE DE RATOS ADULTOS APÓS ADMINISTRAÇÃO DE LIRAGLUTIDA .....S121
Luana da Rosa Souza, Morgana Prá, Adriani P. Damiani, Ana Luiza F. Dajori, Daniela D. Leffa, Vanessa M. Andrade, Gislaine T. Rezin
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001. A CICLAGEM DA MASSA CORPORAL OU EFEITO 
SANFONA ALTERA A DISTRIBUIÇÃO DO TECIDO ADIPOSO E 
ADIPOCINAS EM MODELO EXPERIMENTAL.
Sandra Barbosa-da-Silva, Isabele Bringhenti, Carlos Alberto 
Mandarim-de-Lacerda, Márcia Barbosa Águila
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Introdução: A obesidade está associada com inflamação atribuída a 
produção, liberação desregulada de citocinas e adipocinas e dislipi-
demia. Intervenções nutricionais, como uma dieta hipoenergética, 
são acompanhadas por períodos repetidos de perda e ganho do peso, 
um fenômeno conhecido como “efeito sanfona” ou “ciclagem da 
massa corporal” (CMC). Objetivos: Avaliar os efeitos da ciclagem 
da massa corporal sobre o tecido adiposo, adipocinas e metabolismo 
de carboidratos. Métodos: Foram estudados os efeitos da CMC na 
massa corporal (MC), perfil lipídico, metabolismo de carboidratos, 
adiposidade, adipocinas em camundongos C57BL/6 machos que 
ciclaram a MC 2 ou 3 vezes pela alternância de dieta hiperlipídica 
(HF) com dieta padrão (SC). Resultados: Após o ciclo de dieta HF, 
os animais ficavam mais pesados (SC2/HF2 e HF2/SC2/HF2) e, 
após o ciclo de dieta SC (HF2/SC2 e SC2/HF2/SC2), os animais 
perdiam menos peso. A CMC provocou flutuação nas reservas de 
gordura, nos lipídeos sanguíneos. O colesterol total após mudança 
da dieta HF para a dieta SC apresentou redução, assim como os tri-
glicerídeos plasmáticos. No teste oral de tolerância à glicose durante 
o período de ingestão da dieta HF, os animais mostraram-se mais 
intolerantes à glicose e, no período da dieta SC, eles permanece-
ram intolerantes à glicose (HF2/SC2 e SC2/HF2/SC2). A leptina 
sérica, a resistina e o TNF-α apresentaram maiores valores no ciclo 
da dieta HF (SC2/HF2 e HF2/SC2/HF2) e foi reduzida após in-
gestão da dieta SC (HF2/SC2 e SC2/HF2/SC2). Ao contrário, 
a adiponectina sérica foi menor durante a ingestão da dieta HF e 
maior durante a ingestão da dieta SC. A IL-6 foi maior nos ciclos da 
dieta HF, porém após ingestão da dieta SC no grupo SC2/HF2/
SC2 não apresentou redução da IL-6. Na expressão da adiponec-
tina por meio do western blotting os grupos SC2/HF2 e HF2/
SC2/HF2 apresentaram redução, já os grupos HF2/SC2 e SC2/
HF2/SC2 não conseguiram recuperar comparado ao grupo contro-
le. Na expressão da leptina e IL-6 todos os grupos que consumiram 
a dieta HF em algum momento do estudo, HF2/SC2, SC2/HF2, 
SC2/HF2/SC2 e HF2/SC2/HF2, apresentaram maior expressão 
dessas proteínas em comparação aos grupos controles. Conclusão: 
Os resultados mostraram que tanto a dieta HF como a CMC são 
relevantes para o remodelamento dos depósitos de gordura, com 
repercussão nos lipídios séricos, homeostase da glicose e adipocinas. 
Apoio financeiro: Capes, Faperj e CNPq.

002. A HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E O DIABETES 
MELLITUS ESTÃO RELACIONADOS AO AUMENTO DA MASSA 
CORPORAL EM PACIENTES HOSPITALIZADOS?
Jéssica Alves de Paula, Emmanuelle Dias Batista, Rebecca 
Baumgartner, Amanda Cristina de Oliveira, Zilma Adelina da 
Conceição Fedalto, Maria Eliana Madalozzo Schieferdecker
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná

Introdução: O aumento da incidência de excesso de peso é observa-
do atualmente como tendência mundial, trazendo consequências no 
agravo à saúde, como o aumento significativo das doenças crônicas 
não transmissíveis, incluindo a hipertensão arterial sistêmica (HAS) 
e o diabetes mellitus (DM). Objetivo: Verificar se HAS e DM estão 
relacionadas ao aumento de massa corporal em pacientes hospitali-
zados. Métodos: Estudo retrospectivo utilizando os dados das fichas 
de avaliação nutricional preenchidas na rotina assistencial dos nutri-
cionistas das clínicas médicas e cirúrgicas do Hospital de Clínicas 
da Universidade Federal do Paraná no período de outubro/2012 

a março/2013. Os pacientes foram divididos em adultos e idosos 
e, para avaliação do estado nutricional, foi empregado o índice de 
massa corporal (IMC). Como critério de classificação, adotaram-se 
as recomendações da OMS (1998) para os adultos e o preconizado 
por Lipschitz (1994) para os idosos. Para a compilação dos dados, 
foi utilizado o programa Excel 2010® e, para análise estatística, o 
programa Statistica®, empregando o teste Qui-Quadrado para a ava-
liação da dependência entre IMC, DM e HAS. Foi observado o nível 
de 95% de confiança e adotou-se o coeficiente de significância (p < 
0,05). Resultados: A amostra foi composta por 125 indivíduos de 
ambos os sexos, com idade entre 19 e 85 anos, sendo 68% adultos 
(n = 85) e 32% idosos (n = 40). De acordo com o IMC, 44,7% dos 
adultos foram classificados como eutróficos, 18,8% com baixo peso 
e 36,5% com sobrepeso e/ou obesidade. Entre os idosos, 45% apre-
sentaram eutrofia, 32,5%, magreza e 22,5%, excesso de peso. Estatis-
ticamente, não houve relação entre sobrepeso/obesidade e HAS (p 
= 0,09) ou DM (p = 0,15). Conclusão: Observou-se que a eutrofia 
predominou tanto nos adultos como nos idosos, no entanto o ex-
cesso de peso foi maior entre os adultos. E, diferentemente do que 
mostram outros estudos, a incidência de HAS e DM não apresentou 
relação com o aumento da massa corporal.

003. A INFLUÊNCIA DA OBESIDADE NA INCONTINÊNCIA 
URINÁRIA FEMININA
Shirley Aparecida Fabris de Souza, Mariana Leiko Kawakani, Laura 
Seabra Furtado, Bianca Santana Silva, Nestario Primo Junior, 
Jeniffer de Paula Ferlini, Nathalia Caroline Valentine de Azevedo
Universidade Estadual de Londrina

A obesidade é considerada fator de risco significante e independen-
te para a incontinência urinária (IU) em mulheres. Constitui um 
importante problema de saúde, com evidente repercussão social e 
econômica e interfere na QV. Método: Estudo clínico transversal. 
Foram selecionadas 43 mulheres, com média de idade de 40,8 ± 
7,6 anos e IMC de 51,3 ± 8,4 kg/m2 avaliadas por meio do ques-
tionário de frequência urinária feminina e incontinência (Tomoe et 
al., 2005). Esse instrumento apresenta 10 itens que avalia a história, 
o tipo, a duração e as manifestações da incontinência urinária, jun-
tamente com outras variáveis. Resultados: A frequência de micção 
durante o dia foi de 8,0 ± 2,4 vezes (1-20) e à noite (noctúria) 4,1 
± 3,7 vezes (0-5). Perda descontrolada de urina foi relatada por 94% 
dos pacientes, classificados como diariamente em 31%, e 26% sema-
nalmente e mensalmente em 43%. A IU é considerada um transtorno 
nas tarefas domésticas diárias, nas atividades sociais ou profissionais e 
definida como grave por 78,9% dos indivíduos. O impacto na ativi-
dade sexual foi mencionado, mas sem relevância provavelmente por 
causa da pobre vida sexual. Apesar de todas as repercussões, apenas 
10,6% do grupo procurou tratamento especializado. Conclusões: 
A incontinência urinária de algum grau foi observada em 94% das 
mulheres. As consequências negativas sobre o desempenho social e 
profissional, bem como a qualidade de vida, foram percebidas. Em-
bora a cirurgia bariátrica possa melhorar a disfunção urinária, es-
tudos específicos são necessários para documentar esse transtorno.

004. A RELAÇÃO ENTRE A EXPRESSÃO DA LEP, LEPR, DO IGF1 
E DA IL10 COM OS MICRORNAS: MIR-27A, MIR-27B, MIR-143 
E MIR-145 NA OBESIDADE
Renata Viesti Advincula Collares, José Sebastião dos Santos, 
Daniela Pretti da Cunha Tirapelli, Wilson Salgado Junior
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

Introdução: A obesidade é uma doença multifatorial, acompanhada 
por uma série de complicações. O tecido adiposo, composto por 
diferentes tipos celulares, é considerado tanto como um reservatório 
de energia como um órgão endócrino. Esse tecido secreta diversas 
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substâncias, tais como: Insulin-Like Growth Factor 1 (IGF1), In-
terleucina 10 (IL10) e Leptina (LEP). A obesidade acarreta muitas 
alterações hormonais, imunológicas e genéticas, incluindo altera-
ções na expressão dos microRNAs. Objetivos: Verificar a expres-
são gênica dos genes LEP, LEPR (leptin receptor), IGF1, IL10 e 
dos microRNAs miR-27a, miR-27b, miR-143 e miR-145, e fazer 
a correlação entre os genes e os microRNAs. Metodologia: Foram 
coletados tecidos a partir de biópsias de gordura subcutânea, fíga-
do e epíplon de indivíduos obesos candidatos à cirurgia bariátrica 
e indivíduos não obesos (grupo controle). O RNA foi extraído dos 
tecidos para a síntese do cDNA e posterior PCR em tempo real. A 
ferramenta TargetScan foi utilizada para verificar as interações pre-
ditas entre os genes e os microRNAs estudados. O teste estatístico 
utilizado nas análises foi Mann-Whitney. Resultados: O grupo de 
indivíduos obesos apresentou maior expressão de LEP (p = 0,001) 
e IGF1 (p = 0,0366) na gordura subcutânea e expressão reduzida 
de IGF1 (p = 0,0049) no epíplon em relação ao grupo controle. O 
único microRNA que apresentou expressão aumentada no grupo de 
obesos foi o miR-27a no epíplon (p = 0,0064). Conclusão: Uma 
vez que o miR-27a foi o único microRNA que apresentou expressão 
aumentada no epíplon, pode-se sugerir que a expressão do miR-27a 
está relacionada com a expressão reduzida do IGF1, bem como com 
a expressão não alterada do LEP no mesmo tecido. Palavras-chave: 
obesidade, LEP, LEPR, IGF1, IL10 e microRNA Agradecimentos: 
Agradecemos o apoio financeiro da Fundação Waldemar Barnsley 
Pessoa, Ribeirão Preto, SP, Brasil.

005. AÇÃO ANTIOXIDANTE DO RESVERATROL NA MELHORA 
DO BALANÇO OXIDATIVO EM MÚSCULO CARDÍACO E 
AORTA DE RATOS OBESOS
Daniela Roxo de Souza, Bruno Luiz da Silva Pieri, Scherolin de 
Oliveira Marques, Thais Fernandes Luciano, Cláudio Teodoro de 
Souza
Universidade do Extremo Sul Catarinense 

Introdução: A obesidade é classificada como uma epidemia global 
e um dos principais problemas de saúde pública. Está relacionada ao 
aparecimento de inúmeras doenças, como as doenças coronarianas. 
A alimentação, o estilo de vida e os fatores genéticos contribuem 
diretamente na gênese da obesidade e doenças cardiovasculares. Es-
ses fatores podem elevar os níveis de radicais livres, o quadro de 
estresse oxidativo e/ou alterar as defesas antioxidantes. Em adição, 
indivíduos obesos apresentam um quadro de estresse oxidativo devi-
do aos níveis elevados de lipídios circulantes e defesas antioxidantes 
insuficientes. No entanto, a relação entre obesidade, estresse oxi-
dativo e doenças cardiovasculares carece de maiores investigações. 
Com isso em mente, o presente estudo objetivou avaliar o papel do 
resveratrol na reversão do estresse oxidativo em miocárdio e aor-
ta de ratos obesos induzidos por dieta hiperlipídica. Metodologia: 
Para tal, ratos com quatro semanas de idade foram divididos em dois 
grupos: grupo controle (tratados com dieta padrão para roedores) 
e grupo obeso (tratados com dieta rica em gordura saturada). Após 
instalação do quadro de obesidade (2 meses de dieta hiperlipídica), o 
grupo obeso foi subdividido em dois grupos: obeso sem resveratrol 
e obeso suplementado com resveratrol (20 mg/kg/dia) por oito se-
manas. Análises de danos oxidativos a lipídios (TBARS) e proteínas 
(carbonil), produção de superóxido e atividade e expressão de enzi-
mas antioxidantes (SOD, CAT e GPX) foram realizadas em miocár-
dio e aorta. Resultados e discussão: Animais obesos apresentaram 
maiores produções de superóxido, TBARS e carbonil em ambos os 
tecidos, quando comparados ao grupo controle. Por outro lado, 
a suplementação com resveratrol reverteu esse quadro. O aumen-
to dos danos oxidativos neste grupo foi relacionado à diminuição 
do sistema antioxidante na obesidade e a dieta hiperlipídica, uma 
vez que se observou atividade diminuída das enzimas antioxidantes 

SOD e GPX em miocárdio e aorta de animais obesos, bem como a 
expressão de GPX. A suplementação com resveratrol aumentou a 
atividade das enzimas antioxidantes. Conclusão: Os resultados su-
gerem que o tratamento com resveratrol pode reverter o quadro de 
estresse oxidativo desencadeado pela obesidade. Fonte financiadora: 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Cata-
rina – Fapesc e Unesc.

006. ADESÃO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO EM 
IDOSOS PORTADORES DE SÍNDROME METABÓLICA 
ACOMPANHADOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Camila Bittencourt Jacondino, Vera Elizabeth Closs, Paula Engroff, 
Luiza Sherer Elly, Irênio Gomes, Carla Helena Augustin Schwanke
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Introdução: A síndrome metabólica (SM) apresenta uma prevalên-
cia elevada entre a população idosa. No seu manejo, estão incluídas 
medidas medicamentosas e não medicamentosas. Nesse contexto, a 
adesão ao tratamento é essencial para o sucesso deste. Objetivos: 
Descrever a prevalência da adesão ao tratamento medicamentoso 
(ATM) em idosos portadores de síndrome metabólica, acompanha-
dos pela Estratégia Saúde da Família (ESF) e sua associação com 
variáveis demográficas, socioculturais, econômicas e clínicas. Mé-
todos: Estudo transversal realizado com 110 idosos diagnosticados 
com SM pelo critério do NCEP-ATP III, provenientes do “Estudo 
Epidemiológico e Clínico dos Idosos Atendidos pela ESF do Muni-
cípio de Porto Alegre (EMISUS)”. Foi utilizada a Medida de Adesão 
ao Tratamento (MAT) para determinação da ATM (como ponto de 
corte foi utilizada a mediana da MAT); o uso de cinco ou mais medi-
camentos/dia para determinação de polifarmácia; o Escore de Risco 
de Framingham (ERF) para determinação do risco cardiovascular 
(RCV). Resultados: A média de idade da amostra foi 68,3 ± 6,6 
anos (61-90 anos). A maioria dos idosos eram mulheres (67,3%). A 
faixa etária mais frequente foi a de 60-69 anos (64,5%). Dos 110 ido-
sos avaliados, 100 (90,9%) utilizavam medicações diariamente com 
uma média 3,65 ± 1,55 medicamentos/dia. Entre o uso de anti-
-hipertensivos, hipoglicemiantes/insulina e anti-hipolipemiantes, o 
grupo dos anti-hipertensivos foi o mais frequentemente utilizado 
(87%). A pontuação média da MAT foi 5,5 ± 0,4 e a mediana, 5,5. 
Não se observou associação da média da MAT com sexo, escolari-
dade, renda e RCV. Foram considerados aderentes ao tratamento 
medicamentoso 56 idosos (56%; IC 95% = 25-42,7%). Observou-se 
diferença estatisticamente significativa da ATM com sexo e RCV. As 
mulheres (63,3%) mostraram-se mais aderentes do que os homens 
(36,7%; P = 0,01) e os idosos com baixo RCV (66%) mais aderen-
tes do que de risco intermediário (48,7%) e alto (0%; P = 0,005). 
Não foi verificada associação da ATM com escolaridade, renda e 
polifarmácia. Conclusão: Constatou-se que a prevalência da adesão 
ao tratamento medicamentoso em idosos portadores de síndrome 
metabólica foi 56%. Observou-se associação estatisticamente signi-
ficativa da adesão ao tratamento medicamentoso com sexo e risco 
cardiovascular.

007. AGONISTA PAN-PPAR ALIVIA PARÂMETROS HEPÁTICOS 
DE PROLES ORIUNDAS DE MÃES OBESAS
D‘Angelo Magliano, Thereza Cristina Lonzetti Bargut, Carlos 
Alberto Mandarim-de-Lacerda, Vanessa de Souza Mello
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Nos últimos anos, a dieta humana mudou drasticamente culmi-
nando em diversas patologias que não afetam só a geração presente 
como também ameaça as gerações futuras. Objetivamos avaliar se a 
administração de bezafibrato (BZ) aos três meses de idade é capaz 
de amenizar as alterações hepáticas em machos programados pela 
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obesidade materna. Fêmeas virgens foram alimentadas com dieta 
controle (C) ou hiperlipídica (HL) por oito semanas e então postas 
para acasalar com machos que recebiam dieta C, permanecendo com 
as respectivas dietas durante toda a gestação e lactação. Ao desmame, 
as proles de machos foram separadas de acordo com a dieta de suas 
mães e todos passaram a receber dieta C (n = 20, por grupo). Aos 
três meses de idade, as proles foram subdivididas e alocadas para o 
início do tratamento com bezafibrato, formando os grupos C, C/
BZ, HL e HL/BZ. A prole teve sua MC aferida semanalmente e 
ingestão alimentar por meio do Compulse. Após duas semanas de 
tratamento, foi realizado o TOTG dos animais. Na terceira semana, 
foi realizado o sacrifício em que o sangue foi coletado por punção 
no átrio direito para posteriores análises bioquímicas (triglicerídeo 
plasmático) e o fígado foi dissecado e processado para microscopia 
de luz e realização de estereologia. Amostras de fígado foram arma-
zenadas para Western-Blotting e RT-PCR. As fêmeas que receberam 
dieta HL tiveram maior ganho ponderal (p < 0,0436), assim como 
apresentaram maior ingestão energética (p < 0,0302). Foi observada 
uma intolerância à glicose nas mães HL (p < 0,0202). A prole das 
mães HL apresentou uma maior MC (p < 0,01), enquanto o grupo 
HL/BZ uma menor MC (p < 0,05). O tratamento com BZ mostrou 
redução da MC dos animais (p < 0.05). Notaram-se uma intolerân-
cia à glicose nos animais HL (p < 0,01) e uma melhora da tolerância 
dos animais tratados (p < 0,001). Foi observada esteatose no grupo 
HL (p < 0,001) que foi aliviada no grupo HL/BZ (p < 0.001). O 
PPAR-alfa apresentou uma menor expressão na prole HL quando 
comparado a C (p < 0,001). Ambos os grupos tratados apresentaram 
um aumento de PPAR-alfa em relação ao seu respectivo controle 
(p < 0,001). O PPAR-gama apresentou-se elevado no grupo HL 
quando comparado ao C (p < 0,05) e o grupo HL/BZ apresentou 
redução da expressão dessa proteína (p < 0,001). O CPT-1 apresen-
tou-se elevado em ambos os grupos tratados (p < 0,01) assim como 
o CD36 (p < 0,001). Dessa forma, o tratamento com BZ foi capaz 
de aliviar as alterações hepáticas da prole ocasionadas pela obesidade 
materna induzida por dieta. 

008. AGONISTAS PPAR EXIBEM EFEITOS DIFERENCIADOS 
SOBRE A MASSA CORPORAL, TOLERÂNCIA À GLICOSE 
E ESTEATOSE HEPÁTICA EM CAMUNDONGOS C57BL/6 
ALIMENTADOS COM DIETA HIPERLIPÍDICA
Sandra Barbosa-da-Silva, Vanessa Souza-Mello, Liliane Soares 
Corrêa de Oliveira, Thatiany de Souza Marinho, Márcia Barbosa 
Águila, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Objetivos: Avaliar o efeito do tratamento com bezafibrato (ago-
nista Pan-PPAR), agonista PPAR-alfa, agonista PPAR-gama em 
animais que receberam dieta hiperlipídica. Métodos: Camundon-
gos C57BL/6 machos aos três meses de idade foram divididos em 
dois grupos: Grupo SC – recebeu dieta controle (10% de lipídios) 
e Grupo HF recebeu dieta hiperlipídica (60% de lipídios) durante 
dez semanas para induzir ganho de peso. Em seguida, os animais 
HF foram redistribuídos aleatoriamente em três grupos para o início 
do tratamento com duração de um mês, a seguir: HF-Beza (tratado 
com Bezafibrato, agonista PAN-PPAR, na dose de 3g/kg de dieta); 
HF-gama (tratado com agonista PPAR-gama, GW1929, 60 mg em 
1 kg de dieta-Sigma); HF-alfa (tratado com agonista PPAR-alfa, Wy-
14643, 35mg/kg de dieta-Sigma). Os parâmetros avaliados: massa 
corporal (MC), teste oral de tolerância à glicose (TOTG), esteato-
se hepática (EH), índice de adiposidade (IA), colesterol total (CT) 
e triglicerídeo (TG) plasmático. Resultados: Ao final do período 
experimental, os grupos HF e HF-gama apresentaram aumento sig-
nificativo de 21 e 25% respectivamente na massa corporal (MC) em 
comparação aos grupos SC, HF-alfa e HF-Beza (P < 0,001). O IA 
corrobora com os achados na MC onde os grupos HF (3,9 ± 0,35) e 
HF-gama (3,2 ± 0,33) apresentaram maior percentual de adiposida-

de em comparação aos grupos SC (1,6 ± 0,11), HF-alfa (1,4 ± 0,23) 
e HF-beza (1,7 ± 0,15); P < 0,001. O TOTG dos grupos HF-Beza, 
HF-alfa e HF-gama apresentou redução comparada ao grupo HF (P 
< 0,001), o qual foi intolerante à glicose. O grupo HF apresentou 
aumento significativo de 100% na EH em comparação aos grupos 
SC e HF-alfa (P < 0,0001) e 62% mais EH que os grupos HF-gama 
e HF-beza (P < 0,001). O grupo HF-alfa mostrou redução de 62% 
da EH comparado aos grupos HF-gama e HF-beza (P < 0,001). O 
CT foi elevado no grupo HF (39,18 ± 2,1) comparado ao grupo 
SC (28,9 ± 1,83 P < 0,05). O TG apresentou aumento significativo 
nos grupos HF e HF-alfa, HF-beza e HF-gama em comparação ao 
grupo SC (P < 0,05). Conclusão: O tratamento com agonista PPAR
-alfa e bezafibrato (agonista PAN-PPAR) reduziu a MC, bem como 
o IA e a esteatose hepática. No entanto, o tratamento com agonista 
PPAR-gama não causou redução na MC. No tocante à esteatose he-
pática, esse agonista foi eficaz em reduzir a deposição de gordura no 
fígado, enquanto no TOTG todos os grupos tratados apresentaram 
melhora nesse parâmetro. 

009. ALTERAÇÕES NA COMPOSIÇÃO CORPORAL E NO 
GASTO ENERGÉTICO DE REPOUSO APÓS UM PROGRAMA 
DE TREINAMENTO AERÓBIO E RESISTIDO COMBINADO EM 
MULHERES NA MENOPAUSA
Camila Buonani da Silva, Fabrício Eduardo Rossi, Juliana Viezel, 
Eduardo Pereira da Silva, Tiego Aparecido Diniz, Rômulo de Araújo 
Fernandes, Ismael Forte Freitas Júnior
Universidade Estadual Paulista, Unesp

Introdução: A menopausa é fator contribuinte para alterações da 
composição corporal, como aumento da massa gorda, redução da 
massa magra e, consequentemente, diminuição do gasto energéti-
co de repouso, por isso o desenvolvimento de estratégias que ate-
nuem esses efeitos são de extrema importância. Objetivo: Analisar 
os efeitos do treinamento concorrente sobre a composição corpo-
ral e o gasto energético de repouso em mulheres na menopausa. 
Metodologia: A amostra foi composta por 33 mulheres, com ida-
de média de 62,3 ± 6,3 anos, todas na menopausa e participantes 
do Projeto Ação e Saúde, desenvolvido na FCT/Unesp Campus 
Presidente Prudente, SP. As participantes foram divididas em dois 
grupos: Treinamento (N = 20) e Controle (N = 13). A análise da 
composição corporal foi realizada por meio do DEXA, a partir da 
qual foram avaliados: gordura de tronco, massa gorda, percentual 
de gordura e massa magra. O gasto energético de repouso (GER) 
foi analisado por meio do sistema QUARK PFT (Cosmed, Roma, 
Italy) e calculado utilizando a equação de Weir (1949). O protoco-
lo de treinamento teve a duração de oito semanas, sendo 50 minu-
tos de treino resistido e 30 minutos de treino aeróbio. A diferença 
entre os momentos inicial e final foi calculada e as diferenças entre 
o GC e TR foram testadas pelo teste t para amostras independentes. 
Adicionalmente, foi realizada análise de covariância (ANCOVA) 
para comparar o GER dos grupos estudados, ajustado pela mas-
sa magra. Todas as análises foram realizadas por meio do software 
BioEstat (versão 5.0). O nível de significância adotado foi de 5%. 
Resultados: Houve alterações significativas para o grupo treina-
mento em todas as variáveis de composição corporal quando com-
parado ao grupo controle, gordura de tronco: controle = 0,62%; 
treino = -3,46%; p = 0,047; massa gorda: controle = -0,49%; treino 
= -3,69%; p = 0,022, percentual de gordura: controle = -0,08%; 
treino = -3,40%, p = 0,009 e massa magra: controle = -0,49%; trei-
no = 2,16%; p = 0,025. No GER não houve diferença entre os dois 
grupos estudados (p = 0,735), porém, quando ajustada pela mas-
sa magra, foi observada diferença entre os grupos (grupo treino = 
1166,4 ± 0,4 kcal/dia; grupo controle = 1026,6 ± 0,5 kcal/dia; p = 
0,004). Conclusão: O treinamento concorrente realizado por oito 
semanas promove melhoras significativas na composição corporal 
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de mulheres na menopausa, reduzindo gordura absoluta e relativa, 
gordura de tronco e aumentando a massa magra, no entanto não 
resultou no aumento do gasto energético de repouso.

010. ALTERAÇÕES METABÓLICAS NO PACIENTE HIV/AIDS EM 
USO DE TERAPIA ANTIRRETROVIRAL DE ALTA POTÊNCIA E O 
PAPEL DO FARMACÊUTICO
Ana Claudia Piccinelli, Bárbara M. Arriola
Universidade Federal da Grande Dourados

Introdução: A utilização da terapia antirretroviral altamente ativa 
(HAART – Highly Active Anti-Retroviral Therapy) para o tratamen-
to da síndrome de imunodeficiência adquirida permitiu o contro-
le mais efetivo da infecção, restauração da imunidade e redução da 
morbimortalidade associadas à doença. O uso da HAART é acom-
panhado de efeitos colaterais graves, que incluem alterações meta-
bólicas, cujo conjunto de distúrbios é conhecido como síndrome 
lipodistrófica do HIV. Com orientação do profissional farmacêutico, 
espera-se que o paciente faça aderência ao tratamento não somente 
obedecendo às orientações médicas e à equipe multiprofissional, mas 
também entendendo, concordando e seguindo a prescrição. Obje-
tivos: O objetivo deste estudo foi revisar artigos referentes às alte-
rações metabólicas em pacientes portadores de HIV e a importância 
do farmacêutico na orientação da terapia antirretroviral. Métodos: 
O método utilizado foi uma revisão sistemática com localização de 
artigos publicados entre 2000-2012 em bases de dados eletrônicos. 
Resultados: Há relatos de que a síndrome metabólica (SM) é mais 
prevalente entre indivíduos infectados pelo HIV do que na popula-
ção geral. A maior frequência de alterações metabólicas acaba por 
aumentar o risco de diabetes mellitus e de doença aterosclerótica 
entre pacientes infectados pelo HIV, e a presença da SM relaciona-
-se ao aumento da mortalidade por doença coronariana, indepen-
dentemente de fatores como idade, sexo, colesterolemia, prática de 
atividade física e tabagismo. Conclusão: A ocorrência de distúrbios 
metabólicos na infecção de HIV/AIDS está bem determinada, situ-
ação essa que aponta para a necessidade do desenvolvimento de es-
tratégias que favoreçam a redução de tais complicações em pacientes 
acometidos, especialmente pelas suas potenciais repercussões cardio-
vasculares. É fundamental a importância do profissional farmacêuti-
co ter conhecimento das alterações metabólicas que ocorrem nesses 
pacientes para poder dar uma assistência, evitando assim uma não 
adesão ao tratamento.

011. ALTERAÇÕES NO METABOLISMO ENERGÉTICO 
MITOCONDRIAL CARDÍACO NA OBESIDADE INDUZIDA POR 
DIETA OCIDENTAL
Fabiana Neves, Erika Cortez, Amélia Faustino Bernardo, Ana 
Barbosa Marcondes de Mattos, Anatália Kutianski Vieira, Tayanne 
de Oliveira Malafaia, Alessandra Alves Thole, Alessandra Cordeiro 
de Souza Rodrigues Cunha, Érica Patrícia Garcia de Souza, Rosely 
Sichieri, Anibal Sanchez Moura
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Introdução: O processo de transição nutricional tem contribuído de 
forma significativa para o aumento do número de indivíduos obesos, 
principalmente pela modificação dos hábitos alimentares da popula-
ção. Os mecanismos pelos quais a obesidade induzida pela dieta leva 
ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares e modificações no 
metabolismo energético cardíaco ainda não estão completamente es-
clarecidos, porém sabe-se que a obesidade é um potencial mediador 
de morbidade e mortalidade cardiovascular. Objetivo: Avaliar o me-
tabolismo mitocondrial cardíaco na obesidade induzida por dieta oci-
dental em camundongos Swiss. Metodologia: Camundongos Swiss 
machos com 21 dias foram submetidos às dietas controle (Grupo die-
ta controle - GC, n = 16) e ocidental (Grupo dieta ocidental - GO, n 

= 16) por 16 semanas oferecidas ad libitum. Foram avaliados ingestão 
alimentar, evolução da massa corporal, índice de Lee, peso das gordu-
ras epididimal e retroperitoneal, peso do ventrículo esquerdo (VE)/
massa corporal, teste de tolerância à glicose intraperitoneal e consu-
mo de oxigênio das fibras cardíacas por meio da respirometria de alta 
resolução. Além disso, o conteúdo das proteínas envolvidas no meta-
bolismo energético: GLUT1, GLUT4, AMPK, pAMPK, IRβ, IRS-
1, PGC-1α, CPT1 e UCP2 foi determinado por western blotting. 
Resultados: Os camundongos GO apresentaram-se hiperfágicos (P 
< 0,001), obesos (72,03 ± 1,82, P < 0,001), com aumento progres-
sivo da massa corporal e intolerantes à glicose (30 min - P = 0,03, 60 
min - P = 0,01 e 90 min - P = 0,01). Além do aumento significativo 
dos parâmetros: índice de Lee (362,90 ± 2,44, P < 0,001), gorduras 
epididimal e retroperitoneal (3,31 ± 0,15 e 1,61 ± 0,11, P < 0,001) 
e relação entre o peso de ventrículo esquerdo (VE)/massa corporal 
(0,08 ± 0,002, P < 0,01). A respirometria de alta resolução eviden-
ciou disfunção mitocondrial cardíaca no grupo GO, com reduzida 
capacidade de oxidação de carboidratos e ácidos graxos (P < 0,001) e 
aumento do desacoplamento entre a fosforilação oxidativa e a síntese 
de ATP (P < 0,001). Por western blotting observou-se aumento nos 
conteúdos de CPT1 (1,16 ± 0,08, P < 0,05) e UCP2 (1,08 ± 0,06, P 
< 0,05) e redução dos conteúdos de PGC-1α (0,88 ± 0,11, P < 0,05) 
e IRS-1 (0,58 ± 0,08, P < 0,05). Não houve diferença estatística nos 
conteúdos de GLUT1, GLUT4, pAMPK/AMPK e IRβ. Conclusão: 
O consumo da dieta ocidental resultou no desenvolvimento de obe-
sidade com disfunção mitocondrial associada a alterações no metabo-
lismo energético mitocondrial cardíaco. 

012. ALTERAÇÕES RESPIRATÓRIAS NO OBESO
Maiara Fontes Pukanski, Marta Lise Klein, Rodolfo Castro César de 
Oliveira
Hospital Universitário Evangélico de Curitiba

Introdução: Em todo o mundo a prevalência da obesidade tem au-
mentado. Como fator de risco cardiovascular, a obesidade já está 
bem estabelecida, porém ainda recebe pouca atenção como causa 
de doenças respiratórias. Método: Revisão bibiográfica de artigos 
publicados nos últimos dez anos sobre a relação entre obesidade e 
alterações respiratórias. Discussão: Síndrome de hipoventilação do 
obeso – Uma das consequências da obesidade mórbida é a síndrome 
da hipoventilação do obeso, com prevalência de 10% a 20% em pa-
ciente com síndrome da apneia obstrutiva do sono. É caracterizada 
por obesidade, hipercapnia diurna, e distúrbios respiratórios durante 
o sono, na ausência de doença pulmonar ou da musculatura respira-
tória. Os pacientes obesos com síndrome da hipoventilação, quando 
comparados com pacientes obesos com capnia normal, têm risco au-
mentado de desenvolver doenças cardiovasculares e maior chance de 
hospitalização. Apesar da grande morbimortalidade, o diagnóstico 
e o tratamento geralmente ocorrem tardiamente. Hipertensão pul-
monar – A hipertensão pulmonar é mais frequente e mais grave na 
síndrome de hipoventilação do obeso do que na apneia obstrutiva do 
sono. Hipertensão pulmonar ocorre em aproximadamente 50% dos 
pacientes com síndrome de hipoventilação do obeso, em compara-
ção com aproximadamente 20% dos pacientes com apneia obstrutiva 
do sono. Inicialmente em resposta à hipoxemia as camadas endo-
teliais pulmonares sofrem vasoconstrição. Com a hipoxemia crôni-
ca ocorre remodelação arterial pulmonar, espessamento da parede 
arterial e fibrose. Além disso, há também associação direta entre o 
uso de anorexígenos e o risco de hipertensão pulmonar. Asma – Há 
um aumento do risco relativo de asma em obesos. Essa relação é 
complexa e multifatorial e ainda não está bem estabelecida. Não se 
pode ignorar o fato de existir sobreposição de sintomas respirató-
rios nos pacientes com asma e obesidade. Outras condições, como 
refluxo gastroesofágico e distúrbios respiratórios do sono, represen-
tam fatores de confusão na avaliação. Pacientes obesos com asma 
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sofrem mais episódios de agudização, visitam mais a emergência e 
têm mais internações hospitalares que os pacientes asmáticos não 
obesos. Conclusão: Com o aumento da prevalência da obesidade, o 
aumento das comorbidades associadas não pode ser ignorado. Mes-
mo a associação com doenças pulmonares sendo bem documentada 
na literatura, muitas vezes estas acabam recebendo pouca atenção no 
acompanhamento desses pacientes.

013. AMENDOIM RICO EM ÁCIDO GRAXO OLEICO 
CONTRIBUI PARA MAIOR TERMOGÊNESE INDUZIDA PELA 
DIETA COMPARADO AO AMENDOIM CONVENCIONAL EM 
HOMENS COM EXCESSO DE PESO
Viviane Silva Macedo, Raquel Duarte Moreira Alves, Ana Paula 
Boroni Moreira, Fernanda Fonseca Rocha, Laís Emilia da Silva, 
Tatiana Fiche Salles Teixeira, Maria do Carmo Gouveia Peluzio, 
Rita de Cássia Gonçalves Alfenas, Josefina Bressan, Neuza Maria 
Brunoro Costa
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: O amendoim, embora apresente alta densidade energé-
tica, tem potencial para uso em dietas para redução de peso por ele-
var o gasto energético de repouso (GER) e aumentar a termogênese 
induzida pela dieta (TID). Esses efeitos no metabolismo energético 
podem estar relacionados à sua composição em ácidos graxos mo-
noinsaturados e proteínas. Objetivo: Objetivou-se avaliar o efeito da 
ingestão aguda de amendoim rico em ácido graxo oleico (IAC-505) 
e convencional (IAC-886) sobre TID de homens com excesso de 
peso. Métodos: 51 homens com 27,5 ± 7,5 anos de idade e índice 
de massa corporal (IMC) de 29,8 ± 2,2 kg/m2 foram alocados nos 
grupos: convencional (GAC = 24) e alto oleico (GAO = 27). Ava-
liou-se a composição corporal por dual energy X-ray absorptiometry 
(DEXA). O GER, quociente respiratório (QR) e o gasto energé-
tico pós-prandial foram avaliados por calorimetria indireta (Delta-
trac II). Depois de mensurado o GER, 56 g de amendoim foram 
ingeridos e, após 30 minutos de repouso, avaliou-se a TID por 200 
minutos. Os teores de macronutrientes, umidade, cinzas e fibras dos 
amendoins testados foram determinados segundo AOAC (1997) e 
o perfil lipídico por cromatografia gasosa. A análise estatística foi 
realizada no SAS v.9.0 aplicando-se o teste t (p0,05). Foi verificada 
maior TID, em percentual de calorias ingeridas, no GAO (4,81 ± 
1,9) comparado ao GAC (3,73 ± 1,1) (p = 0,0186). Entretanto, 
não houve diferença para o QR de jejum e pós-prandial (p > 0,05). 
A composição em gramas por 100 g de amendoim IAC-886 e IAC-
505, respectivamente, foi: umidade (0,9 e 2,4); cinza (1,9 e 2,2); 
carboidrato (19,6 e 14,9); proteína (30,3 e 29,6); lipídio total (47,3 
e 50,9), ácido graxo oleico (42,3 e 67,7), saturados totais (24,6 e 
20,1), monoinsaturados totais (42,6 e 68,2), poliinsaturados totais 
(27,0 e 4,5); fibras alimentares totais (5,7 e 12,0), solúveis (0,3 e 
0,7) e insolúveis (5,4 e 11,3). Conclusão: O amendoim IAC-505, 
possivelmente devido ao maior teor de ácido graxo oleico, contribui 
para maior TID que o amendoim IAC-886. Tal resultado sugere 
que a ingestão, em longo prazo, de amendoim rico em ácido graxo 
oleico possa ser benéfica ao controle do peso corporal de homens 
com excesso de peso. Agradecimentos: Fapemig, CNPq, Capes e 
The Peanut Collaborative Research Support Program.

014. ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DE ATELECTASIAS EM 
PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA
Letícia Baltieri, Fabiana Sobral Peixoto-Souza, Irineu Rasera Junior, 
Eli Maria Pazzianotto-Forti
Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep)

Introdução: A obesidade prediz o surgimento de complicações 
respiratórias intra e pós-operatória. Durante a anestesia geral, é 
frequente o surgimento de atelectasias em qualquer paciente, em 
decorrência da redução da capacidade residual funcional (CRF) e 

da formação de áreas de shunt nas regiões dependentes do pulmão, 
entretanto essa situação tende a se agravar nos pacientes obesos e, 
assim, podem surgir as atelectasias e estas podem persistir até 24 
horas após a extubação, o que não ocorre em pacientes não obesos. 
Objetivo: Observar a prevalência de atelectasias em obesos mórbi-
dos submetidos à cirurgia bariátrica por laparotomia e observar a 
influência do índice de massa corporal (IMC), do gênero e da idade 
na prevalência de atelectasias. Métodos: Trata-se de estudo retros-
pectivo, no qual foram analisados 407 laudos radiológicos de tórax, 
da alta hospitalar, em um período de 14 meses. A análise estatística 
baseou-se no estudo de relacionamento entre o resultado do teste de 
detecção de atelectasias e as variáveis IMC, idade e gênero, por meio 
do risco relativo (RR) com intervalo de confiança de 95% e adotados 
valores de p ≤ 0,05 como significativos. Resultados: Foi observa-
da prevalência de 37,84% de atelectasias na amostra estudada com 
maior prevalência nas bases pulmonares e encontrada diferença esta-
tisticamente significante quanto à prevalência de atelectasia entre os 
gêneros, mostrando maior prevalência nas mulheres (p = 0,043). Em 
relação ao gênero, observam-se um RR de 1,48 (IC 0,98-2,21; p = 
0,02) e uma proporção de 40% para as mulheres e 27% para homens. 
Para a influência da idade na prevalência de atelectasia, observam-se 
um RR de 0,68 (IC 0,52-0,88; p = 0,001) e uma proporção de 30% 
para indivíduos com idade inferior a 36 anos e 45% para indivíduos 
com idade superior a 36 anos. O RR do IMC na prevalência de 
atelectasias foi de 0,94 e não apresentou diferença significativa (IC 
0,73-1,21; p = 0,35). Conclusão: A prevalência de atelectasia após 
48 horas da cirurgia bariátrica é de 37%, o que pode ser considerado 
relevante. A maior predominância das atelectasias está nas bases pul-
monares. E os principais fatores de risco para seu desenvolvimento 
são: gênero feminino e idade superior a 36 anos. Limitações: O fato 
de não haver um grupo de indivíduos eutróficos submetidos à cirur-
gia abdominal alta a fim de se comparar a prevalência de atelectasia 
nessas duas populações e estabelecer o risco relativo em pacientes em 
uma faixa de IMC mais abrangente.

015. ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA DE ADULTOS OBESOS 
SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA
Larissa Gabrielle da Silva, Bárbara Dal Molin Netto, Sandy de 
Fátima de Souza, Joana Pereira de Carvalho Ferreira, Ana Paula 
Grotti Clemente, Gisele Farias, Solange Cravo Bettini, Maria Emilia 
D. Von der Heyde, Ana Raimunda Dâmaso
Universidade Federal de São Paulo

Introdução: A obesidade é uma doença crônica, multifatorial, de-
corrente da interação entre fatores genéticos e metabólicos, além de 
influências culturais, socioeconômicas e estilo de vida pouco ativo. 
Indivíduos obesos podem apresentar prejuízos no funcionamento 
físico, psíquico, nas relações sociais, entre outros. A redução ponde-
ral de peso, por meio da cirurgia bariátrica, pode proporcionar me-
lhoria na qualidade de vida de pacientes obesos. Objetivo: Avaliar a 
percepção de qualidade de vida de pacientes submetidos à cirurgia 
bariátrica. Métodos: Trata-se de um estudo clínico prospectivo com 
30 pacientes avaliados por meio do instrumento desenvolvido pela 
Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-bref) antes e após 6 me-
ses da cirurgia tipo bypass gástrico em Y de Roux. Os resultados do 
instrumento citado são apresentados em quatro domínios: físico, psi-
cológico, relações sociais e meio ambiente. Resultados: A idade mé-
dia dos participantes foi 40,96 ± 9,35 anos e o índice corporal médio 
(IMC) no período pré-cirúrgico foi de 43,03 ± 6,56 kg/m2. Após seis 
meses da cirurgia, a média do IMC reduziu significativamente para 
31,30 ± 5,78 kg/m2 (P < 0,01). No período pós-cirúrgico, os resulta-
dos mostraram melhora significativa dos escores médios nos domínios 
físico (11,75 ± 2,39 vs. 14,24 ± 1,58; P < 0,01), psicológico (12,53 
± 2,66 vs. 15,42 ± 1,65; P < 0,01) e meio ambiente (14,41 ± 2,46 vs. 
15,85 ± 2,33; P = 0,02). O domínio que se refere a relações sociais 
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não apresentou diferença significativa quando comparada à percepção 
anterior à cirurgia (15,37 ± 3,42 vs. 16,31 ± 3,16; P = 0,278). Além 
disso, o escore total do instrumento, representado pela média arit-
mética simples entre todas as questões analisadas, demonstrou que os 
participantes do estudo perceberam sua qualidade de vida com uma 
melhoria significativa após a cirurgia (13,13 ± 2,23 vs. 15,46 ± 1,62; 
p < 0,01). Conclusão: Foi possível verificar o impacto positivo que a 
cirurgia exerceu na percepção de qualidade de vida de adultos obesos, 
sobretudo, com ênfase nos aspectos físicos, psicológicos e de meio 
ambiente. Contudo, constatou-se que deve ser dada maior importân-
cia ao âmbito social do indivíduo, visando colaborar com a melhoria 
e/ou ampliação do suporte social e, assim, contribuir para melhora da 
qualidade de vida global após a cirurgia. 

016. ANÁLISE DO PESO, IMC E CIRCUNFERÊNCIA APÓS O 
USO DE SIBUTRAMINA NOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO 
NÚCLEO DE APOIO AO PACIENTE OBESO – NAPO
Maria de Fátima Lima Ferreira, André Pereira Moreira, Alexandre 
Tavares Cartaxo, Ana Karine Cartaxo Sampaio, Priscila 
Magdalena Teodoro Silva, Hellen Raissa dos Santos Monteiro, 
Matheus Abrantes Paiva Pequeno, Emanuel Ítalo Nascimento
Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande, PB

Introdução: A obesidade tem sido considerada uma doença crô-
nica grave e de prevalência crescente, de modo que ocorre por um 
conjunto multifatorial que envolve fatores genéticos, predisposição 
fisiológica, fatores ambientais e comportamentais. Segundo a Orga-
nização Mundial da Saúde, a prevalência global de obesidade atinge 
cerca de 8,2% da população. Esse número exorbitante sugere uma 
urgência no tratamento do paciente obeso e um acompanhamento 
regular e contínuo, uma vez que a obesidade leva ao desenvolvi-
mento de uma série de anormalidades metabólicas. A sibutramina 
é um fármaco utilizado para o tratamento da obesidade, propon-
do diminuir 5% do peso corporal inicial. É indicada para indivíduos 
com IMC igual ou maior a 30 kg/m2 e age reduzindo o apetite e 
aumentando a saciedade. Objetivos: Analisar a ação da sibutramina 
em pacientes obesos do NAPO e constatar a eficácia do tratamento a 
partir da diminuição do índice de massa corpórea (IMC), redução da 
circunferência e diminuição do peso desses pacientes. Métodos: No 
período de 2009 a 2011, o NAPO prestou atendimento a 359 pa-
cientes e, entre esses, foram selecionados 168 para o uso da sibutra-
mina com idade entre 18 – 56 anos; foram realizados exames físicos 
mensalmente. Resultados: Entre os pacientes analisados, 51,79% 
reduziram o peso, em que: 65,52% perderam 5 a 10/kg; 14,94% 
- 10,01 a 15 kg; 5,75% - 15,01 a 20 kg; 11,49% - 20,01 a 25 kg; 
1,15% - 25,01 a 30 kg; e 1,15% - 45,01 a 50 kg; 83,93% reduziram 
o IMC, sendo: 62,411% que reduziram 0 a 3 kg/m²; 26,950% - 3,01 
a 6 kg/m²; 4,964% - 6,01 a 9 kg/m²; 4,964% - 9,01 a 12 kg/m²; e 
0,709% - 20,5 kg/m²; e 70,83% pacientes reduziram a circunferên-
cia, em que: 33,613% reduziram 0 a 5 cm; 27,731% - 5,01 a 10 cm; 
15,966% - 10,01 a 15 cm; 9,243% - 15,01 a 20 cm; 7,563% - 20,01 
a 25 cm; 2,521% - 25,01 a 30 cm; 2,521% - 30,01 a 35 cm; e 0,840% 
- 51 cm. Conclusão: Foi verificado que o uso da sibutramina se 
mostra eficaz no tratamento da obesidade, uma vez que os pacientes 
apresentaram uma redução do peso, IMC e circunferência.

017. ASSOCIAÇÃO DA DOR ARTICULAR COM ATIVIDADE 
LABORAL E ESTADO NUTRICIONAL EM ADULTOS DO 
MUNICÍPIO DE VIÇOSA, MG
Silvia Helena de Oliveira Morais, Dione de Marchi, Danielle Cristina 
Guimarães da Silva, Erlaine da Silva Souza, France Araújo Coelho, 
Wellington Segheto, Vanessa Guimarães Reis, Francielle de Assis 
Arantes, Geisiane de Souza Costa, Giana Zarbato Longo
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: Entre alguns fatores de risco modificáveis para a dor 
articular crônica, estão a obesidade, sedentarismo, condições pos-

turais inadequadas assumidas no trabalho, como longos períodos na 
posição sentada, revelando uma desarmonia para o sistema muscu-
loesquelético do sujeito. Objetivo: Verificar o comportamento da 
atividade laboral, a presença de dor articular, o estado nutricional e 
a associação entre essas variáveis em adultos com faixa etária de 20 
a 59 anos, do município de Viçosa, MG. Método: Trata-se de um 
estudo transversal de base populacional, com dados preliminares de 
164 indivíduos da faixa etária compreendida entre 20 e 59 anos, o 
qual tem como objetivo maior a prevalência de síndrome metabólica 
e fatores associados em adultos. Foram aplicados questionários do-
miciliares para obter dados sobre a dor articular, condições socioeco-
nômicas, demográficas, de estilo de vida e morbidades, seguidos da 
coleta de exames laboratoriais e composição corporal. Resultados: 
A prevalência da dor articular foi de 19,0% (IC 95%: 12,84; 24,9). 
Foram observados associação positiva da dor articular à medida que 
aumentou o tempo sentado no labor, com índice de massa corporal 
e idade, bem como maior prevalência da dor no sexo masculino. Para 
verificar a associação entre a variável dependente (dor articular) e as 
independentes, foi utilizado o teste Qui-Quadrado de Pearson com 
nível de significância 95%. Conclusão: A prevalência de dor articular 
é maior quanto maior o tempo sentado em atividades laborais, mais 
IMC e idade nos homens. Apoio: CNPq e Fapemig.

018. ASSOCIAÇÃO DE PRÁTICA SUFICIENTE DE ATIVIDADE 
FÍSICA E BAIXA GORDURA DE TRONCO É FATOR DE 
PROTEÇÃO CONTRA HIPERGLICEMIA EM MULHERES NA 
MENOPAUSA
Ismael Forte Freitas Júnior, Fabrício Eduardo Rossi, Tiego Aparecido 
Diniz, Juliana Viezel, Eduardo Pereira da Silva, Camila Buonani
Universidade Estadual Paulista

Introdução: A prática suficiente de atividade física tem sido consi-
derada uma estratégia interessante na prevenção de diabetes, além da 
manutenção de baixa quantidade de gordura corporal, no entanto, 
ainda não está claro quais desses componentes apresenta maior fa-
tor de proteção para evitar alterações da glicemia. Objetivo: Exami-
nar a relação entre a prática habitual de atividade física (AF) com a 
gordura corporal total, gordura do tronco e glicemia de jejum em 
mulheres na menopausa. Métodos: Foram avaliadas 60 mulheres na 
menopausa com idade superior a 50 anos (61,0 ± 6,5 anos), todas 
na menopausa e residentes de Presidente Prudente, SP. A gordura 
corporal total (GC) e a gordura de tronco (TrG) foram estimadas 
por meio do DEXA. A glicemia sanguínea foi dosada, respeitando 
jejum de 12 horas, e classificada de acordo com os valores de refe-
rência da American Diabetes Association (1997). A prática habitual 
de atividade física (AF) foi estimada utilizando acelerômetro triaxial 
(Actigraph), na qual foi classificada em atividade leve, moderada e 
vigorosa, seguindo as recomendações de Sasaki (2011). Foram uti-
lizados o coeficiente de correlação de Spearman e, em seguida, a 
regressão logística binária para verificar a associação entre nível de 
AF e composição corporal com glicemia de jejum. O tratamento 
estatístico foi realizado por meio do software SPSS, versão 17.0, e a 
significância foi fixada em 5%. Resultados: A variável AF moderada e 
a moderada+vigorosa apresentaram, respectivamente, correlação ne-
gativa significante com o percentual de GC (R = -0,382 e p = 0,003; 
R = -0,381 e p = 0,003) e com TrG (R = -0,298, p = 0,021; R = 
-0,298, p = 0,021); quando analisados os valores absolutos de GC 
foi observada correlação negativa com a soma moderada+vigorosa 
(R = -0,255, p = 0,049). As mulheres que obtiveram menores va-
lores de TrG e que foram classificadas como suficientemente ativas 
apresentaram fator de proteção (RC = 0,133 [IC = 0,023-0,784]) 
para glicemia de jejum alterada. Conclusão: A prática de AF de in-
tensidade moderada-vigorosa, realizada pelo menos 150 minutos 
semanais, associada à baixa gordura de tronco, é um fator protetor 
para a hiperglicemia em mulheres na menopausa.
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019. ASSOCIAÇÃO DO FIBRINOGÊNIO COM FATORES 
DE RISCO CARDIOMETABÓLICOS EM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES COM EXCESSO DO PESO: A IMPORTÂNCIA 
DA IDENTIFICAÇÃO PRECOCE
Waldeneide Fernandes de Azevedo, Anna Larissa Veloso 
Guimarães, Carla Campos Muniz Medeiros, Mônica de Oliveira 
Simões, Danielle Franklin de Carvalho, Rafaela Ramos Dantas, 
Tatianne Moura Estrela Dantas, Anajás da Silva Cardoso
Universidade Estadual da Paraíba

Introdução: A prevalência crescente do sobrepeso e obesidade entre 
crianças e adolescentes é frequentemente acompanhada de vários fa-
tores de risco cardiometabólicos. Altos níveis plasmáticos de fibrino-
gênio têm sido associados a estados pró-trombóticos que predispõem 
o indivíduo a eventos cardiovasculares futuros. Objetivo: Verificar a 
associação do fibrinogênio com fatores de risco cardiometabólicos em 
crianças e adolescentes com excesso de peso. Métodos: Estudo trans-
versal, quantitativo, realizado entre junho/2011 e janeiro/2012, com 
89 crianças e adolescentes com excesso de peso. A classificação do es-
tado nutricional foi realizada por meio do índice de massa corpórea 
(IMC) em: sobrepeso (IMC entre o percentil 85 e 95), obesidade (95 
≤ IMC < 97) e obesidade grave (IMC ≥ percentil 97). A associação 
entre os quartis de fibrinogênio e os fatores de risco cardiometabóli-
cos (IMC, CA, CT,TG, HDL-c, LDL-c, glicemia, insulina, RI, PCR) 
foi verificada por meio do teste do Qui-Quadrado de Pearson (Fisher, 
quando n < 5). Utilizou-se o programa SPSS versão 17. Resultados: 
Das 89 crianças e adolescentes avaliados no estudo, observou-se que 
os valores de CT (p = 0,054) e LDL-c (p = 0,007) apresentaram 
valores médios significativamente superiores no terceiro quartil do fi-
brinogênio, enquanto os níveis de PCR (p = 0,035) encontraram-se 
elevados no quarto quartil. Conclusão: Ressalta-se a importância do 
controle dos fatores de risco cardiometabólicos, devido a sua influên-
cia multiplicativa e sinérgica no risco cardiovascular, podendo o fibri-
nogênio atuar como aditivo na identificação precoce desse risco. Pala-
vras-chave: fibrinogênio, doenças cardiovasculares, obesidade, estado 
nutricional. Financiamento: Programa de incentivo à Pós-graduação 
e Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba (Propesq/UEPB). 

020. ASSOCIAÇÃO ENTRE A QUALIDADE DA DIETA E O 
ESCORE DE FRAMINGHAM DE PACIENTES HOSPITALIZADOS 
COM DIABETES MELLITUS TIPO 2
Alessandra Bortoletto Dimiras, Maria Camila Buarraj Gomes, Júlia 
Laura Delbue Bernardi, Kátia Cristina Portero McLellan
Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Introdução: O paciente com diabetes mellitus tem um risco até 
quatro vezes maior de morte por eventos cardiovasculares do que 
a população em geral. Objetivos: Verificar a qualidade da dieta de 
indivíduos diabéticos hospitalizados por meio do índice da dieta 
do mediterrâneo e relacioná-la com o risco coronariano. Métodos: 
A população (n = 40) constou de indivíduos com diabetes tipo 2 
como causa básica e/ou associada, acima de 30 anos, hospitalizados 
em hospital de ensino na cidade de Campinas, SP. Foram coleta-
das informações sobre ingestão alimentar, avaliação antropométri-
ca, dados bioquímicos e pressão arterial. A qualidade da dieta foi 
avaliada pelo Índice da Dieta do Mediterrâneo. Resultados: Idade 
média foi de 63 anos, sendo 52,5% do sexo feminino. O índice de 
massa corporal médio mostrou que os indivíduos encontram-se em 
sobrepeso. O risco coronariano foi de 97,5% e o índice da dieta 
do mediterrâneo foi considerado baixo. A relação entre escore de 
Framingham e LDL mostrou-se estatisticamente significante (p = 
0,0467). Já as associações entre o escore de Framingham e índice 
de massa corporal com qualidade da dieta foram fracas (p = 0,3225 
e p = 0,8073). Não houve correlação entre risco coronariano e 
qualidade da dieta (p = 0,1590), bem como entre escore de Fra-
mingham com índice de massa corporal e circunferência da cintura 

(p = 0,2079 e p = 0,1531). Conclusão: Pacientes em sobrepeso e 
com diabetes mellitus, que não se alimentam de acordo com a dieta 
do mediterrâneo, apresentam maior chance de desenvolver doença 
arterial coronariana.

021. ASSOCIAÇÃO ENTRE ÁCIDO ÚRICO E CRITÉRIOS DA 
SÍNDROME METABÓLICA EM PACIENTES COM ALTO RISCO 
CARDIOVASCULAR: PROCÁRDIO-UFV
Hellen Abreu da Silva, Camila Horta Gaudereto Rodrigues, 
Vanessa Fialho Lopes, Luiza Carolina Fagundes Silva, Lílian 
Mendonça Ferreira, Laura Luiza Menezes Santos, Vanessa Silva 
Davini, Dalila Pinto de Souza Fernandes, Júlia Brangioni Fontes, 
Helen Hermana Miranda Hermsdorff
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: Diversos marcadores de risco têm sido propostos 
como elo entre a síndrome metabólica (SM) e as doenças cardio-
vasculares (DCV), mas essas potenciais associações ainda não têm 
sido definitivamente comprovadas. Nesse sentido, a hiperuricemia 
parece predizer o desenvolvimento da SM, podendo assim ser um 
fator de risco para DCV. Objetivo: Avaliar as possíveis associações 
das concentrações séricas de ácido úrico com os critérios da SM em 
pacientes com alto risco cardiovascular atendidos no Programa de 
Atenção à Saúde Cardiovascular na Universidade Federal de Viço-
sa, Procárdio, UFV. Metodologia: Nesse estudo transversal, foram 
avaliados 51 indivíduos (idade: 46 ± 15 anos; IMC: 29,6 ± 4,6 kg/
m2), integrantes do projeto Procárdio, UFV, no ano de 2012. Os 
dados foram coletados mediante um protocolo específico, em que 
os dados basais (antropometria, bioquímica e pressão arterial) eram 
determinados por métodos validados. As análises estatísticas foram 
realizadas por meio do software SPSS 17.0, utilizando-se o teste de 
correlação de Pearson e o teste t de Student, considerando signifi-
cância estatística como p < 0,05. Resultados: Observou-se predo-
minância do gênero masculino 51% (n = 26). Entre os indivíduos 
estudados, houve uma prevalência de 70,6% (n = 35) de obesidade 
abdominal (perímetro da cintura > 88/ 102 cm para homens e 
mulheres, respectivamente), 25,5% (n = 13) de glicemia de jejum 
≥ 110 mg/dL ou diabetes, 54,9% (n = 28) de pressão arterial ≥ 
130 x 85 mmHg, 100% (n = 51) de HDL < 40/50 mg/dL (para 
homens e mulheres, respectivamente), 41,2% (n = 21) de hipertri-
gliceridemia (≥ 150 mg/dL), 62,7% (n = 32) de SM (3 ou mais 
dos anteriores). De modo interessante, as concentrações de ácido 
úrico se correlacionaram positivamente com perímetro da cintura 
(r = 0,328 p = 0,02), triglicerídeos (r = 0,503 p = 0,00) e HDL (r 
= 0,336 p = 0,005). Entretanto, não houve diferença nas concen-
trações de ácido úrico entre aqueles sem ou com SM (4,2 ± 1,2 vs. 
4,7 ± 1,7 mg/dL, p = 0,167). Conclusão: As concentrações de 
ácido úrico se associaram à adiposidade abdominal e biomarcadores 
lipídicos ligados à SM, em pacientes com alto risco cardiovascular. 
Tal risco pode ser constatado pela prevalência de SM da amostra 
estudada. Mais estudos são necessários a fim de compreender me-
lhor a participação do ácido úrico no cenário da SM e das DCV. 
Agradecimentos: À Fapemig (Brasil) pelo apoio financeiro.

022. ASSOCIAÇÃO ENTRE ESCOLARIDADE E CONSUMO 
ALIMENTAR EM ADULTOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA, MG
Danielle Cristina Guimarães da Silva, Wellington Segheto, France 
Araújo Coelho, Vanessa Guimarães Reis, Sílvia Helena de Oliveira 
Morais, Dione de Marchi, Ana íris Mendes Coelho, Emanuele 
Louise Gomes de Magalhaes, Fernanda Cristina da Silva Amaral, 
Giana Zarbato Longo
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: Nas últimas décadas, o Brasil vem passando por mudan-
ças econômicas, sociais e culturais que determinaram alteração nos 
padrões demográficos, epidemiológicos e nos hábitos alimentares. 
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Objetivo: Realizar associação entre a escolaridade e o consumo de 
alimentos protetores e preditores de doenças crônicas não transmissí-
veis em adultos do município de Viçosa, MG. Métodos: Trata-se de 
um estudo transversal de base populacional, com dados preliminares 
de 164 indivíduos da faixa etária compreendida entre 20 a 59 anos, 
o qual tem como objetivo maior a prevalência de síndrome metabó-
lica e fatores associados em adultos. Foram aplicados questionários 
domiciliares para obter dados sobre a escolaridade e indicadores do 
consumo de alimentos e bebidas associados à proteção ou risco para 
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). A variável escolaridade 
foi analisada em anos completos de estudo, categorizada em anos 
de estudo: até 8 e 9 anos ou mais. Os indicadores do consumo de 
alimentos associados à proteção foram o consumo diário ou quase 
diário (> 5 dias por semana) de frutas, de legumes e de verduras. 
Os indicadores associados a risco foram: consumo habitual de ali-
mentos fontes de gordura saturada (carne vermelha com excesso de 
gordura sem remoção da gordura visível do alimento ou carne de 
frango com pele e leite com teor integral de gordura). Para verificar a 
associação entre as variáveis, foi utilizado o Teste do Qui-Quadrado, 
considerando-se intervalo de confiança de 95% e nível de significância 
de 5%, com o auxílio do programa Stata versão 9.1. Os questionários 
foram aplicados por entrevistadores devidamente treinados e digita-
dos no programa Epidata. Resultados: O estudo compreendeu 164 
indivíduos (50,6% do sexo masculino e 49,4% do feminino). Os in-
divíduos com escolaridade inferior a 8 anos de estudo apresentaram 
baixo consumo de frutas, verduras e legumes. Houve associação sig-
nificativa entre consumo adequado de legumes e maior escolaridade. 
A frequência do consumo de marcadores considerados de risco para 
DCNT apresentou-se maior para indivíduos com maior grau de es-
colaridade, no entanto, não houve associação significativa entre essas 
variáveis. Conclusão: Os resultados mostram a tendência quanto ao 
consumo menor de FLV em indivíduos com menor grau de instru-
ção, maior consumo de gordura saturada em indivíduos que possuem 
maior escolaridade, mostrando que a escolaridade pode influenciar 
nas práticas alimentares. Apoio: CNPq e Fapemig.

023. ASSOCIAÇÃO ENTRE EXCESSO DE PESO E CONSUMO 
DE ALIMENTOS PROTETORES E PREDITORES DE DOENÇAS 
CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS EM ADULTOS DO 
MUNICÍPIO DE VIÇOSA, MG
Danielle Cristina Guimarães da Silva, Wellington Segheto, France 
Araújo Coelho, Vanessa Guimarães Reis, Sílvia Helena de Oliveira 
Morais, Dione de Marchi, Ana Íris Mendes Coelho, Jaqueline 
Beatriz Silva Costa, Alinne Paula de Almeida, Giana Zarbato Longo
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: Os estudos de caráter epidemiológico têm mostrado evi-
dências de que dietas inadequadas potencializam os riscos para doen-
ças cardiovasculares, diabetes, obesidade e outras doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT). Objetivo: Realizar associação entre o excesso 
de peso e o consumo de alimentos protetores e preditores de doenças 
crônicas não transmissíveis em adultos do município de Viçosa, MG. 
Método: Trata-se de um estudo transversal de base populacional, com 
dados preliminares de 164 indivíduos da faixa etária compreendida en-
tre 20 e 59 anos, o qual tem como objetivo maior a prevalência de 
síndrome metabólica e fatores associados em adultos. Foram aplicados 
questionários domiciliares para obter dados sobre o excesso de peso e 
indicadores do consumo de alimentos e bebidas associados à proteção 
ou risco para DCNT. O excesso de peso foi diagnosticado pela classifi-
cação do índice de massa corporal (IMC). Indivíduos com IMC > 30 
kg/m2 foram classificados como em excesso de peso. Os itens marca-
dores de uma alimentação saudável foram avaliados a partir da frequ-
ência de consumo de frutas, legumes e verduras (FLV). Investigou-se o 
consumo alimentar a partir da sua frequência semanal e considerou-se 
hábito alimentar a frequência de consumo maior ou igual a 5 vezes/
semana. Os indicadores associados a risco foram: consumo habitual de 
alimentos fontes de gordura saturada (carne vermelha com excesso de 

gordura ou carne de frango com pele e leite com teor integral de gor-
dura). Para verificar a associação entre as variáveis, foi utilizado o Teste 
do Qui-Quadrado, considerando-se intervalo de confiança de 95% e 
nível de significância de 5%, com o auxílio do programa Stata versão 
9.1. Resultados: A partir das análises verificou-se que o consumo de 
FLV foi menor no grupo de indivíduos em excesso de peso. Os mar-
cadores de consumo alimentar saudável como frutas, legumes e verdu-
ras não apresentaram associação significativa com a variável excesso de 
peso, todavia, 30,2% dos indivíduos em excesso de peso apresentaram 
consumo adequado de frutas, 33,6% de legumes e 30,9% de verdu-
ras. Os indicadores associados a risco, ou seja, o consumo habitual de 
gordura saturada, não apresentaram associação significativa com a va-
riável excesso de peso. Conclusão: Os resultados mostram a tendência 
quanto ao consumo menor de FLV e maior de gordura saturada em 
indivíduos com excesso de peso, sendo necessárias ações de promoção 
de um estilo de vida saudável. Apoio: CNPq e Fapemig.

024. ASSOCIAÇÃO ENTRE OBESIDADE ABDOMINAL 
E PRESSÃO ARTERIAL ALTERADA EM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES DE SANTA CRUZ DO SUL, RS
Luiza Pasa, Cézane Priscila Reuter, Éboni Marília Reuter, Leandro 
Tibiriçá Burgos, Miriam Beatris Reckziegel, Miria Suzana Burgos
Universidade de Santa Cruz do Sul

Introdução: A obesidade abdominal tem sido associada com a pres-
são arterial elevada tanto em adultos quanto em crianças e adoles-
centes. Objetivo: Verificar possível associação entre obesidade ab-
dominal e hipertensão arterial em crianças e adolescentes de Santa 
Cruz do Sul, RS. Métodos: Estudo transversal composto por uma 
amostra de 3.572 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos de idade. 
A obesidade abdominal foi definida como circunferência da cintura 
(CC) > p75 e pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) al-
terada se > p90. Para a análise dos dados, foi utilizado o programa 
SPSS 20.0 por meio da análise de percentual para variáveis cate-
góricas, teste de Qui-Quadrado e correlação de Pearson, conside-
rando diferenças significativas para p ≤ 0,05, com um intervalo de 
confiança de 95%. Resultados: Escolares com obesidade abdominal 
apresentam percentual significativamente superior (p ≤ 0,005) para 
a pressão arterial sistólica e diastólica alterada, em relação aos escola-
res que apresentam CC adequada, para ambos os sexos. Assim, entre 
os escolares com CC ≤ p75 (normal), 8,5 e 4,5% dos meninos, assim 
como 9,0 e 5,4% das meninas (PAS e PAD, respectivamente), apre-
sentam pressão arterial alterada. Já para a CC > p75 (alterada), 20,6 
e 8,9% dos meninos, bem como 20,9 e 10,3% das meninas (PAS e 
PAD, respectivamente), apresentam pressão arterial alterada. Ainda, 
foi encontrada correlação positiva fraca e significativa (p = 0,000) 
entre circunferência da cintura e pressão arterial sistólica (r = 0,473) 
e diastólica (r = 0,393). Conclusão: A associação encontrada entre 
obesidade abdominal e pressão arterial alterada enfatiza a importân-
cia de um maior controle durante a infância, promovendo um estilo 
de vida mais ativo e saudável, podendo assim prevenir futuros riscos 
cardiovasculares. Agradecimentos: à Universidade de Santa Cruz do 
Sul e ao CNPq pelos financiamentos cedidos e aos bolsistas e pro-
fessores envolvidos nesta pesquisa.

025. ASSOCIAÇÃO ENTRE OBESIDADE, SARCOPENIA, 
OBESIDADE SARCOPÊNICA E SÍNDROME METABÓLICA EM 
IDOSOS LONGEVOS
Vanessa Ribeiro dos Santos, Igor Conterato Gomes, Lionai Lima 
dos Santos, Ismael Forte Freitas Júnior
Universidade Estadual Paulista

Introdução: Com o envelhecimento ocorrem mudanças na com-
posição corporal, como aumento da gordura corporal em relação à 
quantidade de massa magra. A diminuição acentuada da massa magra 
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e, consequentemente, da força muscular é definida como sarcopenia 
e, no caso em que essa condição coexiste com o excesso de gordu-
ra corporal, denomina-se obesidade sarcopênica. Com o envelheci-
mento também aumentam as ocorrências de disfunções metabólicas, 
que podem levar ao desenvolvimento da síndrome metabólica (SM). 
Objetivo: Assim, o objetivo do presente estudo foi analisar qual das 
características da composição corporal (obesidade, sarcopenia ou 
obesidade sarcopênica) está mais associada a SM. Métodos: A amos-
tra foi composta por 110 idosos com idade entre 80 e 95 anos (83,3 
± 2,8anos), sendo 68 mulheres (83,3 ± 3 anos) e 42 homens (83,3 
± 2,5 anos) residentes na cidade de Presidente Prudente, SP, Bra-
sil. A composição corporal foi avaliada pela absorptiometria de dupla 
energia de raios-X (DEXA) e foram considerados obesos aqueles com 
percentual de gordura acima do percentil 60, sarcopênicos aqueles 
com valores inferiores a 7,5 kg/m2 para homens e 5,59 kg/m2 para 
as mulheres da massa magra apendicular em kg/estatura(m)2, sen-
do a adoção desses pontos de corte baseada em dois desvios-padrão 
abaixo da média de um grupo de jovens [n = 20 (10 homens e 10 
mulheres)] com idade entre 20 e 30 anos, e com obesidade sarco-
pênica aqueles que apresentavam as duas características (obesidade 
e sarcopenia). Para a classificação da SM foram utilizados critérios 
sugeridos pela ATP-III. O teste Qui-Quadrado foi empregado para 
analisar a associação entre a composição corporal e SM, o software uti-
lizado foi SPSS (versão 17.0) e significância de 5%. Houve associação 
inversa entre sarcopenia e SM. Entre os idosos com sarcopenia, 81,3% 
não apresentavam SM e 18,7 apresentavam a doença (p = 0,026). 
Resultados: Não houve associação entre obesidade, obesidade sarco-
pênica e SM. Conclusão: Dessa forma, a obesidade, a sarcopenia e a 
obesidade sarcopênica não estão associadas à SM em idosos longevos, 
sugerindo que a idade avançada pode explicar tais resultados, uma vez 
que idosos que atingem essa faixa etária apresentam fatores de risco 
isolados e não somados que caracterizam a SM.

026. ASSOCIAÇÃO ENTRE OS INDICADORES 
ANTROPOMÉTRICOS E DE COMPOSIÇÃO CORPORAL COM 
A RAZÃO TRIGLICERÍDEOS/HDL-C: ESTUDO COM ADULTOS DE 
VIÇOSA/MG
Vanessa Guimarães Reis, Giana Zarbato Longo, Dione de Marchi, 
Gabriela de Paiva Coelho, Danielle Cristina Guimarães da Silva, 
Silvia Helena de Oliveira Morais, Wellington Segheto, France 
Araújo Coelho, Bruna Pacheco Alves de Sousa, Juliana Farias de 
Novaes
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: A razão triglicerídeos/HDL-colesterol (TG/HDL-c) 
vem sendo proposta como um marcador aterogênico e um forte predi-
tor do desenvolvimento das doenças cardiovasculares (DCV), além de 
ter uma forte relação com a síndrome metabólica, pois as variáveis que 
compõem a razão TG/HDL-c fazem parte dos critérios de identifica-
ção da síndrome. Objetivo: Verificar a associação entre os indicadores 
antropométricos e de composição corporal com a razão TG/HDL-c. 
Método: Trata-se de um estudo transversal de base populacional, com 
dados preliminares de 164 indivíduos da faixa etária compreendida 
entre 20 a 59 anos, o qual tem como objetivo maior a prevalência de 
síndrome metabólica e fatores associados em adultos. Foram aplicados 
questionários domiciliares para obter dados sobre as condições socio-
econômicas, demográficas, de estilo de vida e morbidades, seguidos 
da coleta de exames laboratoriais e composição corporal. As amostras 
de sangue foram coletadas após 12 horas de jejum e a razão foi ob-
tida a partir de valores de TG e HDL-c plasmáticos de acordo com 
equação preestabelecida, sendo considerado risco para DCV quando 
a razão TG/HDL-c foi ≥ 3,8. Calcularam-se os seguintes indicadores 
antropométricos: índice de massa corporal (IMC) e a razão períme-
tro da cintura/perímetro do quadril (RCQ). A composição corporal 
foi avaliada utilizando-se a bioimpedância elétrica tetrapolar horizon-

tal, modelo 310® (%GCBIA) e a balança TANITA, modelo Ironman 
BC-554® (%GCTAN). Verificou-se a correlação entre a razão TG/
HDL-c e os indicadores antropométricos e de composição corporal 
por meio da correlação de Spearman. As análises estatísticas foram 
realizadas com auxílio do software STATA, versão 9.1. Resultados: A 
média de idade foi de 20,3 (± 10,4) anos, sendo 50,6% do sexo mas-
culino e 49,4% do sexo feminino. O valor médio da razão TG/HDL-c 
foi de 2,65 e 11% da população apresentou maiores riscos de DCV 
de acordo com a razão. Todos os indicadores antropométricos e de 
composição corporal apresentaram correlação estatisticamente signifi-
cativa (p < 0,01) com a razão TG/HDL-c: IMC (r = 0,35), RCQ (r = 
0,36), %GCBIA (r = 0,37) e %GCTAN (r = 0,26). Conclusão: Entre 
os indicadores antropométricos e de composição corporal avaliados, 
observou-se que a %GCBIA, a RCQ e o IMC apresentaram melhor 
correlação. Vale ressaltar que a RCQ e o IMC são medidas fáceis de 
serem aferidas e de baixo custo tanto para estudos populacionais como 
na prática clínica. Apoio: CNPq e Fapemig.

027. ASSOCIAÇÃO ENTRE USO DE COMPUTADOR E 
VIDEOGAME E CONSUMO DE REFRIGERANTE EM 
ADOLESCENTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE 
JANEIRO
Raíssa Resende Fernandes, Paola Moraes Sarmento Santiago 
Freitas, Giulia Xavier de Carvalho, Gloria Valeria da Veiga, 
Rosangela Alves Pereira
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Introdução: O uso de computador e videogames são comporta-
mentos sedentários que podem estar associados com hábitos ali-
mentares inadequados, como o consumo de refrigerantes e outros 
alimentos considerados de baixo valor nutricional. Esses compor-
tamentos podem contribuir para o ganho de peso excessivo. Obje-
tivo: Estimar a associação entre uso do computador ou videogame 
e consumo de refrigerantes em adolescentes. Métodos: Trata-se de 
estudo transversal desenvolvido em 2010 para a obtenção dos dados 
da linha de base do Estudo Longitudinal de Avaliação Nutricional 
de Adolescentes (ELANA). Foram investigados adolescentes de 13 
a 19 anos de idade, estudantes do primeiro ano do ensino médio de 
escolas públicas e privadas selecionadas da região metropolitana do 
Rio de Janeiro. As informações sobre a frequência de consumo de 
refrigerante, uso de computador/videogame, dados sociodemográ-
ficos e atividade física foram obtidas com a aplicação de questionário 
estruturado autopreenchível. O consumo de refrigerantes foi cate-
gorizado em elevado (≥ 5 vezes/semana) e moderado (≤ 4 vezes/
semana). O uso de computador/videogame foi categorizado em 
frequente (≥ 3 vezes /semana) e esporádico (≤ 2 vezes /semana). A 
associação estatística foi avaliada pela odds ratio e respectivo intervalo 
de confiança de 95% (IC95%). Resultados: Estudantes que usavam 
computador/videogame frequentemente apresentaram maior chan-
ce de consumo elevado de refrigerantes comparados aos que usavam 
computador/videogame esporadicamente (OR = 1,4; IC95% = 1,0; 
1,9). A associação entre uso de computador/videogame e consumo 
de refrigerantes foi significativa para as meninas (OR = 1,5; IC95% = 
1,0; 2,3), mas não para os meninos (OR = 1,2; IC95% = 0,8; 1,9). 
O tipo de escola não modificou a associação entre as duas variáveis 
estudadas. Conclusão: O uso frequente de computador/videogame 
se associou ao consumo elevado de refrigerantes.

028. ASSOCIAÇÕES ENTRE VARIÁVEIS BIOQUÍMICAS E 
GORDURA VISCERAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
OBESOS 
Barbara Antunes, Paula Alves Monteiro, Suziane Ungari Cayres, 
Ricardo Ribeiro Agostinete, Ismael Forte Freitas Júnior
Universidade Estadual Paulista

Introdução: A gênese do acúmulo de gordura corporal está sob in-
fluência direta de diversos fatores e o excesso de gordura abdominal, 



S116

Trabalhos CienTífiCos

S116

principalmente gordura visceral, está associada com maior atividade 
lipogênica e disfunções endócrino-metabólicas. Objetivo: Analisar as 
possíveis correlações entre variáveis bioquímicas e gordura visceral de 
crianças e adolescentes obesos. Metodologia: O presente estudo, de 
caráter transversal, constituiu-se de 272 crianças e adolescentes, 134 
homens e 138 mulheres, com faixa etária entre seis e 16 anos (11,03 ± 
2,64) classificados como obesos, de acordo com o índice de massa cor-
poral (IMC) proposto para a idade e gênero. A mensuração da gordura 
visceral foi por meio de ultrassonografia da região superior do abdome 
com equipamento da marca Toshiba Eccocee com transdutor convexo 
de 3.7MHz; e as análises bioquímicas do plasma das variáveis de gli-
cemia, triglicérides e colesterol total e suas frações (HDL-c, LDL-c e 
VLDL-c) foram realizadas em laboratório particular com jejum prévio 
de 12 horas. Para as análises estatísticas, utilizaram-se correlação de Pe-
arson, adotando-se p < 0,05, e regressão linear, adotando-se IC 95%, 
por meio do software SPSS versão 17.0. Resultados: Ao analisar a tota-
lidade da amostra, observou-se correlação positiva com a gordura visce-
ral as variáveis de triglicérides (p = 0,016), colesterol total (p = 0,007), 
VLDL-c (p = 0,001) e LDL-c (p = 0,014), entretanto houve uma cor-
relação negativa com o HDL-c (p = 0,011). Entre essas variáveis, o 
LDL-c (β = 0,008; IC95% = 0,000-0,016) apresentou maior relação 
com a adiposidade visceral. A amostra, quando ajustada por faixa etária, 
possibilitou observar que no grupo de crianças as variáveis de HDL-c 
(β = -0,019; IC95% = -0,035 - -0,003) e LDL-c (β = 0,010; IC95% = 
0,001-0,019) são as medidas que obtiveram maior relação com a re-
ferida adiposidade, enquanto nos adolescentes não foram identificadas 
relações mais expressivas entre as medidas. Conclusão: Conclui-se que 
as variáveis bioquímicas, principalmente as variáveis de perfil lipídico, 
possuem correlação com a gordura visceral e que esse comportamento 
é diferenciado quando analisado com a faixa etária. Apoio: Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

029. ATIVIDADE RELATIVA DAS FORMAS MOLECULARES DA 
BUTIRILCOLINESTERASE E OBESIDADE
Jovana Karoline Lima, Neiva Leite, Luciane Viater Tureck, Ricardo 
L. R. de Souza, Gerusa E. Milano, Luciana S. Timossi, Ana C. Osiecki, 
Lupe Furtado-Alle
Universidade Federal do Paraná

Introdução: A obesidade pode provocar alterações metabólicas múl-
tiplas que contribuem para o desenvolvimento de diversas doenças. 
Estudos sugerem que a enzima butirilcolinesterase (BChE) está rela-
cionada ao metabolismo de lipídeos e às lipoproteínas. A BChE huma-
na é uma esterase plasmática, cuja síntese ocorre no fígado e é distri-
buída para outras partes do corpo. A enzima pode ser encontrada no 
plasma sob quatro formas homoméricas: monômeros (G1); dímeros 
(G2); trímeros (G3) e tetrâmeros (G4), ou sob formas heteroméricas, 
por meio da associação com outras proteínas, tais como a albumina 
(G1-alb). Objetivo: Este trabalho teve como objetivo mensurar a ati-
vidade relativa (AR) das formas moleculares da BChE e relacioná-las a 
variáveis envolvidas no metabolismo. Métodos: Foi utilizada amostra 
populacional de 284 indivíduos de Curitiba, PR. A medida da ativida-
de plasmática total da BChE foi obtida utilizando propioniltiocolina 
como substrato. A detecção das intensidades relativas (IR) das bandas 
referentes às formas moleculares da BChE foi realizada com eletrofo-
rese em gel de poliacrilamida e quantificação pelo programa KODAK 
1D Image Analysis Software. Resultados: O grupo de obesos apre-
sentou maior atividade total e AR de G4 (4,74 ± 1,45 e 3,21 ± 1,17) 
que não obesos (4,50 ± 1,61 e 2,87 ± 0,97; Z = 1,99; p = 0,04 e Z 
= 2,38; p = 0,02, respectivamente). A ausência de diferença estatística 
quanto à AR das bandas G1, G1-alb e G2 provavelmente se deve à 
amostra possuir indivíduos de ambos os sexos, sendo conhecido que 
homens apresentam atividade da BChE maior que mulheres, podendo 
então interferir quando se considera a amostra estratificada apenas em 
obesos e não obesos. Análises de correlação indicaram significância 
entre a atividade total, e todas as variáveis dependentes consideradas 

(IMC, níveis de triglicerídeos, HDL e LDL-colesterol, glicemia e 
colesterol total). Conclusão: O tetrâmero é a forma molecular mais 
comum no plasma e sua relação com IMC e LDL sugere a participa-
ção ativa da BChE no metabolismo. A AR do monômero também 
mostrou relação com IMC e triglicerídeos; considerando que G1 é a 
forma molecular mais imediata da expressão gênica, pode-se constatar 
que estados metabólicos possivelmente afetam a regulação da expres-
são de BCHE. Agradecimentos: Laboratório de Polimorfismos e Li-
gação (UFPR), Departamento de Genética (UFPR), Departamento 
de Educação Física (UFPR), Capes. Suporte financeiro: Capes.

030. ATUAÇÃO DO TERAPEUTA NUTRICIONAL E TRATAMENTO 
DO TRANSTORNO DA COMPULSÃO ALIMENTAR PERIÓDICA 
(TCAP) – UMA REVISÃO
Thaís Reis de Leão, Lilian Mika Horie
Universidade de São Paulo

Introdução: A obesidade é uma doença crônica não transmissível que 
se tornou um problema de saúde pública, sobretudo como consequên-
cia da transição nutricional. Desde então é equivocadamente avaliada 
como sendo decorrente de uma falha na motivação em perder peso 
por parte do indivíduo. Atualmente esse estigma vem sendo derru-
bado graças às novas descobertas acerca da etiologia multifatorial da 
obesidade. Desde 1994 a Associação Americana de Psiquiatria, que 
categoriza os transtornos alimentares no manual DSM-IV, classifica 
o TCAP na categoria dos transtornos alimentares não especificados. 
Segundo esse manual, o transtorno é caracterizado por episódios de 
compulsão alimentar, que ocorrem em pelo menos dois dias na semana 
por seis meses, com sensação de perda de controle e ausência de com-
portamentos compensatórios para perda de peso. O TCAP leva não 
só à obesidade, que está relacionada ao aparecimento de complicações 
tanto físicas, mas também a complicações psiquiátricas, que explicam 
a gravidade da doença e importância do tratamento desses pacientes. 
Objetivos: Realizar uma revisão literária a respeito da atuação do te-
rapeuta nutricional, tratamento médico, psicoterápico e nutricional do 
transtorno da compulsão alimentar periódica. Métodos: Foi realizada 
uma busca nas bases de dados SciELO, PubMed e livros, com priori-
dade a publicações nacionais e internacionais dos últimos cinco anos. 
Os descritores utilizados para a busca foram tratamento, obesidade, 
compulsão alimentar, transtorno da compulsão alimentar periódica e 
terapia nutricional. Resultados: O tratamento visa à normalização do 
padrão alimentar, à redução da compulsão, da restrição alimentar e à 
melhora da autoestima. Há necessidade de uma equipe multidisciplinar 
formada por, no mínimo, psiquiatra, psicólogo e nutricionista. Medica-
mentos, cirurgia bariátrica, terapia cognitiva comportamental e terapia 
nutricional diferenciada são as opções mais discutidas para o tratamento 
do TCAP. Conclusões: Os estudos convergem para a multidisciplina-
ridade do tratamento do TCAP. Porém, são necessários mais estudos, 
sobretudo a respeito da conduta nutricional no TCAP. Para o sucesso 
do tratamento, é importante que os profissionais saibam identificar e 
diagnosticar esses pacientes. Seria interessante que não se esperassem 
seis meses para fechar o diagnóstico de TCAP para iniciar o tratamento.

031. AULA EXPOSITIVA DE ORIENTAÇÃO ALIMENTAR DO PÓS-
OPERATÓRIO IMEDIATO DE CIRURGIA BARIÁTRICA
Alessandra Ferrarini, Fatima Correa Sandmann Afonso, Elizabeth 
Borusch, Mariana Paganoto, Juliana Gomes Schiavini, Carlos 
Kaiamori, Christiane Romanini, Marianne Guimarães
Assistência Médica Internacional, AMIL

Introdução: A evolução da dieta no pós-operatório do bypass gás-
trico em Y de Roux (RYGBP) deve ser seguida adequadamente a 
fim de evitar complicações clínicas e nutricionais. Faz-se necessário 
o entendimento dos pacientes da mudança em relação às restrições 
dietéticas e a introdução gradual dos alimentos. Objetivo: Orientar 
os pacientes do pré-operatório sobre a evolução da dieta no pós-
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-operatório do RYGBP. Método: Aula expositiva e prática aos pa-
cientes candidatos à cirurgia bariátrica demonstrando a evolução 
da dieta correspondente aos 30 dias iniciais do pós-operatório. As 
orientações foram divididas em quatro semanas. A dieta da primeira 
semana é líquida completa coada, fracionada de duas em duas horas, 
com um volume total de 50 mL/refeição. Todos os pacientes degus-
tam um exemplo de cardápio diário dos alimentos permitidos nesta 
fase. Na segunda semana, a dieta tem o volume aumentado para 100 
mL. A introdução da dieta pastosa ocorre na terceira semana, com 
demonstração de alimentos permitidos neste período, com volume 
de 150 mL ou 3 colheres de sopa. Na quarta semana, inicia-se a 
alimentação de consistência branda, com volume de 150 mL ou 4 
colheres de sopa por refeição, em que são citados alimentos que de-
vem ser ingeridos. Os alimentos permitidos e os utensílios de medida 
foram expostos por fases, para melhor visualização da diferença da 
quantidade e da consistência de cada etapa. Todos os pacientes for-
mam orientados sobre a importância da hidratação e mastigação para 
evitar complicações. Resultados: Foram realizadas 39 aulas práticas 
no período de 2007 a 2012. Participaram das aulas 528 pacientes de 
ambos os sexos (424F/104M) e IMC médio de 40,78 kg/m2. Com 
a introdução das aulas, pode-se verificar melhor adesão dos pacien-
tes às orientações nutricionais estabelecidas, redução de dúvidas na 
fase mais crítica do tratamento dietoterápico, maior segurança do 
paciente no preparo dos alimentos, diminuição de relatos de vômitos 
e de pacientes com desidratação, segmento adequado do fraciona-
mento da dieta, melhor compreensão da importância de ingestão de 
alimentos com alto valor nutricional. Conclusão: Enfatiza-se com 
este trabalho a importância de uma aula expositiva e prática da evo-
lução da dieta no pós-operatório imediato, pois esse modelo facilita 
o entendimento das mudanças da função e capacidade gástrica, bem 
como as demais orientações pertinentes a todo o processo cirúrgico, 
reduzindo as possibilidades de complicações clínicas e nutricionais.

032. AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E BIOQUÍMICA ENTRE 
PACIENTES DE PROGRAMAS DE CIRURGIA BARIÁTRICA DA 
REDE PÚBLICA E DA REDE PARTICULAR
Ingrid Maria Novais Barros de Carvalho Costa, Antônio Alves 
Júnior, Larissa Damasceno Miranda, Ellen de Almeida Santos
Hospital Universitário de Sergipe

Introdução: Pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde aponta que, 
na cidade de Aracaju, 47,4% da população adulta apresentou excesso de 
peso e 16,4% são consideradas obesas, levando Aracaju a figurar entre 
as cinco capitais brasileiras com o maior percentual de adultos obesos e 
de ser a primeira capital do Nordeste nesse ranking. Objetivo: Avaliar 
os dados antropométricos e bioquímicos entre pacientes candidatos à 
cirurgia bariátrica da rede pública e da rede particular. Métodos: Trata-
-se de um estudo retrospectivo realizado em 80 pacientes do ambula-
tório de cirurgia bariátrica de um Hospital Público e em 47 pacientes 
de uma Clínica Particular na cidade de Aracaju, SE. Foram avaliados a 
antropometria (admissão e consulta anterior a cirurgia) e dados bioquí-
micos dos pacientes. Para análise estatística, foram utilizados a média e 
o desvio-padrão. A comparação entre as médias foi realizada por meio 
do teste t simples para amostras independentes. Resultados: Os pa-
cientes da rede pública e particular apresentaram as seguintes médias na 
admissão, respectivamente: idade de 40,4 (± 9,6) e 36,0 (± 11,4) anos, 
peso de 131,9 (± 28,8) e 113,0 (± 21,8) kg (p = 0,000), IMC de 50,4 
(± 8,9) e 40,7 (± 4,4) kg/m² (p = 0,000), circunferência abdominal 
(CA) de 132,9 (± 16,2) e 120,4 (± 12,0) cm (p = 0,00), glicemia de 
jejum de 102,5 (± 49,8) e 101,3 (± 39,4) mg/dl, colesterol de 202,9 
(± 37,6) e 221,7 (± 80,4) mg/dl, triglicerídeo de 156,7 (± 82,9) e 
185,3 (± 207,7) mg/dl, HDL-colesterol de 45,7 (± 13,0) e 43,6 (± 
8,3) mg/dl, LDL-colesterol de 118,1 (± 33,9) e 140,4 (± 46,8) mg/
dl (p = 0,010). Quanto às médias antropométricas antes da cirurgia, 
os pacientes da rede pública e privada apresentaram, respectivamente: 
peso de 126,5 (± 29,8) e 107,7 (± 20,0) kg (p = 0,001), IMC de 
48,0 (± 9,7) e 38,7 (± 4,0) kg/m² (p = 0,000), CA de 132,5 (± 17,2) 

e 120,4 (± 12,0) cm (p = 0,006). O número de dias entre a admis-
são e a realização da cirurgia na rede pública foi de 300,5 (± 183,5) 
dias e, na rede privada, de 84,1 (± 55,7) dias (p = 0,000). Conclusão: 
Foi encontrada diferença significativa nos dados antropométricos na 
admissão e antes da cirurgia entre os dois grupos, sendo evidenciado 
maior comprometimento nos pacientes assistidos na rede pública. A 
maior descompensação bioquímica foi visualizada nos pacientes da rede 
particular. O período entre a admissão e a realização do procedimento 
cirúrgico mostrou-se significativamente superior na rede pública.

033. AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE DOSAGENS DE ÁCIDO 
ÚRICO E TRIGLICÉRIDES EM PACIENTES ATENDIDOS EM UMA 
INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÂNIA, 
GOIÁS
Tristão Maurício de Aquino Filho, Guilherme Seronni, Isabel 
Cristina Carvalho Medeiros Francescantonio, Talissa de Moraes 
Tavares Mirando, Suely Martinez Yano, Fernanda Leão de Faria
Pontifícia Universidade Católica de Goiás

Introdução: Diferentes estudos epidemiológicos têm identificado 
associação entre elevações de ácido úrico sérico (AUS) e triglicérides 
(TG), sobretudo relacionados a quadros de doenças cardiovasculares, 
síndrome metabólica, dislipidemias, hipertensão arterial, obesidade e 
doenças inflamatórias crônicas como a gota. Considerando que ainda 
são poucos os dados referentes à correlação entre alterações de AUS 
e TG no Brasil, inclusive em Goiás, justifica-se a realização de mais 
estudos acerca de dosagens desses parâmetros bioquímicos relaciona-
dos a várias patologias clínicas. Objetivos: Avaliar a possibilidade de 
alterações correlacionadas entre níveis de AUS e TG em um grupo de 
pacientes atendidos em uma instituição de ensino superior em 2011 e 
2012. Métodos: Foi realizado um estudo transversal descritivo com 
126 pacientes, selecionados aleatoriamente do banco de dados do 
Laboratório da Área de Saúde de uma instituição de ensino superior 
de Goiânia, atendidos em serviços de endocrinologia durante 2011 
e 2012 e que coletaram amostras sanguíneas para investigação das 
dosagens de AUS e TG. Destes, 68 eram do gênero feminino e 58, 
do masculino. Foram usados como valores referenciais (VR) normais 
para AUS 2,5 a 6,8 mg/dL (mulheres), 3,6 a 7,7 mg/dL (homens) 
e 2,0 a 5,5 mg/dL (crianças); e para TG até 150 mg/dL. Os dados 
das dosagens foram tabulados e analisados pelo programa Microsoft® 
Excel 2007, sendo posteriormente feita correlação destes pelo tes-
te de Spearman por meio do GraphPadPrism 5.1. Resultados: Dos 
126 pacientes, 51(40,5%) apresentaram elevações de TG, sendo que 
a maioria (54,9%) era mulheres. Quanto ao AUS, oito (6,3%) tiveram 
níveis abaixo dos VR, enquanto quatro (3,2%) apresentaram hiperuri-
cemia. Dos pacientes hiperuricêmicos, dois (50,0%) pertenciam ao 
gênero masculino e dois (50,0%), ao feminino. Dois pacientes (1,6%) 
apresentaram simultaneamente níveis elevados de TG e AUS. Foi evi-
denciada uma correlação significativa entre os pacientes com níveis 
alterados de AUS e TG (p < 0,0001), sem distinção de gênero. Anali-
sando os gêneros separadamente, essa correlação se mostrou positiva 
tanto para mulheres (p < 0,0050) como para homens (p < 0,0004). 
Conclusão: Este estudo identificou alterações associadas nas dosa-
gens de AUS e TG no grupo de indivíduos analisados.

034. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIDIABÉTICA E 
ANTIDISLIPIDÊMICA DO METANÓLICO DE ANNONA 
CRASSIFLORA (ANNONACEAE) EM RATOS COM DIETA RICA 
EM FRUTOSE 
Joyce Alencar Santos Radai, Ana Claúdia Piccinelli, Anelise 
Samara Nazari Formagio, Edna K. Kassuya Iriguchi, Renato 
Cazanti, Cândida Aparecida Leite Kassuya
Universidade Federal da Grande Dourados

Introdução: A planta Annona crassiflora Mart., 1841 (Annonaceae), 
conhecida popularmente como araticum do Cerrado, apresenta di-
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versas aplicações na medicina popular. Caracteriza-se por ser uma 
planta arbórea, lenhosa, caducifólia na época seca, hermafrodita e 
xerófita. O uso tradicional da planta inclui o tratamento de feridas, 
doenças venéreas, piolhos e como agentes antimicrobianos, antidiar-
reicos, antirreumáticos e também contra picadas de cobra. Objeti-
vos: Avaliar a atividade antidiabética e antidislipidêmica do extrato 
metanólico e das frações de A. crassiflora em relação aos parâmetros 
bioquímicos e no teste de tolerância à glicose em ratos com dieta 
rica em frutose. Métodos: A partir do desmame (21 dias) até a idade 
adulta (90 dias), o alimento consistiu de dietas balanceadas compos-
tas por 60% de frutose que a longo prazo levam a alterações meta-
bólicas e à pressão arterial. A ração foi confeccionada na Faculdade 
de Ciências da Saúde/Universidade Federal da Grande Dourados. 
Após aproximadamente duas semanas da idade adulta, a dosagem da 
glicose, colesterol e triglicerídeo foi verificada após coleta por punção 
na cauda dos animais. Após a confirmação do aumento da glicemia, 
grupos distintos de ratos foram tratados com 5 doses diárias de 30 
mg/kg, por via oral com A. crassiflora. No quinto dia, a dosagem 
da glicose, colesterol e triglicerídeo foi verificada e realizado o teste 
oral de tolerância à glicose. Os animais foram colocados em jejum 
por 16 horas e foram mensurados os níveis de glicose basal de cada 
animal, com um glicosímetro digital, antes da administração de gli-
cose (2g/kg). Cada grupo então recebeu o tratamento oral espe-
cífico e, após 60 minutos, foram mensurados novamente os níveis 
de glicose dos animais. Resultados: A administração oral do extrato 
de A. crassiflora por cinco dias reduziu significativamente os níveis 
de glicose e triglicerídeo. No teste de tolerância à glicose, o extrato 
de A. crassiflora reduziu o aumento dos níveis de glicose em ratos 
machos no quinto dia de tratamento com a dose de 30 mg/kg. Con-
clusão: O presente trabalho demonstrou que o extrato metanólico e 
a fração acetato de A. crassiflora apresenta atividade antidiabética e 
antidislipidêmica quando administrados oralmente em ratos. Porém, 
mais estudos são necessários para evidenciar o possível mecanismo de 
ação e compostos responsáveis por essa atividade. Agradecimentos: 
CNPq, Fundect.

035. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DA CREATINA QUINASE 
EM CÉREBRO DE RATOS JOVENS APÓS ADMINISTRAÇÃO 
CRÔNICA DE LIRAGLUTIDA
Morgana Prá, Luana R. Souza, Aline H. Mello, Rosiane Schraiber, 
Larissa Colonetti, Aline Gassenferth, Helena L. da Rosa, Ana Carla 
M. Cereja, Gislaine T. Rezin
Universidade do Sul de Santa Catarina

Introdução: A liraglutida é um análogo do peptídeo similar ao glu-
cagon tipo 1 (GLP-1) disponibilizado para tratar diabetes tipo II 
por meio da estimulação da secreção de insulina e inibição da li-
beração de glucagon de forma glicose-dependente. Além disso, a 
liraglutida apresenta efeito de emagrecer, porém não se sabe qual o 
mecanismo que leva tal efeito. Neste sentido, faz-se necessário mais 
estudo para entender melhor seu mecanismo de ação. Objetivos: 
Neste trabalho avaliou-se a atividade da creatina quinase em cérebro 
de ratos jovens após administração crônica de liraglutida. Método: 
Ratos Wistar jovens receberam uma injeção diária, durante sete dias, 
de liraglutida (25; 50; 100 ou 300 µg/kg i.p.) ou salina (grupo 
controle). Vinte quatro horas após a última injeção de liraglutida, os 
ratos foram mortos, o cérebro foi removido e o córtex pré-frontal, 
cerebelo, hipocampo, estriado e córtex posterior foram isolados para 
análise da atividade da creatina quinase. Resultados: Nossos resul-
tados mostraram que a administração crônica de liraglutida em ratos 
jovens levou à ativação da atividade da creatina quinase no cerebelo 
e hipocampo pelas doses de 50, 100 e 300 µg/kg, bem como ativou 
a creatina quinase no córtex pré-frontal, estriado, córtex posterior 
pelas doses de 100 e 300 µg/kg. Diante dos resultados, podemos 
sugerir que a administração crônica de liraglutida corrobora com 

a ativação do metabolismo energético, favorecendo a produção de 
ATP. Conclusão: Nosso estudo mostrou que a administração crôni-
ca de liraglutida aumenta a atividade da creatina quinase.

036. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE HIPOGLICEMIANTE DO 
EXTRATO METANÓLICO E DA FRAÇÃO DE ANNONA DIOICA 
ST. HILL EM RATOS
Ana Claudia Piccinelli, Edna K. Kassuya Iriguchi, Anelise Samara 
Nazari Formagio, Francisco Marcio Casarim Junior, Cândida 
Aparecida Leite Kassuya
Universidade Federal da Grande Dourados

Introdução: A família Annonaceae consiste em 120 gêneros e apro-
ximadamente 2.000 espécies, sendo a Annona dioica uma de suas 
representantes. No Brasil, a A. dioica pode ser encontrada nos es-
tados de São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais e Paraná, podendo 
ser conhecida como “ariticum”, “arixicum” ou ainda “ceraticum”. 
Popularmente essa planta é conhecida por seu efeito antidiarreico, 
anticatarral, no tratamento de reumatismo, como sedativo ou ainda 
no tratamento de afecções parasitárias de pele. Estudos químicos das 
folhas de A. dioica demonstraram a presença de diversos flavonoides, 
sendo tais substâncias responsáveis por inúmeras atividades biológi-
cas como anti-inflamatória, antiviral, antifúngica ou ainda antioxi-
dante. Objetivos: Avaliar a atividade hipoglicemiante do extrato me-
tanólico e das frações de A. dioica a partir do teste oral de tolerância 
à glicose em ratos não diabéticos. Método: Os ratos machos foram 
tratados oralmente com o extrato metanólico (100 mg/kg) ou com 
a fração etil acetato (15 mg/kg) de A. dioica por cinco dias consecu-
tivos. No mesmo período, o grupo controle recebeu veículo (salina 
+ tween 80 – 0,5%) e o grupo controle positivo foi tratado com a 
metformina (300 mg/kg), ambos por via oral. Para o teste oral de 
tolerância à glicose, os animais foram colocados em jejum por 16 
horas e foram mensurados os níveis de glicose basal de cada animal, 
com um glicosímetro digital, antes da administração de glicose (2 g/
kg). Cada grupo então recebeu o tratamento oral específico e, após 
60 minutos, foram mensurados novamente os níveis de glicose dos 
animais. Resultados: A administração oral do extrato e da fração de 
A. dioica reduziu significativamente o aumento dos níveis de glicose 
em ratos machos no quinto dia de tratamento, com inibição de 22 ± 
4% (extrato), 14 ± 3% (fração) e 13 ± 2% (controle positivo-metfor-
mina). De acordo com estudos realizados, tais resultados devem-se 
à presença dos flavonoides quercetina e kaempferol presentes tanto 
no extrato como na fração de A. dioica. Conclusão: O presente tra-
balho demonstrou que o extrato metanólico e a fração etil acetato 
de A. dioica apresentam atividade hipoglicemiante quando adminis-
trados oralmente em ratos. Porém, mais estudos são necessários para 
evidenciar o possível mecanismo e ação dessa atividade.

037. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE HIPOGLICEMIANTE 
DO EXTRATO METANÓLICO E DA FRAÇÃO DE 
ANNONACRASSIFLORA (ANNONACEAE) EM RATOS
Maíra Dante Formagio, Ana Claudia Piccinelli, Anelise Samara 
Nazari Formagio, Cândida Aparecida Leite Kassuya
Universidade Federal da Grande Dourados

Introdução: A planta Annonacrassiflora Mart., 1841 (Annonaceae), 
conhecida popularmente como araticum do Cerrado, apresenta diver-
sas aplicações na medicina popular. Caracteriza-se por ser uma planta 
arbórea, lenhosa, caducifólia na época seca, hermafrodita e xerófita (Lo-
renzi, 2002). O uso tradicional da planta inclui o tratamento de feridas, 
doenças venéreas, piolhos e como agentes antimicrobianos, antidiarrei-
cos, antirreumáticos e também contra picadas de cobra (Almeida et al., 
1987; Correia, 1926; Cruz, 1979; Suleiman et al., 2008). Objetivos: 
Avaliar a atividade hipoglicemiante do extrato metanólico e das frações 
de A. crassiflora nos testes de tolerância à glicose em ratos não diabéti-
cos. Método: No teste de tolerância à glicose, os ratos machos foram 
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tratados oralmente com o extrato metanólico (10 e 30 mg/kg) ou com 
a fração acetato (15 mg/kg) e fração aquoso (6 mg/kg) de A. crassiflo-
ra por cinco dias consecutivos. No mesmo período, o grupo controle 
recebeu veículo (salina + tween 80 – 0,5%) e o grupo controle positivo 
foi tratado com a metformina (300 mg/kg), ambos por via oral. Para o 
teste oral de tolerância à glicose, os animais foram colocados em jejum 
por 16 horas e foram mensurados os níveis de glicose basal de cada 
animal, com um glicosímetro digital, antes da administração de glico-
se (2g/kg). Cada grupo então recebeu o tratamento oral específico e, 
após 60 minutos, foram mensurados novamente os níveis de glicose dos 
animais. Resultados: A administração oral do extrato de A. crassiflora 
reduziu significativamente o aumento dos níveis de glicose em ratos 
machos no quinto dia de tratamento tanto com a dose de 10 e 30 mg/
kg. Tanto a fração acetato como o controle positivo-metformina tam-
bém apresentaram diferença estatística em relação ao grupo controle. 
Conclusão: O presente trabalho demonstrou que o extrato metanólico 
e a fração acetato de A. crassiflora apresentam atividade hipoglicemiante 
quando administrados oralmente em ratos. Porém, mais estudos são 
necessários para evidenciar o possível mecanismo de ação e compostos 
responsáveis por essa atividade. Agradecimentos: CNPq, Fundect.

038. AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE 
INDIVÍDUOS ADULTOS SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA
Thais Regina Mezzomo, Maria Emilia D. Von der Heyde, Raul von 
der Heyde
Universidade Federal do Paraná

Objetivo: Verificar as mudanças na composição corporal de indiví-
duos submetidos à cirurgia bariátrica. Casuística e métodos: O es-
tudo foi realizado com 37 pacientes submetidos à cirurgia bariátrica 
entre 2004 e 2006. Foram selecionados pacientes com obesidade 
grau II com comorbidades e grau III para reavaliação da composição 
corporal por bioimpedância elétrica (BIA) com tempo mínimo de 
pós-operatório (PO) de 1 ano. Os resultados prévios de BIA fo-
ram obtidos por meio dos laudos dos exames de BIA constantes 
no arquivo do Centro de Videolaparoscopia do Paraná. Os dados 
desses laudos foram comparados com os resultados obtidos nessa 
nova avaliação de BIA. Foi realizada também antropometria (peso, 
altura, índice de massa corporal (IMC) e circunferência abdominal 
(CA)). O teste estatístico utilizado foi o Teste T. Resultados: Dos 
37 pacientes, 75,68% (n = 28) eram do sexo feminino e 24,32% 
(n = 9), do sexo masculino com idade média de 42,21 ± 10,28 e 
39,11 ± 12,49 anos, respectivamente. No período pré-operatório, 
foram observados os seguintes valores de média no sexo feminino: 
peso: 111,39 ± 17,07 kg, IMC: 43,03 ± 6,98 kg/m2, percentual 
de gordura corporal (%GC): 46,56 ± 15,74%, massa magra (MM): 
62,3 ± 6,26 kg. No sexo masculino, os valores foram: peso: 124,15 
± 15,22 kg, IMC: 40,38 ± 5,51 kg/m2, %GC: 34,22 ± 3,31%, MM: 
81,45 ± 7,54 kg. No PO, os valores médios encontrados no sexo 
feminino foram: peso: 75,28 ± 10,48 kg, IMC: 29,20 ± 4,40 kg/m2, 
%GC: 34,2 ± 4,75%, MM: 49,01 ± 5,08 kg, CA: 92,8 ± 17,32 cm e 
o tempo médio de PO foi de 1,53 ± 0,57 anos. No sexo masculino 
os valores foram: peso: 94,1 ± 16,45 kg, IMC: 32,48 ± 9,92 kg/m2, 
%GC: 26,88 ± 9,76%, MM: 67,55 ± 5,75 kg, CA: 100 ± 6,98cm, 
com tempo médio de PO de 1,52 ± 0,77 anos. Houve redução mui-
to significativa (p < 0,001) em ambos os sexos de perda de peso, 
IMC, MM, %GC, comparando pré e pós-operatório. Conclusão: 
Atualmente, os pacientes do sexo feminino apresentam %GC mo-
derado, IMC de sobrepeso e CA muito elevada. Os pacientes do 
sexo masculino encontram-se com obesidade leve segundo o %GC, 
obesidade grau I segundo IMC e CA elevada. Assim, esse estudo 
mostra a importância da avaliação de gordura corporal como melhor 
preditor de estado nutricional e de riscos relacionados à obesidade 
nessa população. Palavras-chave: percentual de gordura corporal, 
massa magra, bioimpedância elétrica, cirurgia bariátrica, obesidade.

039. AVALIAÇÃO DA DEMANDA METABÓLICA DE PACIENTES 
COM FIBROMIALGIA
Emmanuelle Dias Batista, Aline Andretta, Renata Costa de 
Miranda, Márcia Maria Marques Teles Lobo, Maria Eliana 
Madalozzo Schieferdecker, Eduardo dos Santos Paiva, Cesar Luiz 
Boguszewski
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná

Introdução: A fibromialgia (FM) é uma síndrome clínica caracteri-
zada por dor musculoesquelética generalizada, crônica e de etiologia 
desconhecida, com elevado impacto na qualidade de vida e funcio-
nalidade. Pacientes com FM apresentam prevalência de 50% a 70% 
de sobrepeso/obesidade. A obesidade é uma desordem multicau-
sal, mas, apesar disso, dois fatores estão intimamente relacionados 
à sua alta prevalência: a ingestão calórica elevada (IC) e o estilo de 
vida sedentário. Quando a IC é maior que o gasto energético total 
(GET), ocorre balanço energético positivo, favorecendo o aumento 
da adiposidade. O GET é composto por: gasto energético de repouso 
(GER), termogênese alimentar, e atividade física. Objetivo: Avaliar a 
demanda metabólica de mulheres com fibromialgia. Método: Estu-
do transversal composto por 30 mulheres recrutadas no Ambulatório 
de Fibromialgia do Hospital de Clínicas, UFPR, no ano de 2012. A 
verificação do GER foi realizada por meio de calorimetria indireta 
(CI). Para avaliar a demanda metabólica dos pacientes, foram utili-
zados os parâmetros de variação tendo como referência a equação 
proposta por Harris & Benedict (HB) considerando a variação de 
10% abaixo do valor predito pela equação como hipometabolismo e 
10% acima do valor predito pela equação como hipermetabolismo. 
Resultados: A média de idade da população foi de 48,57 anos, va-
riando de 33 a 60 anos. O IMC médio foi de 28,43 kg/m2, com 
variação de 20,42 a 38,59 kg/m2, sendo que 73,4% da amostra apre-
senta excesso de peso. O GER médio obtido pela calorimetria foi de 
1245,72 ± 161,37 kcal e pela fórmula de Harris Benedict foi 1371,21 
± 116,53 kcal. O hipometabolismo foi identificado em 50% (n = 15) 
das mulheres, uma paciente apresentou hipermetabolismo e as demais 
apresentaram metabolismo normal (n = 14). Conclusão: Metade das 
mulheres avaliadas apresentaram hipometabolismo. Sendo assim, é 
importante o acompanhamento nutricional e a realização de ativi-
dade física para manutenção do peso adequado para essa população.

040. AVALIAÇÃO DA DIETA DE IDOSOS OBESOS COM 
COMPROMETIMENTO COGNITIVO LEVE
Alessandra Xavier dos Santos, Maria Aquimara Zambone, Nídia 
Celeste Horie, Rosa Maria Godinho Macedo, Marta Merenciana 
Del Biggio de Freitas, Sonia M. L. S. S. Trecco, Denise Evazian, Cintia 
Cercato
Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Introdução: A obesidade está associada a alterações cognitivas, 
menor fluxo sanguíneo, assim como diminuição da atividade me-
tabólica e do volume cerebral. Estudos longitudinais mostram a 
obesidade na vida adulta como fator de risco para doença de Al-
zheimer em idosos. O comprometimento cognitivo leve (CCL) é 
uma condição que pode preceder a demência. Objetivos: Avaliar a 
ingestão de macro e micronutrientes em idosos obesos com CCL 
antes de uma intervenção clínico-nutricional. Métodos: Pacientes 
com idade maior ou igual a 60 anos, obesos, independentes para 
atividades instrumentais da vida diária, alfabetizados, capazes de ca-
minhar, com CCL e sem comorbidades graves ou descompensadas. 
Foram realizados recordatório alimentar de 24 horas (analisado 
com software Avanutri 2.0 2009) e coleta de dados antropométri-
cos para caracterização do grupo. Os resultados foram comparados 
com as recomendações estabelecidas para idosos conforme Dietary 
Reference Intakes (DRI) e com estudos semelhantes. Resultados: 
Foram avaliados 81 pacientes (84% mulheres) com média de 68,2 
(4,9) anos, e 35,4 (4,4) kg/m² de índice de massa corporal. Por 
meio do recordatório alimentar, verificamos que 77,8% realizavam 
dieta hipocalórica, com média de 1470,5 (592,4) kcal/dia. Do to-
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tal da amostra, 44,4% consumiam dieta hipoproteica, 19,8%, dieta 
hiperglicídica e 12,3%, hiperlipídica. Não foi observado consumo 
elevado de gordura saturada, porém 23,5% dos pacientes consu-
miam mais que 200 mg de colesterol por dia; em relação aos mi-
cronutrientes analisados (cálcio, zinco, selênio, ferro, ácido fólico, 
vitaminas A, B6, B12, C, D e E). Para 61% dos indivíduos, a in-
gestão de ferro foi adequada. A baixa ingesta de micronutrientes 
mostra um déficit qualitativo importante na dieta, que, segundo 
outros trabalhos da literatura, poderia contribuir para o déficit cog-
nitivo; assim, a reeducação alimentar ou a suplementação poderiam 
ter um papel neuroprotetor para esse grupo de pacientes. Conclu-
são: A dieta hipocalórica relatada pela maioria dos pacientes antes 
de orientação nutricional pode estar relacionada com sub-relato ou 
restrição calórica voluntária motivada pelo diagnóstico de obesida-
de. A baixa ingesta proteica encontrada é compatível com a já des-
crita para essa faixa etária. Agradecimento: financiamento Fapesp 
(11/06194-6) Palavras-chave: obesidade, dieta, micronutrientes, 
cognição, demência, envelhecimento.

041. AVALIAÇÃO DA INGESTÃO DIETÉTICA DE SÓDIO POR 
MULHERES HIPERTENSAS ASSISTIDAS EM UM CENTRO DE 
SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA
Gustavo Monteiro da Silva, Nayane Costa Barros, Alcyone de 
Oliveira Paredes, Themys Danyelle Val Lima, Jurema Gonçalves 
Lopes de Castro Filha
Universidade Federal do Maranhão

Introdução: A hipertensão arterial representa uma epidemia que 
atinge boa parcela da população mundial, sendo seu controle variá-
vel de país para país. Nos Estados Unidos da América, os valores de 
controle estão por volta de 34%, ficando, assim, 66% da população 
hipertensa suscetível aos riscos decorrentes do não controle. Da-
dos recentes do Ministério da Saúde mostram que a proporção de 
brasileiros diagnosticados com hipertensão arterial aumentou nos 
últimos cinco anos, passando de 21,6%, em 2006, para 23,3%, em 
2010. Basicamente, há duas abordagens terapêuticas para a hiper-
tensão arterial: o tratamento baseado em modificações do estilo 
de vida e o tratamento medicamentoso. A adoção de hábitos de 
vida saudáveis é parte fundamental da prevenção de hipertensão 
e do manejo daqueles com HAS. Objetivo: A presente pesquisa 
teve como objetivo avaliar a ingestão habitual de sódio e potássio 
dietético e correlacioná-los com parâmetros de HAS em mulhe-
res assistidas em um Centro de Saúde em São Luís-MA. Método: 
Tratou-se de um estudo transversal. A amostra foi composta por 
32 mulheres adultas que participaram da pesquisa. Medidas dire-
tas da pressão arterial, índice de massa corporal, circunferência da 
cintura, relação cintura-quadril e a ingestão habitual dietética de 
sódio e potássio foram avaliados por meio de recordatório de 24 
horas e de um questionário de frequência de consumo. Resulta-
dos: Aproximadamente 42,0% das mulheres apresentaram índice 
de massa corporal > 25 kg/m2, sendo 26,0% com algum grau de 
obesidade; 90,0% apresentaram excesso de gordura corporal, sendo 
42,0% com risco para doenças metabólicas. A ingestão média diá-
ria de sódio representou 23,5% da ingestão adequada (2g) e não 
diferiu entre aquelas com índice de massa corporal 25 kg/m2. Foi 
observada uma correlação linear positiva entre a ingestão dietética 
de Na+e pressão arterial sistólica (r = 0,15) e diastólica (r = 0,19). A 
elevada ingestão de sódio pode ter contribuído para o descontrole 
das taxas de PA. Conclusão: Associações entre a ingestão de sódio 
e parâmetros de controle de pressão arterial contribuem para a di-
minuição da eficácia do tratamento medicamentoso por mulheres 
hipertensas. O estudo ainda demonstrou que a ingestão de sal é 
fortemente influenciada pelo nível socioeconômico e pode sugerir 
a alta prevalência de hipertensão arterial em mulheres pertencentes 
a classes socioeconômicas mais baixas.

042. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO PÓS-
OPERATÓRIO TARDIO DA DERIVAÇÃO GÁSTRICA EM Y-DE-
ROUX
Cristiane Maria Cavalcante Silveira, Catarina Brasil d’Alva, Andréa 
Cavalcante dos Santos, Luiz Gonzaga de Moura Júnior, Maria 
Elisabete Amaral de Moraes
Universidade Federal do Ceará

Introdução: A prevalência de obesidade no mundo tem crescido 
de forma alarmante, sendo estimada uma prevalência de 48,5% de 
sobrepeso e obesidade em adultos brasileiros. A cirurgia bariátri-
ca é considerada o tratamento de maior eficácia para a obesidade, 
resultando em benefícios para a saúde orgânica e psíquica, assim 
como melhora do desempenho funcional e das atividades laborais. 
Objetivos: Avaliar a qualidade de vida dos pacientes submetidos à 
derivação gástrica em Y-de-Roux (DGYR) há mais de cinco anos 
comparando com obesos não operados. Metodologia: Estudo 
transversal no qual os pacientes inseridos no banco de dados do 
Núcleo do Obeso do Ceará submetidos a DGYR há mais de cinco 
anos, por um mesmo cirurgião, foram convocados para uma en-
trevista presencial (grupo 1). Voluntários obesos com IMC 35 a 
39,9 kg/m2 com comorbidades ou IMC ≥ 40 kg/m2 em avaliação 
pré-operatória no mesmo serviço foram convocados para a mes-
ma entrevista (grupo 2). Utilizamos o questionário Moorehead-
-Ardelt Quality of Life Questionnaire (M-A QoLQ) para avaliação 
da qualidade de vida, direcionado para o pós-operatório da cirur-
gia bariátrica. Resultados: Grupo 1; 37 pacientes operados (27 
fem, 10 masc) compareceram à entrevista. Esse grupo apresentou 
idade de 43 ± 12 anos, peso pré-operatório 124 ± 27 kg, IMC 
pré-operatório 45 ± 6 kg/m2, nadir de peso 74 ± 18 kg atingido 
no segundo ano pós-operatório e prevalência de DM 5,4% e HAS 
32,4% no pré-operatório. Na data da entrevista, realizada 6 ± 0,5 
anos após a cirurgia, esse grupo apresentou peso 85 ± 21 kg e IMC 
31 ± 5 kg/m2, tendo havido reganho de 7% do peso perdido. A 
avaliação do M-A QoLQ revelou qualidade de vida muito boa em 
64,8%, boa em 32,4%, razoável em 2,7% e ruim ou muito ruim em 
0%. Nenhum paciente referiu arrepender-se da cirurgia. No grupo 
2, foram entrevistados 42 voluntários (26 fem, 16 masc), idade 
37 ± 9 anos, IMC de 42 ± 5 kg/m2, sendo 11,9% portadores de 
DM2 e 47,6% de HAS. Na avaliação obtivemos 7,1% de qualidade 
de vida muito boa, 16,6% boa, 59,5% razoável, 9,7% ruim e 7,1% 
muito ruim. Conclusão: A obesidade mórbida cursa com com-
prometimento da qualidade de vida, dificuldade para a realização 
atividades físicas e restrições à vida social. Esse estudo revelou me-
lhora significativa da qualidade de vida no pós-operatório tardio 
da cirurgia bariátrica quando comparado a um grupo de obesos 
em avaliação pré-operatória. Quando adequadamente indicada, a 
cirurgia bariátrica propicia melhora substancial da saúde física e 
psíquica dos pacientes.

043. AVALIAÇÃO DE COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE 
PACIENTES PARTICIPANTES DE GRUPOS DE AUTOAJUDA DE 
COMEDORES COMPULSIVOS ANÔNIMOS EM PORTO ALEGRE, RS
Marina Ferrari, Lucia Marques Stenzel, Fernanda Michielin Busnello
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

Introdução: Dependendo da intensidade e da frequência, o comer 
em excesso pode ser classificado como patologia e elemento central 
para o diagnóstico tanto do transtorno da compulsão alimentar pe-
riódica (TCAP), quanto da bulimia nervosa (BN). Conforme o Ma-
nual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV-TR; 
APA, 2000), um episódio de compulsão alimentar (CA) é caracteri-
zado por uma ingestão de grande quantidade de alimento durante 
um período relativamente pequeno com sensação de perda de con-
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trole. Objetivos: Vista a complexidade de compreender o compor-
tamento dos indivíduos acometidos de compulsões alimentares, esta 
pesquisa teve como objetivo avaliar o comportamento alimentar de 
mulheres, com diagnóstico de TCAP, membros de grupos de autoa-
juda denominados comedores compulsivos anônimos (CCA). Méto-
dos: Estudo exploratório qualitativo, de caráter transversal, descritivo 
e de natureza interpretativa. Os dados foram coletados na sede de 
um grupo de CCA, na cidade de Porto Alegre, RS. Foram utiliza-
dos três instrumentos de avaliação: o Questionário sobre Padrões de 
Alimentação e Peso – Revisado (QEWP-R), um questionário elabo-
rado especificamente para esta pesquisa e um registro alimentar. Os 
diários alimentares, bem como os relatados de compulsões alimenta-
res, foram analisados conforme tabelas de composição de alimentos 
e rótulos de alimentos industrializados. Resultados: Participaram 13 
mulheres, com idades entre 29 a 77 anos. Identificou-se a presença 
de compulsões alimentares, de bulimia nervosa, sendo que 46% pre-
enchiam critério diagnóstico para TCAP. A grande maioria relatou 
que o horário mais propício para os episódios de compulsão se dava 
no final da tarde e/ou noite. Informou que os alimentos que eram 
gatilhos para as compulsões alimentares eram doces, açúcares, choco-
lates, biscoitos recheados, sucos industrializados e alimentos salgados 
com grande teor de gordura, como pizza e salsicha. Os episódios de 
compulsões relatadas variaram entre 2.500 e 4.000 kcal cada um. 
Conclusão: Há uma busca desse grupo pela abstinência do comer 
compulsivo, o qual acredita possuir um comportamento aditivo em 
relação aos alimentos. Observou-se insatisfação em relação ao peso 
corporal desses indivíduos, que tentam aliviar a culpa e o sofrimento 
trocando experiências com os outros membros e, em alguns casos, 
recuperam-se do comer compulsivo. Palavras-chave: comportamento 
alimentar, compulsão alimentar, dieta.

044. AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS DE DANO AO DNA NO 
SANGUE DE RATOS ADULTOS APÓS ADMINISTRAÇÃO DE 
LIRAGLUTIDA
Luana da Rosa Souza, Morgana Prá, Adriani P. Damiani, Ana Luiza 
F. Dajori, Daniela D. Leffa, Vanessa M. Andrade, Gislaine T. Rezin
Universidade do Sul de Santa Catarina

Introdução: A liraglutida é um análogo do peptídeo similar ao 
glucagon tipo 1 (GLP-1). Este fármaco foi liberado pela Anvi-
sa em 2010 no Brasil para tratar diabetes tipo 2. No entanto, a 
liraglutida leva à redução do peso corporal dos usuários. Até o 
momento, sabe-se pouco sobre seus efeitos e qual é o mecanismo 
que faz emagrecer. Objetivos: No presente trabalho foram avalia-
dos a frequência e o índice de dano do DNA em sangue periférico 
de ratos adultos submetidos à administração aguda e crônica de 
liraglutida. Métodos: Na administração aguda, ratos Wistar adul-
tos receberam uma única injeção de liragutida (25; 100 ou 300 
µg/kg i.p.) ou salina (grupo controle). Na administração crônica, 
ratos Wistar adultos receberam uma injeção diária, durante 7 dias 
de liraglutida (25; 100 ou 300 µg/kg i.p.) ou salina (grupo con-
trole). Vinte quatro horas após a única ou última injeção de lira-
glutida, os ratos foram mortos e o sangue periférico foi removido 
para análise de parâmetros de dano do DNA por meio do ensaio 
cometa. Resultados: Nossos resultados mostraram que, em ra-
tos adultos, a administração aguda de liraglutida nas doses de 25 
e 100 µg/kg elevou significativamente a frequência de dano ao 
DNA, bem como elevou o índice de dano ao DNA pelas doses 
de 25, 100 e 300 µg/kg de liraglutida. No entanto, ambos os 
parâmetros de dano ao DNA avaliados no sangue de ratos adultos 
não foram alterados significantemente pela administração crônica 
de liraglutida. Conclusão: Nosso estudo mostrou que a adminis-
tração aguda e crônica de liraglutida em ratos adultos causa dano 
ao DNA.

045. AVALIAÇÃO DIETÉTICA DE MICRONUTRIENTES 
RELACIONADOS À DOR EM MULHERES COM FIBROMIALGIA 
EUTRÓFICAS E COM EXCESSO DE PESO
Emmanuelle Dias Batista, Aline Andretta, Márcia Maria Marques 
Teles Lobo, Renata Costa de Miranda, Maria Eliana Madalozzo 
Schieferdecker, Eduardo dos Santos Paiva, Cesar Luiz Boguszewski
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná

Introdução: A fibromialgia (FM) é uma síndrome clínica caracteriza-
da por dor muscular difusa e hiperalgesia à palpação da musculatura. A 
obesidade parece aumentar a gravidade dos sintomas da FM. Existem 
poucos estudos relacionados aos aspectos alimentares na FM, mas há 
evidências de que uma alimentação saudável seja benéfica para esses 
pacientes. Objetivos: Avaliar a ingestão dietética de micronutrientes 
em mulheres com fibromialgia, correlacionando-os com a dor e o 
impacto na qualidade de vida. Métodos: Estudo transversal com-
posto por 30 mulheres recrutadas no Ambulatório de Fibromialgia 
do Hospital de Clínicas-UFPR no ano de 2012. Para análise da dor 
foram realizadas: a contagem de pontos dolorosos (tender points-
-TP) e a medida de limiar doloroso com algômetro de Fischer no 
músculo trapézio direito. Para avaliar o impacto na qualidade de vida 
foi aplicado o Questionário de Impacto da Fibromialgia (FIQ). O 
diagnóstico nutricional foi estabelecido por meio do índice de massa 
corporal (IMC). Para a avaliação dietética foi utilizado o Registro 
Alimentar de três dias que, posteriormente, foi tabulado no software 
Avanutri®. Os micronutrientes analisados foram: folato, magnésio, 
potássio, cálcio, e vitaminas D e B12. Para fins de análise, foi utilizado 
o teste de Spearman. Resultados: A média de idade foi de 48,57 ± 
8,16 anos. A média do IMC foi de 28,43 ± 4,06 kg/m2 e somente 
26,6% das mulheres estavam eutróficas. Atingiram as recomendações 
de Vit. B12 33,3% das mulheres e 3,33% de Vit. D. Nenhuma das 
pacientes atingiu as recomendações para cálcio, folato, magnésio e 
potássio. Apesar disso, ao correlacionar a variável TP e limiar da dor 
com os micronutrientes avaliados, foram observadas correlação fraca 
e negativa entre TP e cálcio, e uma tendência positiva entre limiar 
da dor com a ingestão de cálcio, magnésio, folato e potássio. Não 
houve correlação do FIQ com os micronutrientes avaliados. Os de-
mais micronutrientes não apresentaram correlação. Conclusão: Há 
excesso de peso e déficit de micronutrientes na ingestão alimentar das 
mulheres com fibromialgia. Isso demonstra a importância da realiza-
ção de um plano de terapia nutricional para essa população a fim de 
melhorar a qualidade de vida e a dor desses pacientes.

046. AVALIAÇÃO DO CONTROLE GLICÊMICO MONITORADO 
POR TELEVIGILÂNCIA EM PACIENTES DIABÉTICOS
Izidoro de Hiroki Flumignan, Marcus Chioming Coelho de Sá, Nelly 
Luz Rodrigues Flores
Instituto Flumignano de Medicina

Introdução: O objetivo desta pesquisa foi avaliar o controle glicêmi-
co monitorado por televigilância em pacientes diabéticos. Materiais 
e métodos: O Estudo avaliou 21 pacientes observados por televigi-
lância durante 86 dias, cujos equipamentos transmitiam as glicemias 
da residência até a Central Médica de Telemedicina durante 86 dias 
do estudo. A critério médico, quando excessivas hiperglicemias ou 
hipoglicemias foram observadas, a equipe da Central Médica promo-
via uma teleconsulta, por e-mail, telefone ou presencial. Resultados: 
Tabelamos 3.696 testes de glicemia e comparamos as médias glicê-
micas e o desvio-padrão para analisar a influência da televigilância no 
controle glicêmico. Conclusão: Verificamos que televigilância, nos 
moldes que desenvolvemos, não influenciou no controle glicêmico 
dos pacientes diabéticos devido às poucas intervenções médicas efe-
tuadas limitadas somente para os casos mais graves de hiperglicemias 
ou hipoglicemias. A percepção psicológica de estarem vigiados não 
influenciou o comportamento do grupo de pacientes em controle 
glicêmico por televigilância.
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047. AVALIAÇÃO DO EFEITO DA ADMINISTRAÇÃO AGUDA DE 
LIRAGLUTIDA SOBRE A ATIVIDADE DA CREATINA QUINASE EM 
CÉREBRO DE RATOS JOVENS
Morgana Prá, Luana R. Souza, Ana Carla M. Cereja, Aline H. Mello, 
Larissa Colonetti, Aline Gassenferth, Rosiane Schraiber, Helena L. 
da Rosa, Gislaine T. Rezin
Universidade do Sul de Santa Catarina

Introdução: A liraglutida é o primeiro análogo humano do peptí-
deo similar ao glucagon tipo 1 (GLP-1), sendo que o GLP-1 é uma 
incretina que estimula a secreção de insulina e inibe a liberação de 
glucagon de forma glicose-dependente. Além disso, a liraglutida foi 
desenvolvida para tratar o diabetes tipo 2. No entanto, sabe-se que 
esse fármaco reduz o peso corporal em pacientes diabéticos e não 
diabéticos. Porém, pouco se sabe sobre os efeitos da liraglutida. 
Objetivos: No presente estudo, foi avaliada a atividade da creati-
na quinase em cérebro de ratos jovens submetidos à administração 
aguda de liraglutida. Método: Ratos Wistar jovens receberam uma 
única injeção de liragutida (25; 50; 100 ou 300 µg/kg i.p.) ou sa-
lina (grupo controle). Após vinte quatro horas da administração, os 
ratos foram mortos, o cérebro foi removido e o córtex pré-frontal, 
cerebelo, hipocampo, estriado e córtex posterior foram isolados 
para análise da atividade da creatina quinase. Resultados: Nossos 
resultados mostraram que a administração aguda de liraglutida ini-
biu a atividade da creatina quinase no córtex pré-frontal pela dose 
de 50 µg/kg, bem como inibiu a atividade da enzima no cerebelo 
pelas doses de 25, 50 e 100 µg/kg. Além disso, houve uma inibi-
ção enzimática no hipocampo e córtex posterior por todas as doses 
testadas. No estriado não houve alteração na atividade da creatina 
quinase após administração aguda de liraglutida. Diante dos resul-
tados, podemos sugerir que a administração aguda de liraglutida 
corrobora para inibição na produção de ATP. Conclusão: Nosso 
estudo mostrou que a administração aguda de liraglutida inibe a 
atividade da creatina quinase.

048. AVALIAÇÃO DO EFEITO DA ADMINISTRAÇÃO AGUDA E 
CRÔNICA DE LIRAGLUTIDA SOBRE PARÂMETROS DE DANO 
AO DNA EM SANGUE DE RATOS JOVENS
Luana da Rosa Souza, Morgana Prá, Adriani P. Damiani, Ana Luiza 
F. Dajori, Vanessa M. Andrade, Daniela D. Leffa, Gislaine T. Rezin
Universidade do Sul de Santa Catarina

Introdução: Em 2010 a Anvisa liberou a venda da liraglutida no 
Brasil para tratar diabetes tipo 2. A liraglutida é um análogo do pep-
tídeo similar ao glucagon tipo 1 (GLP-1). No entanto, a liraglutida 
apresenta efeito de emagrecer em seus usuários. Tal mecanismo de 
ação permanece desconhecido. Sendo assim, estudos usando liraglu-
tida buscam melhor identificar seus efeitos. Objetivos: Neste estudo 
avaliamos a frequência e o índice de dano do DNA em sangue pe-
riférico de ratos jovens após administração aguda e crônica de lira-
glutida. Método: Na administração aguda, ratos Wistar jovens rece-
beram uma única injeção de liragutida (25; 100 ou 300 µg/kg i.p.) 
ou salina (grupo controle). Na administração crônica, ratos Wistar 
jovens receberam uma injeção diária, durante sete dias, de liragluti-
da (25; 100 ou 300 µg/kg i.p.) ou salina (grupo controle). Vinte 
quatro horas após a única ou última injeção de liraglutida, os ratos 
foram mortos e o sangue periférico foi removido para análise de pa-
râmetros de dano do DNA por meio do ensaio cometa. Resultados: 
Nossos resultados mostraram que, em ratos jovens, a administração 
aguda e crônica de liraglutida nas doses de 25 e 100 µg/kg elevou 
a frequência de dano ao DNA, assim como ambos os experimentos 
elevaram o índice de dano ao DNA pelas doses de 25, 100 e 300 µg/
kg. Conclusão: Nosso estudo mostrou que a administração aguda e 
crônica de liraglutida em ratos jovens causa dano ao DNA.

049. AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES ASSISTIDOS POR UMA ORGANIZAÇÃO NÃO 
GOVERNAMENTAL NA CIDADE DE JOINVILLE, SC
Alcinéia Leitske, Sandra Ana Czarnobay, Eloise Schott
Associação Educacional Luterana Bom Jesus/IELUSC

Introdução: A avaliação nutricional determina o estado nutricional 
de um indivíduo, e as crianças fazem parte do grupo de população 
mais vulneráveis a sofrer deficiências nutricionais. Objetivo: Este 
estudo objetivou avaliar o estado nutricional de crianças e adoles-
centes atendidos por uma organização não governamental da cida-
de de Joinville, SC. Métodos: Trata-se de um estudo transversal e 
retrospectivo que consiste de coleta e análise de dados de origem 
secundária referente aos anos 2009 a 2011. A amostra foi constitu-
ída por 2406 crianças e adolescentes com idade entre 2 e 17 anos, 
de ambos os gêneros, atendidos por cozinhas comunitárias (23 uni-
dades) localizadas em bairros em situação de vulnerabilidade social 
na cidade de Joinville/SC e região. O estado nutricional foi avalia-
do por meio de curvas de crescimento de IMC para idade (OMS, 
2006/2007). Resultados: Houve um descréscimo na prevalência de 
magreza entre 2009 e 2010 (de 3,2% para 1,2%), o qual se manteve 
em 2011. No entanto, o índice de sobrepeso/obesidade aumentou 
consideravelmente no decorrer dos três anos (elevação de 5,8% do 
ano de 2009 para 2011). Avaliando-se o percentual de indivídu-
os eutróficos, percebe-se que houve uma diminuição de 3,8%, fato 
este associado principalmente ao aumento na prevalência de excesso 
de peso e da redução na taxa de magreza. Conclusão: A evolução 
do estado nutricional mostrou claramente a transição nutricional, 
manifestada por uma redução na taxa da magreza e aumento subs-
tancial do excesso de peso. Palavras-chave: estado nutricional, crian-
ças, adolescentes, cozinha comunitária. Agradecimentos: Fundação 
Padre Luiz Facchini.

050. AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE VITAMINA 
A EM GESTANTES SUBMETIDAS E NÃO SUBMETIDAS À 
GASTROPLASTIA REDUTORA COM RECONSTITUIÇÃO EM Y DE 
ROUX (GRYR)
Suzana Nunes Machado, Adryana Cordeiro, Silvia Elaine Pereira, 
Carlos Saboya, Cláudia Saunders, Andrea Ramalho
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Objetivo: Avaliar o estado nutricional de vitamina A em gestantes 
submetidas e não submetidas à GRYR. Metodologia: Estudo trans-
versal com 100 gestantes no terceiro trimestre gestacional, pareadas 
por idade e índice de massa corporal pré-gestacional (IMCPG), di-
vididas em um grupo constituído por 80 gestantes sem submissão 
prévia à GRYR (G1) e em um grupo com 20 gestantes previamente 
submetidas à referida cirurgia (G2) que seguem um protocolo de 
suplementação diária de 5000 UI de acetato de retinol. Critérios 
de inclusão (G1): gestantes adultas, gestação de feto único, não ter 
realizado dietas restritivas, cirurgias disabsortivas e restritivas prévias, 
não ter síndromes disabsortivas, neoplasia e doenças hepáticas e/
ou renais, não usar suplemento contendo vitamina A no período 
gestacional. Como exclusão: presença de diabetes melitos. Critérios 
de inclusão (G2): gestantes adultas, com gestação de feto único, 
que tenham realizado a GRYR antes da gestação, não ter cirurgias 
disabsortivas e restritivas prévias à GRYR, síndromes disabsortivas, 
neoplasia e doenças hepáticas e/ou renais. Foi utilizado o método 
CLAE-UV para quantificação do retinol e beta-caroteno, sendo con-
siderados deficiência de vitamina A (DVA), retinol < 1,05 μmol/L 
e beta-caroteno ≤ 40 µg/dL. A presença de cegueira noturna gesta-
cional (CNG) foi investigada pela seguinte entrevista padronizada: 
1) Tem dificuldade para enxergar durante o dia?; 2) Tem dificuldade 
para enxergar com pouca luz ou à noite?; 3) Tem cegueira noturna? 
Serão considerados casos, quando a resposta à pergunta 1 for Não 
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e ao menos uma resposta às perguntas 2 ou 3 for Sim. Resultados: 
As médias de idade e IMCPG no G1 e G2 foram respectivamente de 
29,17 ± 4,74 anos e 29,60 ± 3,83 anos (p = 0,711); 25,28 ± 3,51 
e 26,15 ± 2,29 kg/m² (p = 0,291). A inadequação sérica de retinol 
no G1 foi de 22,5%, com média de 1,64 ± 0,83 μmol/L, e no G2 
foi de 65%, com média de 1,14 ± 0,36 μmol/L (p = 0,010). Já a 
inadequação de beta-caroteno no G1 foi de 26,2%, com média de 
86,32 ± 61,80 µg/dL e de 80% no G2, com média de 30,45 ± 16,85 
µg/dL (p = 0,000). Apresentaram CNG 21,25% das gestantes no 
G1 e 65% no G2 (p = 0,000). Conclusão: Os dados obtidos mos-
tram uma prevalência significativamente maior de DVA no G2 em 
comparação ao G1 e que a suplementação administrada não atende 
às necessidades desse momento de maior demanda nutricional, que 
ainda se associa às mudanças na fisiologia digestiva após a GRYR. 
Assim, recomenda-se maior vigilância durante o pré-natal para sub-
sidiar suplementação adequada.

051. AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E RISCO 
CARDIOVASCULAR DE IDOSAS ATENDIDAS EM UM 
PROGRAMA MUNICIPAL PARA A TERCEIRA IDADE, VIÇOSA, 
MG
Rafaela Mara Silva Fonseca, Luana Cupertino Milagres, Bruna 
Cristina dos Santos Cruz, Andréia Queiroz Ribeiro
Universidade Federal de Viçosa

O crescimento da população idosa é um acontecimento mundial e 
tem ocorrido de forma acelerada no Brasil. Atualmente, os idosos 
representam 10% da população brasileira, ultrapassando 18 milhões 
de brasileiros. Simultaneamente, a obesidade vem apresentando 
uma prevalência universal crescente e tornando-se um dos princi-
pais problemas de saúde pública da sociedade moderna. O objetivo 
deste estudo foi identificar a prevalência de excesso de peso e o ris-
co para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares em idosos 
atendidos em um programa municipal para a terceira idade. Estudo 
epidemiológico transversal, com dados secundários do prontuário 
de Nutrição, no período de fevereiro de 2012 a fevereiro de 2013. 
O ponto de corte de IMC adotado para a população idosa foi o de 
Lipschitz (1994), pois este leva em consideração as modificações 
na composição corporal que ocorrem com o envelhecimento. O 
perímetro da cintura foi avaliado conforme os pontos de corte es-
tabelecidos pela OMS (1995). A análise dos dados constou de dis-
tribuição de frequências e cálculo de medidas de tendência central 
e dispersão. Para comparação das proporções, utilizou-se o Teste 
Qui-Quadrado de Pearson, estabelecendo-se nível de significância 
de a = 0,05. As análises foram feitas no programa SPSS, versão 
12.0. No período do estudo, foram atendidas 81 idosas, cujos da-
dos são referentes à última consulta realizada. A média de IMC foi 
de 28,75 kg/m2 (DP = 5,42 kg/m2). Para o perímetro da cintura, 
a média encontrada foi de 95,24 cm (DP = 12,11 cm). Ao avaliar 
o estado nutricional das idosas pelo IMC, segundo as faixas etárias 
de 60 a 69 anos; 70 a 79 anos e 80 anos ou mais, observou-se 
excesso de peso em 60,9%; 53,3% e 40%, respectivamente. Embo-
ra seja observada diferença entre a prevalência de excesso de peso 
nas faixas etárias, com progressivo aumento da idade e redução do 
excesso de peso, essa diferença não foi estatisticamente significati-
va (p = 1,032). Com relação ao risco cardiovascular, segundo as 
mesmas faixas etárias, encontraram-se prevalências de 73,3%; 72,4% 
e 66,7%, respectivamente. Observou-se redução do risco com o 
aumento da idade, embora esse resultado não tenha apresentado 
significância estatística (p = 0,065). Conclui-se, portanto, que há 
elevada prevalência de excesso de peso e de risco cardiovascular en-
tre as idosas, sendo necessário reforçar as intervenções nutricionais 
voltadas a esse grupo, a fim de diminuir as comorbidades associadas 
ao excesso de peso.

052. AVALIAÇÃO DO GASTO ENERGÉTICO EM REPOUSO DE 
USUÁRIAS DE ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA DE 
DEPÓSITO
Gisele Almeida Batista, Vaneska de Carvalho Melhado, Aglécio 
Luiz de Souza, Priscilla de Nazaré Silva, Arlete Fernades, Sarah 
Monte Alegre
Universidade Estadual de Campinas

Introdução: O acetato de medroxiprogesterona de depósito 
(AMPD, Depoprovera®) é um método contraceptivo de alta eficácia 
e segurança. Seu uso tem se difundido amplamente e vem sendo 
utilizado por milhões de mulheres. Não existem estudos na literatura 
sobre o gasto energético em repouso (GER) nas usuárias de AMPD 
e é possível que existam variações especialmente naquelas que ga-
nham peso durante o uso do método. Objetivo: Avaliar as alterações 
no GER de mulheres em uso de AMPD e DIU TCu380. Métodos: 
Estudo prospectivo com 21 usuárias de AMPD e 17 usuárias de DIU 
TCu380, como controle, no período de um ano. Participaram do 
estudo mulheres com idade entre 18 e 40 anos e IMC < 30 kg/
m², atendidas no Ambulatório de Planejamento Familiar – Caism/
Unicamp. No período basal e após um ano foram avaliadas as alte-
rações de ganho de peso e do GER por calorimetria indireta. Para 
avaliar as diferenças entre as médias dos dois grupos, foi realizado o 
teste t de Student. Resultados: Com relação à faixa etária, os grupos 
Depoprovera® e DIU TCu380 foram pareados e apresentaram idade 
média de 29,7 (± 6,03) e 28,4 (± 5,77) anos, respectivamente. No 
período basal, o peso médio das mulheres do grupo da Depopro-
vera® foi 62,0 kg (± 9,45), um ano após o uso, foi de 64,6 kg (± 
9,31) (p < 0,05), enquanto o grupo controle apresentou média de 
peso inicial de 61,2 kg (± 6,98) e 61,8 kg (± 7,53) após um ano de 
acompanhamento, não havendo diferença estatística. O GER médio 
do grupo Depoprovera® no período basal foi de 1081,7 kcal/d (± 
246,89), e 1319,3 kcal/d (± 130,15) (p < 0,05), após um ano de 
uso do medicamento, já o grupo controle apresentou GER inicial de 
1187,6 kcal/d (± 246,23) e 1303,2 kcal/d (104,02), após um ano. 
Quando os dois grupos foram comparados entre si, após um ano de 
uso do medicamento, houve significância estatística entre a diferença 
de ganho de peso do grupo caso e do grupo controle (p < 0,05), 
não havendo diferença estatística significante entre o GER dos dois 
grupos. Conclusão: O uso da Depoprovera® influencia no metabo-
lismo das mulheres, ocasionando aumento de gasto energético em 
repouso e peso corporal. 

053. AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA DIETA E DA TERAPIA 
DE GRUPO NA REDUÇÃO DE PESO DE 768 PACIENTES DO 
CENTRO DE RECUPERAÇÃO E ESTUDOS DA OBESIDADE 
(CREEO)
Marcelo Eduardo Kessler, Raquel Eccel, Milene Moehlecke, 
Mariana Dias de Castro, Paula Kalinka Menegatti, Ana Lucia 
Pontello, Joana Nazario Schmidt, Fabiana Alves Pereira, Fabíola 
Costenaro
Hospital Mãe de Deus

Introdução: Poucas publicações avaliaram o impacto da terapia de 
grupo e das dietas em coortes de pacientes com excesso de peso. 
O CREEO constitui uma instituição privada composta por equipe 
multidisciplinar que oferece tratamento por meio de dietas hipoca-
lóricas e grupos de terapia. Objetivos: Identificar o perfil de pacien-
tes em tratamento na instituição e o impacto das dietas e dos grupos 
na redução de peso. Materiais e métodos: Foram estudados 768 
pacientes inscritos no CREEO entre janeiro a novembro de 2010, 
acompanhados por até 24 meses. As dietas prescritas foram de 600 a 
1.500 kcal/dia, hiperproteicas e de baixo índice glicêmico, definidas 
pelo médico/nutricionista. Os grupos de apoio constituíam-se de 1 
a 2 terapeutas com opções de frequência tratamento de três vezes 
por semana: alto impacto (AI), uma vez por semana: grupo regular 
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(GR) ou não participação de grupos: tratamento individual (TI), 
sendo do paciente a escolha do grupo de tratamento. Resultados: 
Dos 768 pacientes, 86,1% eram mulheres, idade média 42,9 ± 15,3 
anos, IMC médio 31,0 ± 5,14 kg/m2. Com relação à dieta prescrita: 
21,1% receberam 600 kcal/dia, 10,4% de 800 kcal/dia, 44,5% de 
1.000 kcal/dia, 15,2% 1.200 kcal/dia e 8,3% de 1.500 kcal/dia. A 
porcentagem de redução de peso para as dietas de 600, 800, 1.000, 
1.200 e 1.500 foi respectivamente: 8%, 4%, 4%, 2% e 3% no 1° mês 
(P < 0,001), 9%, 8%, 7%, 8% e 11% no 3° mês (P < 0,05). A redução 
média do IMC no primeiro mês foi -2,53 a -0,55 para as dietas de 
600 a 1.500 kcal/dia, respectivamente (P < 0,05). A redução de 
peso no 1° mês foi de 7% no sexo masculino e 4% no sexo feminino, 
no 3° mês 16% no sexo masculino e 8,9% no feminino e no 12° mês 
16% no sexo masculino e 12% no sexo feminino com p < 0,001 para 
todas essas avaliações. Quanto ao tratamento de grupo realizado: 
43,4% AI, 40,8% GR e 15% TI. A redução de peso dos grupos no 
1° mês foi 6% AI, 4% GR, 3% TI (P < 0,001),12% A1, 9% GR, 7% 
TI no 3° mês (P < 0,001), 15% no AI, 14% GR, 5% TI (P < 0,001) 
no 12° mês. Conclusões: Todas as dietas propostas apresentaram 
significativa redução de peso em todos os momentos de tratamento, 
com maior efeito para a dieta de 600 kcal/dia no 1° e 12° mês de 
tratamento. O grupo AI atingiu a maior redução de peso em todos 
os momentos do tratamento. Os dados sugerem que a dieta mais 
rigorosa e o grupo de maior frequência semanal foram as melhores 
estratégias para redução de peso nesta coorte de pacientes.

054. AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE 
FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 
TRANSMISSÍVEIS EM ADULTOS: DADOS PRELIMINARES DA 
CIDADE DE VIÇOSA, MG
Geisiane de Souza Costa, Wellington Segheto, Silvia Helena 
de Oliveira Morais, France Araújo Coelho, Danielle Cristina 
Guimarães da Silva, Vanessa Reis Guimarães, Dione de Marchi, 
Pablo Roberto Pereira, Giana Zarbato Longo
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: Estudos apontam que o conhecimento sobre fatores 
que interferem na saúde podem evitar o surgimento de agravos e 
influenciar diretamente na procura pelo tratamento, evitando, assim, 
maiores complicações. Devido a essa grande influência apontada e a 
falta de estudos relacionados a avaliar esse conhecimento, justifica-se 
este estudo. Objetivo: Avaliar o nível de conhecimento sobre fatores 
de risco e/ou agravante de DCNT em adultos da zona urbana da ci-
dade de Viçosa, MG. Método: Trata-se de um estudo transversal de 
base populacional, com dados preliminares de 164 indivíduos da fai-
xa etária compreendida entre 20 a 59 anos, ao qual tem como obje-
tivo maior a prevalência de síndrome metabólica e fatores associados 
em adultos. Foram aplicados questionários domiciliares para obter 
dados do nível de conhecimento sobre fatores de risco e agravantes 
para DCNT, condições socioeconômicas, demográficas, de estilo de 
vida e morbidades, seguidas da coleta de exames laboratoriais e com-
posição corporal. Para este estudo, avaliou-se o conhecimento acerca 
da associação entre três fatores comportamentais (sedentarismo, ta-
bagismo e má alimentação) e quatro morbidades (diabetes mellitus, 
hipertensão arterial, câncer de pulmão e infarto do coração). Para 
análise dos dados, utilizou-se a estatística descritiva. Resultados: A 
mostra foi formada por 50,6% indivíduos do sexo masculino e 49,4% 
do sexo feminino. A maioria (73,78%) respondeu corretamente que 
o sedentarismo é fator de risco e/ou agravante de diabetes melli-
tus, 84,76% mencionaram a associação com a hipertensão arterial e a 
maioria (96,34%) respondeu que o sedentarismo é risco para infarto 
do coração. Quanto ao tabagismo, apenas 23,78% disseram que ele 
é fator de risco e/ou agravante do diabetes mellitus, 72,56% o asso-
ciaram à hipertensão arterial, quase todos os indivíduos entrevista-
dos (99,39%) mencionaram a associação com o câncer de pulmão 
e 88,41% o relacionaram com o infarto do coração. Quanto à má 

alimentação, 97,56% responderam positivamente para a associação 
ao diabetes mellitus, 96,95% responderam que é risco para hiper-
tensão arterial e 93,90% associaram a má alimentação a infarto do 
coração. Conclusão: Este estudo mostra o reconhecimento desses 
fatores comportamentais como causadores e agravantes de DCNT, 
além do desconhecimento do tabagismo como fator de risco e/ou 
agravante do diabetes mellitus. Entendemos que o conhecimento é 
um passo extremamente importante em direção a uma população 
mais saudável. Apoio: CNPq e Fapemig.

055. AVALIAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO E DO ESTADO 
NUTRICIONAL DE ESTUDANTES DE ESCOLAS PÚBLICAS E 
PRIVADAS, COM IDADES DE 8 E 9 ANOS, DO MUNICÍPIO DE 
VIÇOSA, MG
Angélica Ribeiro e Silva, Thanise Sabrina Souza Santos, Julia 
Khéde Dourado Villa, Camila Galdino Rodrigues, Laila Bomtempo 
Soares, Luciana Ferreira da Rocha Sant‘Ana, Juliana Faria de 
Novaes Barros
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: O excesso de peso é um problema de saúde pública 
crescente entre a população infantil, estando associado ao desenvol-
vimento de doenças crônicas não transmissíveis que podem diminuir 
a qualidade de vida do indivíduo e aumentar os gastos com seu tra-
tamento. Valores séricos alterados de componentes lipídicos já têm 
sido observados na faixa etária escolar. A alimentação das crianças de 
escolas públicas difere-se das de particulares pela menor disponibili-
dade de alimentos fonte de gordura hidrogenada e açúcar simples. 
Objetivo: Este estudo objetivou verificar a influência do tipo de esco-
la no perfil lipídico de crianças de 8 e 9 anos do Município de Viçosa, 
MG. Métodos: Foram selecionadas, aleatoriamente, 331 crianças de 
ambos os sexos, de escolas públicas e privadas. Foram aferidos peso e 
altura para cálculo do índice de massa corporal e avaliados colesterol 
total (CT), lipoproteína de baixa densidade (LDL), lipoproteína de 
alta densidade (HDL) e triacilgliceróis (TG). Para avaliação do estado 
nutricional, adotou-se a referência da Organização Mundial da Saúde 
e, para a interpretação do perfil lipídico, a I Diretriz de Prevenção da 
Aterosclerose na Infância e na Adolescência. Para avaliar diferenças 
entre as médias, foi utilizado o teste t de Student e Qui-Quadrado, 
com nível de significância de 5%. Resultados: O excesso de peso nas 
crianças de escolas públicas e privadas foi de, respectivamente, 11,74% 
e 14,29% (p = 0,37). Observou-se que o valor médio de CT foi clas-
sificado como aumentado (≥ 170 mg/dL), sendo observada média 
de 174,56 mg/dL nas crianças de escola pública e de 184,32 mg/dL 
nas de escolas privadas (p = 0,01). A média de LDL nos dois tipos de 
escola foi classificada como limítrofe (100 a 130 mg/dL), sendo de 
107,61 mg/dL nas crianças de escolas públicas e 114,67 mg/dL nas 
de escolas privadas (p = 0,04). Os valores encontrados de HDL e TG 
foram adequados e sem diferença entre os tipos de escola (p > 0,05). 
Conclusão: Verificam-se diferentes concentrações nos parâmetros 
bioquímicos das crianças estudadas, sugerindo importante influência 
do tipo de escola que estas frequentam. O diagnóstico precoce previ-
ne futuras complicações e intervenções diferenciadas são necessárias 
para diminuição de alterações lipídicas encontradas.

056. AVALIAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO E GLICÊMICO EM 
RATOS WISTAR TRATADOS COM SEMENTE DE CHIA (SALVIA 
HISPÂNICA L.)
Camila Saran da Silva, Giuliana Kanaguchi, Felipe Ribeiro 
Bruniera, Luiz Rafael Miguel Savioli, Giuliana Petri, David Feder, 
Fernando Luiz Affonso Fonseca
Universidade Nove de Julho

Introdução: O Brasil atualmente enfrenta um grande problema de 
saúde pública causado pelo excesso de peso e doenças crônicas não 
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transmissíveis (DCNT), derivado principalmente do consumo abu-
sivo de alimentos industrializados. A semente de chia (Salvia Hispâ-
nica L.), originária do México e Guatemala, é rica em fibras, antio-
xidantes e principalmente em ácido linolênico (ALA), sendo alvo de 
diversos estudos para a promoção da perda de peso e no controle das 
dislipidemias. Objetivo: Validar o efeito da semente de chia (Salvia 
hispanica L.) em modelo animal como marcadores de dislipidemia. 
Metodologia: Foram utilizados para o estudo piloto nove ratos Wis-
tar, divididos em três grupos G1 (R1,R2,R3), G2 (R4,R5,R6) e G3 
(R7,R8,R9), cujo G1 e G2 receberam uma dieta hiperlipídica/hi-
perglicêmica no primeiro mês e, no segundo mês, além dessa dieta + 
0,2 g ou 0,4 g de Chia inteira ou moída, já o G3 (Controle) apenas à 
dieta ad libitum, no período de dois meses. Resultado: No primeiro 
mês, os grupos G1 e G2 foram alimentados com a dieta hiperlipídi-
ca/hiperglicêmica, enquanto o G3 ficou restrito à dieta ad libitum. 
Comparando a eficácia da semente de chia inteira e moída, R5 e R6 
obtiveram níveis de colesterol total e HDL mais benéficos que R2 
e R3. Nos parâmetros de triglicérides, R2 e R3 apresentaram níveis 
menores que R5 e R6. No parâmetro de glicemia, R2 e R3 tiveram a 
média de 344,5 mg/dl e o grupo R5 e R6 teve média de 322,5 mg/
dl. O grupo que recebeu chia moída obteve melhores parâmetros de 
CT e HDL quando comparado com o grupo que recebeu chia intei-
ra. Nos parâmetros triglicérides e glicemia, o grupo chia inteira apre-
sentou melhores parâmetros que o grupo chia moída, entretanto, 
no parâmetro glicemia, não houve nenhum resultado conclusivo da 
eficácia da dieta, todos os grupos se apresentaram hiperglicêmicos. 
Conclusão: Houve diminuição nos parâmetros de dislipidemia (CT, 
HDL, triglicérides), entretanto sem definição da relação entre a chia 
semente inteira ou moída. Não foi obtida definição da real atividade 
da chia sobre o parâmetro da glicemia devido a problemas de quan-
tidade de amostra plasmática para determinar glicose.

057. AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS E DA 
QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES OBESAS SUBMETIDAS A 
TRATAMENTO MEDICAMENTOSO ANTIOBESIDADE
Maria do Desterro Figueiredo, Darlene Cunha, Joseane Pinto, 
Carlos Mauricio Santos, César Luiz Boguszewski, Henrique Lacerda 
Suplicy, Rosana Bento Radominski
Universidade Federal do Paraná

Introdução: Aspectos psicológicos e qualidade de vida são aspec-
tos importantes na avaliação de eficácia e segurança do tratamen-
to da obesidade. Objetivos: Tivemos como objetivos caracterizar 
a população da amostra e avaliar os aspectos depressão, ansiedade, 
compulsão alimentar e qualidade de vida de mulheres obesas, antes e 
após seis meses de tratamento antiobesidade. Casuística e métodos: 
Estudo observacional e prospectivo, em 180 mulheres selecionadas 
ao ensaio clínico para tratamento clínico da obesidade, com índice 
de massa corporal (IMC) entre 30 e 40 kg/m2 e randomizadas em 
seis grupos de tratamento (placebo, anfepramona, sibutramina, fem-
proporex, fluoxetina e mazindol), no período de 2007 a 2009. De-
pressão e ansiedade foram avaliadas pelo Inventário de Depressão de 
Beck (BDI) e Inventário de Ansiedade de Beck (BAI). A compulsão 
alimentar por meio da Binge Eating Scale (BES) e a qualidade de 
vida, pelos questionários SF-36 – 36-Item Short Form Health Survey 
e IWQOL-LITE – Impact of Weight on Quality of Life. Resulta-
dos: Foram identificados idade média de 36,6 ± 7,2 anos e IMC de 
34,4 ± 3,7 kg/m2. No início do estudo, 38,9% das mulheres apre-
sentavam depressão, 43,3% ansiedade e 38,3% compulsão alimentar. 
A maioria (93,3%) tinha hábitos alimentares irregulares e 80,0% eram 
sedentárias. Cento e trinta e oito pacientes completaram seis meses 
de tratamento, 111 (80,4%) perderam ≥ 5% do seu do peso inicial, 
52 (37,7%) perderam ≥ 10% e 27 (19,6%) perderam menos que 5% 
do peso inicial. Houve melhora significativa da depressão (p < 5% ou 
≥ 5%). Escores da compulsão alimentar e a qualidade de vida melho-

raram significativamente nas mulheres que perderam ≥ 5% do peso 
inicial. Discussão: Em obesos há aumento dos transtornos mentais 
e pior qualidade de vida, colocando a saúde em risco. A intervenção 
terapêutica multidisciplinar e a aderência ao tratamento traz melhores 
resultados independentes da perda de peso. Conclusão: A melhora 
dos aspectos psicológicos e da qualidade de vida foi evidente em to-
dos os grupos, após 6 meses de tratamento. A compulsão alimentar e 
a qualidade de vida foram melhores nas participantes que perderam ≥ 
5% do peso. Depressão e ansiedade melhoraram mesmo nas mulheres 
que não perderam peso. Os aspectos psicológicos devem ser conside-
rados na estratégia terapêutica do tratamento da obesidade.

058. AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS EM 
PACIENTES CANDIDATOS A TRATAMENTO CIRÚRGICO DA 
OBESIDADE
Maria do Desterro Figueiredo, Lia Mara Coitinho, Ana Isabel G. 
Araujo, Fernanda Possebom, Juliana Piovezana, Gisele Farias, 
Rosana Bento Radominski, Solange Cravo Bettini
Universidade Federal do Paraná

Introdução: Os aspectos depressão, ansiedade e compulsão alimen-
tar são transtornos psicológicos comuns na população de obesos e 
devem ser considerados na avaliação psicológica para a segurança do 
tratamento cirúrgico da obesidade. Objetivos: Tivemos como obje-
tivos caracterizar a população da amostra e avaliar esses aspectos em 
pacientes candidatos ao tratamento cirúrgico. Casuística e métodos: 
Estudo observacional e transversal, em 300 pacientes obesos, de am-
bos os sexos e selecionados para avaliação psicológica do tratamento 
cirúrgico da obesidade, no período de 2007 a 2012. Depressão e an-
siedade foram avaliadas pelo Inventário de Depressão de Beck (BDI) 
e Inventário de Ansiedade de Beck (BAI). A compulsão alimentar 
foi avaliada por meio da Binge Eating Scale (BES). Resultados: Foi 
identificada idade média de 43,29 ± 11,45 anos e IMC de 45,10 ± 
6,57 kg/m2. A maioria era do sexo feminino (86,3%), casada (57,3%), 
com grau de escolaridade inferior há oito anos de estudo (48%) e sem 
ocupação laboral formal (47,3%). No início da avaliação, 52,0% dos 
pacientes apresentavam depressão, 51,3% ansiedade e 25,7% compul-
são alimentar. Discussão: A ocorrência de graves transtornos psico-
lógicos no pós-operatório justifica a importância de uma investigação 
das condições emocionais e da estrutura da personalidade do obeso 
no pré-operatório. A avaliação psicológica deve sinalizar a toda equipe 
médica os possíveis riscos e benefícios para o paciente, construindo es-
tratégias terapêuticas que possam contribuir para a melhor qualidade 
de vida e sucesso da cirurgia. Conclusão: A investigação psicológica 
no período pré-operatório fornece elementos indispensáveis para me-
lhor conduta terapêutica no processo cirúrgico.

059. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS PARA 
SÍNDROME METABÓLICA EM ADULTOS E IDOSOS – UM 
ESTUDO PILOTO
Theresa Paula Felix da Silva Meireles, Jeane Franco Pires, 
Alexandre Coelho Serquiz, Samara da Silva Soares, Severina Carla 
Vieira Cunha Lima, Telma Maria de Araújo Moura Lemos, Daline 
Fernandes de Souza Araujo
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: O diagnóstico precoce da síndrome metabólica (SM) é 
de grande importância do ponto de vista epidemiológico por relacio-
nar-se com a gravidade e elevação da morbidade e mortalidade para as 
doenças cardiovasculares. Objetivo: Avaliar a frequência dos critérios 
diagnósticos para a SM em adultos e idosos. Metodologia: O estudo 
foi realizado em ambulatório e utilizaram-se os critérios diagnósti-
cos estabelecidos pela I Diretriz Brasileira de Síndrome Metabólica 
(2005). Foram incluídos no estudo adultos e idosos de ambos os sexos 
com idade entre 18 e 80 anos e IMC acima de 18,5, atendidos entre 
outubro e novembro de 2012, e excluídos os pacientes com diabetes 
tipo 1, diabetes tipo 2 com uso de insulina, uso de glicocorticoides 
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nos últimos três meses, alterações da função renal e hepática (valores 
três vezes acima da faixa de referência) e insuficiência cardíaca descom-
pensada. Avaliaram-se nível socioeconômico, escolaridade, dados an-
tropométricos (peso, altura e circunferência abdominal), bioquímicos 
(perfil glicêmico e lipídico) e hemodinâmicos (pressão arterial sistóli-
ca e diastólica). Resultados: A amostra foi de 32 pacientes, e 78,1% 
eram do sexo feminino. Encontrou-se uma frequência de 65,6% dos 
pacientes com SM. Observou-se para os dados antropométricos, na 
população adulta com SM, uma variação do IMC de 24,4 a 48,97 kg/
m2 com média igual a 31,65 ± 6,17 kg/m2, o percentual de sobrepeso 
e obesidade foi de 88,2% e eutrofia 11,8%. Verificou-se na população 
idosa com SM que o IMC médio foi 30,41 ± 1,68 kg/m2 e que todos 
os indivíduos estavam acima do peso ideal. A circunferência abdomi-
nal variou de 77 a 126 cm com média de 100,98 ± 11,45, contudo 
86,7% (n = 13) do sexo feminino apresentaram CA maior a 88 cm 
e, entre os homens, 66,7% (n = 4) apresentaram CA maior que 102 
cm. Registraram-se para os parâmetros bioquímicos e hemodinâmicos 
médias de glicemia de jejum (101,67 ± 23,64 mg/dl), trigliceríde-
os (162,95 ± 55,80 mg/dl), HDL colesterol (44,52 ± 8,36 mg/dl), 
pressão arterial sistólica (136,76 ± 22,86 mmHg) e diastólica (77,62 
± 18,95 mmHg). Conclusão: A hipertrigliceridemia, a circunferência 
abdominal aumentada e a pressão arterial elevada foram os fatores que 
mais contribuíram para o diagnóstico da SM.

060. AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DE MULHERES 
OBESAS SUBMETIDAS A TRATAMENTO MEDICAMENTOSO 
ANTIOBESIDADE
Darlene Rezende Cunh, Maria do Desterro Figueiredo, Joseane 
Dias Pinto, Carlos Maurício Santos, César Luiz Boguszewski, 
Henrique Lacerda Suplicy, Rosana Bento Radominski
Universidade Federal do Paraná

Introdução: Aspectos nutricionais são aspectos importantes no tra-
tamento da obesidade. Objetivos: Tivemos como objetivos avaliar a 
redução de peso, mudanças da ingestão alimentar e da composição 
corporal após seis meses de terapia nutricional e uso de medicações 
antiobesidade, em mulheres com obesidade graus I e II. Estudo ex-
perimental, prospectivo, em 180 mulheres selecionadas ao ensaio 
clínico para tratamento clínico da obesidade, com índice de massa 
corporal (IMC) entre 30 e 40 kg/m2 e randomizadas em seis grupos 
de tratamento (placebo, anfepramona, sibutramina, femproporex, 
fluoxetina e mazindol), no período de 2007 a 2009. A antropome-
tria foi avaliada por meio dos dados de peso, estatura e circunferência 
abdominal. A ingestão alimentar foi avaliada pelo recordatório 24 
horas. A composição corporal foi avaliada por bioimpedância elétrica 
e a atividade física, pelo questionário internacional de atividade físi-
ca. Mensalmente orientações qualitativas foram realizadas em grupo. 
Foi identificada idade média de 36,6 ± 7,2 anos e IMC de 34,4 ± 
3,7 kg/m2. No início do estudo, 32,2% das mulheres fracionavam 
as refeições (5-6 refeições/dia) e 100% das voluntárias mostraram 
atividade física insuficiente. Cento e trinta e oito pacientes completa-
ram 6 meses de tratamento, 111 (80,4%) perderam ≥ 5% do seu do 
peso inicial, 52 (37,7%) perderam ≥ 10% e 27 (19,6%) perderam me-
nos que 5% do peso inicial. Houve diminuição significativa de peso e 
massa gorda com diferença entre os grupos sibutramina, mazindol e 
dietilpropiona quando comparados com placebo. Ingestão energética 
e massa magra sem diferença entre os grupos. Não houve alteração na 
proporção de macronutrientes. As mulheres reduziram o consumo 
de colesterol e gordura saturada significativamente. A ingestão de 
cálcio e fibras alimentares era baixa no início da pesquisa e não foi 
alterada. Em obesos há um desequilíbrio entre ingestão alimentar 
e gasto energético, colocando a saúde em risco. A intervenção tera-
pêutica multidisciplinar e a aderência ao tratamento trazem melhores 
resultados e minimizam os fatores de risco relacionados à obesidade. 
A redução de peso foi evidente em todos os grupos, após seis meses 

de tratamento. A redução de massa gorda foi maior nos grupos que 
perderam mais peso. O consumo de gordura saturada e colesterol 
diminuiu independentemente da utilização da medicação, mostrando 
a importância da orientação nutricional. Os aspectos nutricionais de-
vem fazer parte da estratégia terapêutica do tratamento da obesidade.

061. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE MANIPULADORES DE 
ALIMENTOS EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, 
NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE, SC
Patrícia Alves Bezerra, Sandra Ana Czarnobay
Associação Educacional Luterana Bom Jesus IELUSC

Introdução: Avaliação nutricional é um importante indicador das 
condições de saúde e vida de indivíduos ou populações. Objetivo: O 
presente estudo tem por objetivo principal traçar o perfil nutricional 
de manipuladores de alimentos em Unidades de Alimentação e Nu-
trição, no município de Joinville, SC. Métodos: A amostra foi cons-
tituída de n = 55 manipuladores de alimentos registrados nas unida-
des pesquisadas. Foram coletados dados antropométricos como peso 
e estatura e calculado índice de massa corporal (IMC) (OMS, 1997) 
durante o segundo semestre do ano de 2010, bem como aplicado 
um questionário validado por Matos e Proença (2003), modificado 
para a população alvo. O estudo foi autorizado pelo comitê de ética 
em pesquisa sob o n° 0039/2010, data 05/08/2010. Resultados: 
Os resultados encontrados quanto ao estado nutricional da popula-
ção pesquisada mostram que 71% da amostra encontra-se com so-
brepeso/obesidade e 29% era eutrófica. Esses índices são preocupan-
tes devidos às consequências que o excesso de peso poderá acarretar 
no futuro como o desenvolvimento de doenças crônicas não trans-
missíveis. Quanto ao hábito alimentar relatado dos colaboradores, 
o resultado revela-nos que 80% ingerem menos que a necessidade 
energética diária e 20%, mais que a necessidade energética diária. 
Porém, existem limitações (vieses) nos métodos de avaliação do con-
sumo alimentar, em que os indivíduos acabam omitindo alimentos 
consumidos com frequência durante a produção de alimentos (“be-
liscos”), bem como há dificuldades em estimar ou quantificá-los. 
Conclusão: Vários estudos vêm demonstrando que as condições 
de trabalho influenciam no estado nutricional dos indivíduos. E na 
presente pesquisa fica evidenciado que o perfil nutricional dos ma-
nipuladores de alimentos é preocupante, visto que as consequências 
decorrentes ao excesso de peso podem levar a maior absenteísmo e 
diminuição na qualidade de vida dos trabalhadores.

062. BARIATRIC SURGERY INFLUENCES THE OUTCOMES 
OF WOMEN UNDERGOING ASSISTED REPRODUCTIVE 
TECHNOLOGIES
Juliana Christofolini, Gustavo Bruno Nascimento Santos, Bianca 
Bianco, Denise Maria Christofolini, Caio Parente Barbosa
Instituto Ideia Fertil

Introduction: The increasing prevalence of obesity worldwide is 
alarming and has a potential impact on reproduction. Bariatric sur-
gery has been shown as an effective strategy for weight loss in a short 
period of time; however, the effects of this surgery on fertility are 
poorly understood. Objectives: To observe if there are differences 
in follicle stimulation, oocyte, recovery, maturation and fertilization 
among patients who performed bariatric surgery, obese patients and 
eutrophic patients undergoing to assisted reproductive technologies 
(ART). Material and methods: We evaluated 2,852 charts of pa-
tients undergoing ART and selected, according to inclusion criteria, 
29 patients that underwent bariatric surgery (GI), 57 obese patients 
(GII) and 94 eutrophic patients (GIII), paired by age and submit-
ted to ART. Results: The medium distribution of BMI observed 
among the three groups was: GI BMI = 26.6; GII BMI = 32.8; GIII 
BMI = 23.5. Considering the data about oocytes obtained for these 
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three different groups we observed a decreased number of follicles 
on ultrasound (p = 0.0063), oocytes retrieved (p = 0.0130) and 
metaphase II follicles (p = 0.0006) in patients of GI when compared 
to controls and when compared to obese patients of Group II. No 
differences were observed for metaphase I, prophase I, degenera-
ted/abnormal or inseminated oocytes. The median time between 
surgery and infertility treatment was 4.81 years (0.4-10) and the 
weight loss till the beginning of infertility treatment was 46.04 kg 
(23-90). Discussion: Outcomes of ovarian stimulation in obese wo-
men are usually characterized by worse results than in eutrophic wo-
men. The cause of this phenomenon is unclear, but recent research 
suggests that lipotoxicity causes endoplasmic reticulum stress and 
dysfunction of mitochondrial and apoptotic pathways. Change in 
insulin adipokines, glucose and free fatty acid levels may also a roll 
in disrupting oocyte development and maturation. Bariatric surgery 
is an alternative for these women to lose weight. After surgery stu-
dies have demonstrated varied degrees of relative fertility for these 
women when compared to non-obese controls. However, no study 
about the effects on the oocyte production has been published till 
now. Here we observed a worse result in ART for patients under-
going to bariatric surgery, even when compared to obese patients. 
This information is extremely valuable and can help in the clinical 
decision for obese patients with reproductive desire.

063. BEBIDAS RICAS EM FIBRAS AUMENTAM A SACIEDADE EM 
INDIVÍDUOS EUTRÓFICOS
Winder Tadeu Silva Ton, Flávia Galvão Cândido, Fernanda Cristina 
Esteves de Oliveira, Rita de Cássia Gonçalves Alfenas
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: A dieta ocidental caracteriza-se pela alta ingestão de li-
pídeos e de carboidratos simples, associada à baixa ingestão de fibras. 
As fibras exercem efeito sacietógeno, o que favorece o controle da 
obesidade. Entretanto, os resultados de estudos sobre o efeito destas 
na saciedade e na ingestão alimentar são inconsistentes. Objetivo: 
Avaliar o efeito da adição de farinhas ricas em fibras (farinhas de 
banana verde, coco e quinoa) sobre a saciedade e a ingestão alimen-
tar em indivíduos eutróficos. Metodologia: Tratou-se de um estudo 
clínico randomizado, crossover, em que 22 participantes eutróficos 
e saudáveis ingeriram em jejum uma das cinco bebidas testes por 
ocasião, cujas quantidades de farinha e de fibras estão indicadas entre 
parênteses: controle - C (0g de farinha; 2,1 g de fibras); farinha de 
coco - FC1 (26,4 g; 14,4 g) e FC2 (52,8 g; 26,7 g); farinha de qui-
noa - FQ (70 g; 7,0 g); e farinha de banana verde - FBV (58,5 g; 7,0 
g). Todas as bebidas continham os mesmos teores macronutrientes. 
A Visual Analogue Scale (VAS) foi utilizada para a avaliação subjetiva 
da saciedade antes e imediatamente após a ingestão e aos 30, 60, 90 
e 120 min após o início da ingestão de cada bebida. As três pergun-
tas se referiam a sensação de fome, a sensação de plenitude gástrica 
e a vontade de comer. A seguir, os participantes foram liberados e 
fizeram um registro alimentar de 24 horas. Calculou-se a área total 
abaixo da curva (AUC) de resposta da VAS. A ingestão habitual foi 
avaliada por registros alimentares em três dias não consecutivos. A 
normalidade dos dados e a igualdade de variâncias foram avaliadas 
por Kolmogorov-Smirnov e Bartlett. As diferenças entre os trata-
mentos foram acessados por ANOVA seguida de Duncan (SAS v.9), 
α < 0,05. Resultados: FC2 resultou em maior plenitude gástrica e 
menor vontade de comer do que C e FC1. Houve interação tempo 
e tratamento para as perguntas sobre sensação de fome e plenitude 
gástrica. O consumo diário de fibras em resposta a FC1, FC2, FBV e 
FQ foi maior em relação a C. O consumo de calorias, carboidratos, 
proteínas e lipídios não diferiu. O consumo habitual de fibras foi 
menor que o verificado nos dias dos testes FC1, FC2, FBV e FQ. A 
ingestão proteica em Q foi maior em relação à habitual. Conclusão: 
FC2 aumentou a saciedade em indivíduos saudáveis. Entretanto, de-

ve-se realizar estudo de longa duração para verificar esse efeito na 
obesidade. Apoio financeiro: Fapemig.

064. BODY ADIPOSITY INDEX (BAI) E NÃO ÍNDICE DE MASSA 
CORPORAL (IMC) ESTÁ ASSOCIADO COM MAIOR FRAÇÃO 
DE EJEÇÃO ENTRE INDIVÍDUOS SOBREVIVENTES COM 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
Aline Marcadenti, Vânia Schommer, André Galvão, Estefânia 
Wittke, Airton Stein
Hospital Nossa Senhora da Conceição

Introdução: Paradoxo da obesidade é um fenômeno observado en-
tre pacientes com insuficiência cardíaca e sua associação com indica-
dores de adiposidade específicos ainda não foi testada. Objetivos: 
Avaliar associação entre body adiposity index (BAI), índice de massa 
corporal (IMC), indicadores de obesidade abdominal e fração de eje-
ção (FE) entre pacientes com insuficiência cardíaca. Método: Estudo 
de coorte entre indivíduos ≥ 18 anos e com insuficiência cardíaca 
(NYHA I-IV). Medidas de peso (kg) e altura (m) foram realizadas e 
calculou-se o índice de massa corporal (IMC, kg/m2). Circunferên-
cia da cintura (CC) e do quadril (ambas em cm) foi aferida e BAI 
(%) foi obtido de acordo com a fórmula: circunferência do quadril/
(altura1,5) -18. Razão cintura-quadril (RCQ) também foi calculada. 
Dados clínicos, ecocardiográficos e de sobrevida foram obtidos por 
meio de prontuário e registros médicos. Os dados foram expressos 
em média ± DP ou percentuais. Associações entre os índices antro-
pométricos e FE foram detectadas por meio de regressão linear múl-
tipla, após ajustes para potenciais fatores de confusão. Resultados: 
Oitenta e oito participantes foram avaliados, com idade média 62,2 ± 
12,9 anos, 60,2% homens, 77,3% brancos, 39,4% NYHA IV, FE 39,1 
± 14,3%, IMC 28,4 ± 6,6 kg/m2, CC 99,6 ± 13,5 cm, RCQ 0,98 
± 0,08 e BAI 30,9 ± 14,3%. Após 14,3 ± 7,4 meses de acompanha-
mento, a taxa de mortalidade foi de 13,6%. Os sobreviventes apre-
sentaram maiores médias de FE comparativamente aos pacientes que 
morreram (39,6 ± 14,5 vs 35,5 ± 12,6) e maiores valores de todos os 
índices antropométricos. Observou-se correlação de Pearson positiva 
e significativa entre BAI e FE (r = 0,33, P = 0,004) e negativa entre 
RCQ e FE (r = -0,25, P = 0,03) entre os sobreviventes. Após ajuste 
para idade, sexo e etiologia da insuficiência cardíaca (isquêmica ou 
não), análise de regressão linear mostrou uma associação positiva en-
tre o BAI e FE entre os sobreviventes (Beta 0,6 EP 0,2, IC95% 0,1-
1,3 P = 0,02). Nenhuma correlação entre circunferência da cintura, 
IMC e FE foi observada entre os sobreviventes e entre os óbitos. 
RCQ não se associou com a FE entre os sobreviventes após ajuste 
para os fatores de confusão (Beta -26,4 SE 24,5 IC 95% -75,4-22,6 P 
= 0,3). Conclusão: BAI, índice antropométrico correlacionado com 
adiposidade geral, está associado com maior FE entre os pacientes 
sobreviventes com insuficiência cardíaca.

065. CAMUNDONGOS OBESOS ALIMENTADOS COM DIETA 
HIPERLIPÍDICA APRESENTAM REDUÇÃO DO RECEPTOR DE 
GRELINA (GHSR1-A) NO FÍGADO
Patricia Soares Pacheco, Vivian de Melo Soares dos Santos, 
Fabiana Alves Neves, Aníbal Sanches Moura, Érica Patricia Garcia 
de Souza
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Sabe-se que a obesidade está correlacionada com a resistência à 
insulina e o desenvolvimento da esteatose hepática não alcoólica 
(EHNA). A dieta hiperlipídica (HFD) rica em gordura saturada é 
um importante contribuinte para o desenvolvimento da obesidade 
e EHNA. Estudos recentes demonstram que a grelina, hormônio 
peptídico secretado pelo estômago, estimula a liberação do GH e 
do apetite em humanos e roedores, além de regular o armazena-
mento e a oxidação de ácidos graxos pelo fígado, possuindo ação 
terapêutica na reversão da EHNA. Objetivo: Estudar a via de si-
nalização da grelina no fígado de camundongos adultos obesos 
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submetidos à dieta hiperlipídica rica em gordura saturada. Meto-
dologia: Camundongos swiss machos no dia do desmame foram 
divididos e submetidos à dieta controle ou à dieta hiperlipídica 
rica em gordura saturada por 112 dias. Aos 133 dias foram sacri-
ficados para avaliação dos seguintes parâmetros: massa corporal, 
do tecido adiposo visceral e do fígado e glicemia de jejum. Cor-
tes histológicos do fígado foram incluídos em parafina e corados 
em HE para a caracterização da EHNA, utilizando microscópio 
Olympus BX51 e analisados com software Image-Pro Plus. As aná-
lises do conteúdo de proteínas envolvidas na cascata de sinalização 
da grelina GHSR 1A, AMPK, pAMPK, e alfa tubulina foram re-
alizadas pelo método de Western Blotting. Resultados: Animais 
submetidos à HFD apresentaram aumento da massa corporal (CD 
59,67 ± 1,28, HFD 72,93 ± 1,82), gordura visceral (CD 1,85 
± 0,11, HFD 3,31 ± 0,15), massa do fígado (CD 2,62 ± 0,14, 
HFD 4,34 ± 0,29) e glicemia (CD 141,90 ± 8,21, HFD 192,10 
± 14,75) comparados ao grupo CD. O fígado do grupo HFD 
apresentou o parênquima danificado com acúmulo de gotículas 
lipídicas comparado com o fígado do CD. Além disso, no fígado 
dos animais submetidos a HFD observamos uma redução signifi-
cativa do conteúdo de GHSR1a (1.933 ± 0.4802, HFD 0.1889 
± 0.0628), aumento da AMPK (CD 0.7701 ± 0.076, HFD 1.767 
± 0.172), sem aumento da razão pAMPK/AMPK (CD 1.069 ± 
0.035, HFD 1.004 ± 0.0319) e aumento no conteúdo da PI3K 
(CD 1.424 ± 0.269, HFD 2.854 ± 0.427) comparado ao grupo 
controle. Conclusão: O consumo da dieta rica em gordura satu-
rada resultou em aumento da massa corporal, gordura visceral e 
hiperglicemia, além da presença de EHNA e diminuição do con-
teúdo do receptor de grelina. Apoio financeiro: CNPq, Capes, 
Faperj.

066. CAPACIDADE FUNCIONAL E SUA RELAÇÃO COM AS 
CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS EM MULHERES COM 
OBESIDADE MÓRBIDA
Fabiana Sobral Peixoto-Souza, Marcela Cangussu Barbalho-
Moulim, Letícia Baltieri, Camila Piconi-Mendes, Irineu Rasera 
Junior, Dirceu Costa, Eli Maria Pazzianotto-Forti
Hospital Meridional

Introdução: A habilidade de andar é reduzida em mulheres com 
obesidade, principalmente quando numa condição de obesidade 
mórbida. Estudos envolvendo mulheres eutróficas e obesas indicam 
que os parâmetros antropométricos influenciam na capacidade fun-
cional. Objetivo: Avaliar a capacidade funcional a partir do teste 
de caminhada de seis minutos e correlacionar com as características 
antropométricas. Métodos: Estudo transversal realizado com mu-
lheres com obesidade mórbida (IMC ≥ 40 kg/m2 e grupo controle 
IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m2. Foram realizadas as medidas do índi-
ce de massa corporal (IMC), circunferência da cintura (CC), relação 
cintura quadril (RCQ) e circunferência pescoço (CP) e, posterior-
mente, foi realizado o TC6. As pacientes foram instruídas a andarem 
o mais rápido possível, sem correr, dentro de 6 minutos. Para análise 
estatística foram utilizados os testes de Shapiro-Wilk, t-Student e 
correlação de Pearson. Um p < 0,05 foi considerado significativo. 
Resultados: Foram avaliadas 30 obesas mórbidas IMC (44,7 ± 
4,11) e 30 mulheres eutróficas IMC 22,1 ± 1,8). Quanto à capa-
cidade funcional verificada pela distância percorrida, foi observada 
uma redução significativa na distância percorrida das obesas 534 ± 
50,66 em comparação às eutróficas (610,53 ± 38,78). Não houve 
diferença entre os valores obtidos 534 ± 50,66 em comparação ao 
previsto pela literatura (549,41 ± 36,43) nas obesas mórbidas, já 
as eutróficas obtiveram uma distância percorrida significativamente 
maior (610,53 ± 38,78) do que o previsto (699,34 ± 35,49). Hou-
ve correlação negativa da massa corporal, circunferência da cintura, 
relação cintura-quadril e circunferência do pescoço com a distância 

percorrida, respectivamente (r = - 0,7005 -0,62209, r = -0,4848, r 
= -6906). Conclusão: A obesidade mórbida promove redução na 
capacidade funcional e esta é influencida pela adiposidade corporal. 
Apoio: Capes/Prosup.

067. CARACTERIZAÇÃO DAS ALTERAÇÕES POSTURAIS EM 
ADULTOS OBESOS E NÃO OBESOS
Shirley Aparecida Fabris de Souza, Laura Seabra Furtado, Nestário 
Alves Primo Junior, Mariana Leiko Kawakani, Bianca Santana 
da Silva, Jeniffer de Paula Ferlini, Nathalia Caroline Valentine de 
Azevedo
Universidade Estadual de Londrina

A obesidade predispõe às alterações musculoesqueléticas que po-
dem vir a comprometer a saúde do indivíduo. O excesso de peso 
provoca sobrecargas mecânicas no aparelho locomotor e desalinha-
mento postural. Objetivo: Avaliar as principais alterações posturais 
de indivíduos obesos graves e comparar com indivíduos eutróficos. 
Métodos: Grupo 1 (G1), indivíduos severamente obesos (n = 25), 
idade 43,4 ± 7,8 anos, IMC 47,4 ± 6,9 kg/m2, e grupo 2, indiví-
duos eutróficos (n = 24), idade 43,5 ± 5,4 anos, IMC 24,2 ± 5,0 
kg/m2, de ambos os gêneros. Esses indivíduos foram submetidos à 
avaliação postural na vista anterior, lateral e posterior, para identifica-
ção dos desvios posturais dos seguintes segmentos corporais: cabeça, 
ombros, pélvis, joelhos, tornozelos e pés. Resultados: Entre os dois 
grupos, observaram-se na vista anterior alterações: cabeça (28% vs. 
11%), pélvis (39,2% vs. 33,2%), joelhos (88,0% vs. 30,3%), aumento 
da base de sustentação (72,5% vs. 12,5) (P < 0,05). Na vista poste-
rior, a coluna apresentou desvio em (68,5% vs. 29,8,%) (P < 0,05) 
e, em vista lateral, 83,0 vs. 17,4% apresentaram alterações posturais 
anormais. Conclusão: Indivíduos severamente obesos apresentam 
importantes alterações posturais, especificamente na coluna, joelhos 
e base de sustentação alargada.

068. CARACTERIZAÇÃO DE CANDIDATOS EM AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA PARA CIRURGIA BARIÁTRICA EM UM SERVIÇO-
ESCOLA DURANTE O PERÍODO DE UM ANO
Ana Lucia Ivatiuk, Joliane Matveichuk do Prado, Anita Kolicheski, 
Thaislaine Meire Souza dos Santos

FEPAR

Introdução: A obesidade mórbida é uma doença multifatorial, que 
afeta indivíduos independente do nível socioeconômico e cultural, 
podendo ser calculada por meio do índice de massa corporal (IMC). 
A ansiedade e a compulsão alimentar estão presentes na vida de mui-
tos obesos mórbidos, sendo que estas podem agravar ainda mais essa 
doença crônica. Objetivo: Este estudo caracterizou, ou seja, des-
creveu com propriedade a população de obesos que se candidatou 
à cirurgia bariátrica no período de setembro de 2010 a setembro 
2011, em um ambulatório de cirurgia bariátrica. Descreveu, tam-
bém, os níveis de ansiedade e compulsão alimentar desses pacientes. 
Métodos: Para tanto, foram utilizadas informações dos prontuários 
dos pacientes que participaram do processo de avaliação psicológica 
para cirurgia bariátrica por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), 
em um hospital-escola de uma capital da região sul do Brasil. Re-
sultados: As análises dos dados resultaram na prevalência de obesos 
do gênero sexual feminino (89%), com idade média de 40 anos e 
cinco meses, IMC acima de 40 kg/m (69%), possuindo comorbida-
des (77,99%), sendo a hipertensão a mais citada. Nos dados que se 
referem à adição e à impulsividade, a maioria dos participantes citou 
não possuir. Aos que possuem comportamento aditivo e impulsivo, 
o mais citado foi o tabagismo. Referente ao tratamento psicoló-
gico, a maior parte dos participantes relatou nunca ter realizado 
psicoterapia, fato este que vai contra as determinações sugeridas 
nas legislações que regem o procedimento de cirurgia bariátrica, 
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uma vez que se propõem tratamentos sem sucesso por pelo menos 
dois anos. Conclusão: Os resultados encontrados neste estudo de 
caracterização contribuíram para um melhor entendimento desses 
aspectos relacionados à obesidade mórbida, o que poderá subsidiar 
no planejamento de ações preventivas a essa doença crônica, visando 
à promoção da saúde e à qualidade de vida dessa população. Assim 
como auxiliarão os profissionais da saúde a avaliar e preparar, de 
maneira mais adequada, esse grupo de pacientes, o qual se submete 
à cirurgia bariátrica.

069. CHLORELLA VULGARIS PREVINE A MIELOSSUPRESSÃO 
OBSERVADA EM ANIMAIS SUBMETIDOS A DIFERENTES 
PERÍODOS DE DIETA HIPERLIPÍDICA
Juliana Falcato Vecina, Andrana Karla Calgarotto, Michelle C. 
Rocha, Julia de Souza Queiroz, Alexandre Gabarra de Oliveira, 
Christiano M. V. Barbosa, Claudia Bincoletto, Mário José Abdalla 
Saad, Mary L. de S. Queiroz
Universidade Estadual de Campinas

A obesidade é resultado de uma complexa interação entre fatores 
comportamentais, culturais, genéticos, fisiológicos e psicológicos. 
A obesidade pode gerar diversos mediadores, os quais são capazes 
de influenciar a regulação complexa da hematopoese, entre elas o 
fator de necrose tumoral-α (TNF-α), interleucina-1 (IL-1), inter-
leucina-6 (IL-6) e a leptina. O tratamento farmacológico da obe-
sidade, embora tenha certa eficácia na perda de peso e na melhora 
dos parâmetros metabólicos, apresenta efeitos colaterais que podem 
agravar o quadro do paciente. A busca por agentes naturais que 
minimizem tais efeitos e sejam efetivos na regulação dos distúrbios 
observados na obesidade vem recebendo atenção crescente da co-
munidade científica. Nesse sentido, a Chlorella vulgaris (CV), alga 
unicelular de água doce rica em nutrientes, surge como alternativa 
terapêutica e profilática. Estudos realizados por nosso grupo de-
monstraram o efeito da alga na restauração da mielossupressão em 
diferentes modelos experimentais. Considerando os aspectos acima, 
questionou-se qual a influência dessa alga na hematopoese de ani-
mais submetidos a diferentes períodos de dieta hiperlipídica (DH). 
Para tanto, avaliaremos a hematopoese medular e extramedular pela 
cultura clonal de precursores hematopoéticos (CFU-GM), ativida-
de estimuladora de colônias (CSA) e apoptose das células hemato-
poéticas. Foram utilizados 48 camundongos Balb/C divididos em 
(n = 6/grupo): controle (CTL); dieta padrão e CV (C+CV); DH; 
DH+CV. A DH promoveu, nos diferentes períodos, uma redução 
significativa no número de CFU-GM da medula óssea e aumento 
no número de CFU-GM no baço. A administração de CV restau-
rou a resposta hematopoética medular e extramedular dos animais 
em todos os períodos. A CV aumentou em duas vezes os níveis de 
CSA no CTL e C+CV, na ausência de hematopoese extramedular, 
enquanto a DH aumentou os níveis de CSA para valores 2,5 ve-
zes maiores em relação ao CTL. O grupo DH+CV produziu um 
aumento de duas vezes nos níveis de CSA em todos os períodos 
estudados. Em relação à morte celular, todos os grupos estudados 
apresentaram valores dentro do limite fisiológico de apoptose (má-
ximo 10), não havendo diferença significativa entre os grupos. Em 
conjunto, nossos resultados demonstraram a capacidade imunomo-
duladora da CV em animais obesos.

070. CHLORELLA VULGARIS PREVINE A RESISTÊNCIA À 
INSULINA EM CAMUNDONGOS SUBMETIDOS À DIETA 
HIPERLIPÍDICA
Juliana Falcato Vecina, Alexandre Gabarra de Oliveira, Mário José 
Abdalla Saad, Mary L. de S. Queiroz
Universidade Estadual de Campinas

A obesidade é um problema de epidemia mundial, que resulta em 
enormes custos para os sistemas de saúde. Considerada um processo 

inflamatório crônico, favorece a resistência à insulina e o desenvolvi-
mento do diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Em muitos casos, a resis-
tência à insulina está associada à redução da fosforilação em tirosina 
do receptor de insulina (IRβ), substrato do receptor de insulina-1 
(IRS-1) e proteína quinase Akt nos principais tecidos-alvos. A pro-
cura de agentes naturais que minimizam os transtornos de obesida-
de está recebendo uma atenção especial da comunidade científica. 
Nesse sentido, Chlorella vulgaris (CV) surge como uma alternativa 
de tratamento e profilaxia de complicações relacionadas com a obe-
sidade. Considerando esses aspectos, o presente estudo teve como 
objetivo avaliar a ação profilática de CV no peso, glicemia, lipídeos 
séricos e via de sinalização da insulina no fígado, tecido adiposo e 
músculo. Camundongos Balb/C foram divididos em quatro grupos 
(n = 6): controle (CTL), dieta padrão e CV (C+CV), dieta hiperlipí-
dica (DH), DH e CV (DH+CV). A análise das proteínas (IRβ, IRS-
1 e Akt) nos tecidos foi determinada por Western blot. O grupo DH 
mostrou aumento significativo da glicemia em relação ao CTL e o 
uso de CV foi capaz de diminuir a glicemia desse grupo. Quanto ao 
peso corporal, a administração de CV não conseguiu prevenir o au-
mento produzido pela DH. Além disso, o grupo DH+CV mostrou 
maior tolerância à glicose e insulina, juntamente com a melhora na 
fosforilação de IRb, IRS-1 e AKT no fígado, músculo esquelético e 
tecido adiposo. A CV manteve os níveis de triglicérides, colesterol e 
suas frações dentro dos valores fisiológicos. Portanto, tais resultados 
mostram que a CV foi capaz de prevenir os efeitos deletérios induzi-
dos pela DH em camundongos obesos.

071. CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA EM CRIANÇAS 
COM EXCESSO DE PESO: ASSOCIAÇÃO À DISLIPIDEMIA E 
RESISTÊNCIA PERIFÉRICA À INSULINA
Mariur Gomes Beghetto, Roselaine Patricia Spaniol, Paula Daniel 
de Mello, Michelli Cristina de Assis, Elza Daniel de Mello
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Introdução: A associação entre obesidade central e dislipidemia e 
resistência periférica à insulina está descrita em adultos e começa a 
ser identificada na infância e adolescência. Objetivo: Avaliar a asso-
ciação entre a circunferência da cintura e dislipidemia e resistência 
periférica à insulina em crianças com excesso de peso. Métodos: Na 
primeira consulta a um ambulatório de referência, crianças e adoles-
centes com excesso de peso (IMC > percentil 85) foram avaliadas 
para a presença de obesidade central (circunferência da cintura > per-
centil 90), perfil lipídico, glicose, insulina e índice HOMA. Foram 
aplicados os testes t-Student, Mann-Whitney e de qui-quadrado, 
com a finalidade de comparar dislipidemia e resistência periférica à 
insulina entre os grupos com e sem obesidade central. O projeto foi 
aprovado quanto aos aspectos éticos e metodológicos pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da instituição. Resultados: Analisaram-se in-
formações referentes à primeira consulta e ao primeiro exame de 378 
crianças, 51,6% do sexo masculino e 91,5% obesas. O percentual de 
obesidade central entre os participantes foi de 82,5%. Identificou-
-se que crianças com maior circunferência da cintura apresentaram 
maior alteração em níveis de HDL (70,5% vs. 50,0%; p = 0,001), tri-
glicerídeos (26,6% vs. 15,2%; p = 0,005), insulina (56,4% vs. 37,9%; 
p = 0,012) e HOMA (60,9% vs. 43,9%; p = 0,011). Houve grande 
prevalência de pacientes com alteração no índice HOMA, apontan-
do uma associação entre a alteração no HOMA e excesso de peso. 
Conclusão: A presença de obesidade central nas crianças e adoles-
centes com excesso de peso esteve associada à presença de dislipide-
mia e de resistência periférica à insulina, reforçando a importância de 
obtenção de informações sobre a distribuição de gordura corporal, 
circunferência da cintura em particular, nas crianças e adolescentes 
com excesso de peso. Estudo Financiado pela Fapergs e Fundo de 
Incentivo à Pesquisa e Ensino do HCPA.
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072. CIRURGIA BARIÁTRICA: DISCRIMINANDO FATORES QUE 
INFLUENCIAM A ADESÃO AO TRATAMENTO
Ana Lucia Ivatiuk, Joliane Matveichuk do Prado, Cleide Stefanis 
Jacob Nunes, Priscila de Góes Padilha

FEPAR

O índice de obesidade mórbida na população brasileira vem crescen-
do significativamente ao longo dos anos. Os pacientes comumente 
relatam tentativas de emagrecimento sem sucesso e, sendo a cirurgia 
bariátrica um método bastante utilizado e eficaz, muitos decidem 
iniciar o processo de avaliação e acompanhamento com a equipe 
de saúde para realização desse procedimento. Entretanto, para que 
o processo evolua e o método da cirurgia bariátrica seja eficaz, a 
adesão ao tratamento é indispensável. Considerando, então, sua im-
portância, este estudo se propôs a avaliar a adesão desses pacientes 
comparando seus índices no pré e no pós-operatório, além de buscar 
discriminar as variáveis que a influenciam. Tal estudo foi organizado 
a partir das informações dos prontuários dos pacientes que partici-
param do processo de avaliação psicológica para cirurgia bariátrica, 
por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), em um hospital-escola 
de uma capital da região sul do Brasil. Os resultados obtidos reve-
lam que adesão no pré-operatório é significativamente maior que 
no pós, mas o índice de abandono do tratamento é bastante alto 
nas duas etapas do processo, sendo que no pré 40% abandonaram 
e no pós 61% deixaram o tratamento. Além disso, as considerações 
acerca da caracterização dos pacientes que aderiram ao acompanha-
mento mostraram que os pacientes do sexo feminino, com ensino 
médio completo e idade entre 40 e 49 anos, são os que mais aderem 
tanto ao acompanhamento pré quanto ao acompanhamento pós-
-cirúrgico, o que é confirmado pela literatura. Sugere-se que seja 
dada sequência nas pesquisas sobre o assunto para que equipe de 
saúde consiga elaborar alternativas que elevem as taxas de adesão ao 
tratamento e atinjam de maneira mais eficaz os pacientes, principal-
mente o público tido como não aderente. Além disso, observa-se a 
necessidade de continuidade desse estudo, considerando, desta vez, 
se as orientações dadas estão sendo seguidas ou não para identificar 
se há ou não adesão ao tratamento, estabelecendo posteriormente 
um paralelo com os resultados encontrados aqui.

073. CIRURGIA BARIÁTRICA: PACIENTES OBESOS COM 
REGANHO DE PESO PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA
Neidjane de Araujo Sholl Pinheiro, Sergio Braga, Marcia 
Magalhâes, Thiago Campos Oliveira
Clínica da Obesidade

A cirurgia bariátrica é um dos métodos utilizados no tratamento da 
obesidade mórbida e controle do peso em longo prazo. A maneira 
mais objetiva para classificar a obesidade é o índice de massa corpó-
rea (IMC). O IMC é o índice determinado pela OMS para classifi-
cação da obesidade. As principais indicações para a cirurgia bariátrica 
são: obesos com IMC maior que 40 kg/m² ou IMC acima de 35 
kg/m², associado com duas ou mais comorbidades. O objetivo deste 
trabalho foi investigar alguns dos fatores que interferem no reganho 
de peso em pacientes obesos pós-bariátricos. Participaram deste es-
tudo 14 pacientes, do sexo feminino, faixa etária entre 25 e 65 anos 
que fazem parte de um grupo bariátrico, em tratamento clínico com 
internação na clínica da obesidade. A coleta de dados foi feita 1 vez 
por semana durante 7 meses por meio de entrevista semiestrutu-
rada, realizada por uma equipe multidisciplinar: endocrinologista, 
nutricionista, psicólogo e psiquiatra. Observou-se que pacientes com 
maiores valores de IMC na época da cirurgia apresentam taxa de 
reganho mais elevada em comparação com o IMC mais baixo. Veri-
ficamos que 60% das pacientes com IMC > 60 desenvolveram um ou 
mais tipos de compulsão, 92% obtiveram reganho em média acima 
de 70% do peso do pré-operatório e 8% não perderam peso após a 
cirurgia. Segundo Novaes (2006), a equipe multidisciplinar parece 

esquecer do fator compulsão ao avaliar se o paciente está preparado 
psicologicamente para enfrentar a cirurgia e as grandes transforma-
ções corporais. Corroborando com Novaes, verificamos que há uma 
substituição da compulsão alimentar por outras compulsões: com-
pras, sexo e bebidas alcoólicas nos pacientes submetidos à cirurgia. 
O reganho de peso, em pacientes com IMC alto, pode desencadear 
compulsões. Desse modo, é imprescindível o acompanhamento nu-
tricional, psicológico e psiquiátrico no pré e pós-operatório, além de 
orientações sobre a importância da família e amigos diante das difi-
culdades emocionais em enfrentar grandes transformações corporais, 
de identidade e na manutenção do seu peso.

074. COACERVADO DE PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE 
ATENUA ATIVAÇÃO DA VIA DO NFKB NO CÓLON DE 
CAMUNDONGOS TRATADOS COM DIETA HIPERLIPÍDICA
Aline Boveto Santamarina, Laís Vales Mennitti, Fabio dos Santos 
Lira, Eliane Beraldi Ribeiro, Claudia Maria Oller do Nascimento, 
Gabriel Inácio Honorato de Souza, Aline Alves de Santana, Elisa 
Esposito, Lila Missae Oyama
Universidade Federal de São Paulo

Introdução: A obesidade é uma doença metabólica em que há o 
desenvolvimento de inflamação subclínica crônica. A dieta ocidental 
moderna é composta por grande quantidade de gorduras e poucas 
fibras. Estudos demonstram que o consumo dessa dieta, já reco-
nhecida como um dos fatores que levam à obesidade, pode levar a 
alterações da microbiota intestinal que, por sua vez, desencadeia o 
aumento da permeabilidade intestinal, responsável pelo aumento da 
endotoxemia. O LPS aumentado pode gerar resposta inflamatória a 
partir do intestino atingindo nível sistêmico pela ativação de recepto-
res toll-like no intestino e secreção das citocinas por meio da fosfori-
lação do fator de transcrição nuclear NFkB envolvidas nesse processo, 
caracterizando a inflamação subclínica na obesidade. Vários estudos 
demonstram que as proteínas do soro do leite têm atividade bioativa 
como alimento funcional na prevenção da obesidade. Objetivo: Ava-
liar o efeito de um possível alimento funcional à base de proteínas do 
soro do leite e quitosana (COA) sobre o perfil inflamatório intestinal 
de camundongos tratados com dieta hiperlipídica. Métodos: Foram 
utilizados camundongos suíços machos com idade de 90 dias. Após 
oito semanas de tratamento recebendo dieta hiperlipídica (AIN-93M 
adaptada), sendo um grupo HL (0,2mL de água por gavagem/dia) 
e HLCOA (0,2mL de COA – 100 mg/kg/dia), os animais foram 
sacrificados e a porção intestinal correspondente ao cólon coletada 
para análise por Western blotting. Foram determinadas as concen-
trações proteica de TLR4, TLR2, pNFkBp50. A evolução da massa 
corporal também foi acompanhada durante todo o tratamento. O 
nível de significância utilizado para todas as análises será menor do 
que 5%, p < 0,0001, demonstrando efeito protetor contra obesida-
de. O coacervado atenuou a expressão proteica de receptores TLR4 
(HL 92,87 ± 15,83; HLCOA 57,94 ± 20,87) e TLR2 (HL 116,67 
± 17,04; HLCOA 98,82 ± 8,12), além de reduzir a fosforilação do 
fator de transcrição NFkBp50 (HL 101,83 ± 10,85; HLCOA 60,93 
± 10,91) n = 4-8. Conclusão: Os resultados indicam que o coacer-
vado de proteínas do soro do leite reduz o ganho de peso associado 
ao consumo da dieta hiperlipídica e diminui a resposta inflamatória 
reduzindo a fosforilação do fator de transcrição NFkBp50. Financia-
mento: Fapesp (2012/03713-5; 2012/18924-1) e CNPq.

075. COMO DEFINIR SÍNDROME METABÓLICA EM 
CRIANÇAS?
Kamila Fernandes Ferreira, Ana Maria Leonarde, Livia Pereira de 
Souza, Letícia dos Reis Silva
Universidade Federal da Grande Dourados

Introdução: O excesso de gordura corporal mostra-se frequente em 
crianças na atualidade, o que parece ser um fator de risco para o 
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desenvolvimento de resistência à insulina (RI). Tal quadro, assim 
como no adulto, pode evoluir para comorbidades, como diabetes 
melito tipo 2 (DM2), hipertensão arterial sistêmica (HAS), dislipi-
demia. Esses distúrbios compõem a síndrome metabólica (SM), no 
entanto não há definição oficial de SM para crianças. Objetivo: Ava-
liar os critérios mais adequados para definição de SM em crianças. 
Métodos: Revisão sistemática realizada por meio de busca eletrônica 
nas bases de dados PubMed e na Biblioteca Virtual em Saúde. Fo-
ram utilizados os descritores: síndrome metabólica e prevalência em 
crianças, metabolic syndrome and children prevalence, obesity children 
and prevalence and risk. Foram excluídos editorias, comunicação 
breve e estudo em populações com doenças de base. Resultados: 
O aumento da gordura corporal, principalmente a visceral, tem sido 
associado a doenças crônicas. Tal gordura tem maior atividade lipo-
lítica quando comparada à gordura subcutânea, promovendo uma 
série de alterações no metabolismo lipídico. Além disso, o tecido 
adiposo tem papel de destaque na patogênese da RI devido à libe-
ração de metabólitos da ação desse hormônio. Hipertrigliceridemia, 
redução do HDL-c, hiperglicemia de jejum, obesidade abdominal 
(CC) e HAS são os componentes utilizados pelo NCEP/ATPIII na 
definição da SM em adultos para uma aplicação clínica direta, por se 
tratarem de critérios mais específicos. Provavelmente, por tal razão, 
essa foi a proposta mais utilizada pelos pesquisadores no diagnóstico 
da SM em crianças e adolescentes. A CC tem sido recomendada por 
diversas organizações como indicativo de adiposidade visceral em 
adultos. Porém, existe uma grande limitação de seu uso em crianças 
e adolescentes, pois ela é dependente de comparação com uma curva 
de distribuição representativa de uma população, sendo necessária a 
construção de curvas representativas dessa população, considerando 
estatura, idade e etnia. A SM não deve ser diagnosticada em crianças 
menores de dez anos, mas a redução de peso deve ser fortemente 
recomendada para aqueles com obesidade abdominal. Conclusão: 
Nesse contexto, o termo SM usado para adultos tem sido aplicado 
em crianças. Pesquisadores têm utilizado como critérios para defini-
ção de SM em crianças HAS, CC, dislipidemia, RI e níveis elevados 
de triglicérides.

076. COMPARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL 
POR DXA DE MULHERES COM FIBROMIALGIA E GRUPO 
CONTROLE
Márcia Maria Marques Teles Lobo, Aline Andretta, Emmanuelle 
Dias Batista, Eduardo dos Santos Paiva, César Luiz Boguszewski, 
Renata Costa de Miranda, Maria Eliana Madalozzo 
Schieferdecker
Universidade Federal do Paraná

Introdução: Pacientes com fibromialgia podem apresentar diminui-
ção da capacidade funcional devido à dor, originando um ciclo entre 
a inatividade física, alterações do peso e da composição corporal. 
Estudos apontam que o sobrepeso e a obesidade são comorbidades 
comuns nestes pacientes, em que a metade se encontra obesa e um 
quarto apresenta obesidade mórbida. Objetivos: Avaliar e compa-
rar a composição corporal pela MG (massa gorda) e MM (massa 
magra), de mulheres com fibromialgia e grupo controle. Métodos: 
Estudo transversal observacional composto por 103 mulheres, sendo 
52 com fibromialgia e 51 sem fibromialgia, selecionadas no Ambu-
latório de Fibromialgia do Hospital de Clínicas da UFPR. A avalia-
ção da composição corporal foi realizada por meio da Absortometria 
Radiológica de Dupla Energia (DXA). Para a análise estatística, foi 
realizado o teste t-student com o software R (R Development Core 
Team, 2013) e considerado um nível de significância igual a 5% (p ≤ 
0,05). Resultados: A idade do grupo de mulheres com fibromialgia 
foi de 47,8 (26-60) anos e no grupo controle foi de 47 (23-60) 
anos, não havendo diferença entre os grupos (p = 0,6890). O IMC 
médio foi de 26,4 (± 4,1) kg/m2 no grupo com fibromialgia e 25,6 

(± 3,6) kg/m2 no grupo controle (p = 0,3057). A quantidade da 
MG das mulheres com fibromialgia foi de 25,2 ± 7,8 kg (39,5 ± 
7,3%) e de MM foi de 37,2 ± 3,7 kg (60,4 ± 7,3%). Nas mulheres do 
grupo controle, a MG foi de 25,8 ± 7,3 kg (39,8 ± 6,8%) e a MM 
de 37,9 ± 4,3 kg (60,2 ± 6,8%). Não houve diferença estatística ao 
comparar MM (p = 0,3478) e MG (p = 0,7147) entre as mulheres 
com fibromialgia e grupo controle. Conclusão: Na comparação da 
composição corporal analisada pela MM e MG de mulheres com 
fibromialgia e grupo controle, não houve diferença significativa.

077. COMPARAÇÃO DA ESPESSURA MÉDIO-INTIMAL E PERFIL 
LIPÍDICO DE ADOLESCENTES ATIVOS E SEDENTÁRIOS
Fernando Henrique Pavão, Juliana Pizzi, Larissa Rosa da Silva, 
Helio Serassuelo Junior, Roberto Macari Junior, Neiva Leite
Universidade Paranaense, Campus de Francisco Beltrão, PR

Introdução: O sedentarismo é fator de risco para o desenvolvimen-
to de sobrepeso e obesidade infantil, condições que se associam à 
dislipidemia e à disfunção endotelial. Objetivo: Comparar o perfil 
lipídico, metabólico e a espessura médio-intimal de escolares ativos 
e sedentários. Métodos: Foi realizado estudo analítico transversal 
em uma amostra de 77 escolares (37 meninos e 40 meninas), com 
idade entre 10 e 17 anos. A amostra foi dividida em 2 grupos: esco-
lares ativos (EA = 34) e escolares sedentários (ES = 43), conforme o 
histórico de atividade física extraescolar ≥ 300 min/sem. O nível de 
atividade física habitual foi determinado por meio de questionário 
elaborado especificamente para o estudo, obtendo-se dados sobre a 
duração (minutos), intensidade, tipos e frequência semanal das ativi-
dades físicas ativas e sedentárias. Foram mensuradas: circunferência 
abdominal (CA), glicemia, lipoproteínas de alta e baixa densidade, 
triglicerídeos e insulina em jejum. Avaliou-se a espessura médio-in-
timal de artéria carótida direita (EMId) por ultrassonografia. Uti-
lizou-se a estatística descritiva para caracterização da amostra com 
valores expressos em mediana (intervalo interquartil). Foram utiliza-
dos o teste de Kolmogorov-Smirnov para normalidade dos dados e 
Teste U de Mann-Whitney para comparação entre os grupos. Ado-
tou-se significância de 5%. Resultados: Os resultados mostraram 
que a CA, LDL-colesterol e EMId foram significativamente maiores 
no grupo sedentário (P < 0,0001). Conclusão: Por meio dos resul-
tados obtidos, conclui-se que adolescentes sedentários apresentam a 
concomitância de risco cardiovascular e aparecimento da ateroscle-
rose subclínica precoce com alterações anatômicas e metabólicas em 
idade escolar. 

078. COMPARAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA 
DE MULHERES OBESAS DIABÉTICAS E NÃO DIABÉTICAS
Marcela Cangussu Barbalho-Moulim, Fabiana Sobral Peixoto-
Souza, Poliane Nascimento de Araujo, Gustavo Peixoto Soares 
Miguel, Eli Maria Pazzianotto-Forti, Dirceu Costa
Universidade Nove de Julho

Introdução: Indivíduos com obesidade frequentemente desenvol-
vem o diabetes, e ambos associados podem potencializar os danos 
à função muscular tanto periférica quanto respiratória. Objetivo: 
Comparar a força muscular respiratória de mulheres obesas diabéti-
cas e não diabéticas. Métodos: Foram avaliadas 38 mulheres obesas 
mórbidas, das quais 18 eram diabéticas e outras 20 não diabéticas 
(IMC > 40 kg/m2), idade entre 20 e 50 anos, sedentárias, não 
tabagistas e sem doenças respiratórias. Foram registrados dados ge-
rais de idade, massa corporal, estatura e circunferências da cintura e 
quadril. A força muscular respiratória foi mensurada por meio das 
medidas das pressões respiratórias estáticas máximas, pressão inspi-
ratória máxima (PImáx) e pressão expiratória máxima (PEmáx) por 
meio do monovacuômetro analógico. Os dados foram expressados 
em valores absolutos e em percentual dos valores preditos. Foi usa-
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do o teste de Mann-Whitney e considerado nível de significância 
de 5%. Resultados: As pacientes diabéticas e não diabéticas foram 
semelhantes com relação à idade (39,55 ± 9,69 vs. 35,15 ± 5,39 
anos), IMC (43,45 ± 2,56 vs. 43,26 ± 2,44 kg/m2) e relação cintu-
ra/quadril (0,92 ± 0,07 vs. 0,91 ± 0,08). A PImax e a PEmax foram 
menores no grupo de pacientes diabéticas, tanto para os valores 
absolutos (PImax = 77,77 ± 22,89 vs. 92,51 ± 19,96 cmH2O e PE-
max = 92,22 ± 22,11 vs. 111,51 ± 36,16 cmH2O; p < 0,05), quan-
to para o percentual de valores preditos (PImax = 85,19 ± 23,66 vs. 
99,25 ± 21,36 e Pemax = 100,33 ± 21,76 vs. 118,36 ± 38,21; p < 
0,05). Conclusões: Os resultados demonstraram que o diabetes é 
uma condição que contribui também para o comprometimento da 
força muscular respiratória em mulheres obesas.

079. COMPARAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE ADIPOSIDADE 
ABDOMINAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM 
EXCESSO DE PESO SEGUNDO DUAS CURVAS DE REFERÊNCIA
Lúcia Rodrigues, Isabela dos Santos Souza, Sergio Koifman, Stella 
Mello
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Introdução: A circunferência abdominal (CA) tem apresentado 
uma boa correlação com fatores de risco cardiovascular, tanto em 
adultos quanto em crianças, por ser um indicativo de adiposidade 
central, mas não existe consenso em relação ao ponto de corte e ao 
padrão de referência a ser utilizado. Objetivo: Comparar a preva-
lência da CA, segundo dois padrões de referência, em uma amostra 
de crianças e adolescentes com excesso de peso atendidos em um 
ambulatório de nutrição pediátrica. Metodologia: Estudo descritivo 
observacional transversal com crianças e adolescentes com excesso 
de peso (IMC ≥ +1 escore Z) atendidos no ambulatório de nutrição 
pediátrica em um hospital universitário, na faixa etária de 2 a 16 anos 
de idade. Foram coletadas, em consultas de primeira vez, as medidas 
de idade, peso, estatura, IMC e CA (cm). A CA foi realizada com fita 
inelástica na cicatriz umbilical. As medidas foram classificadas como 
presença de adiposidade abdominal ≥ p90 por duas curvas de refe-
rência: americana (Fernandez et al., 2004) e britânica (McCarthy et 
al., 2001). Foi realizada distribuição de frequência das variáveis e 
diferença de proporção nos programa SPSS 17.0 e MedCalc, com 
intervalo de confiança de 95%. Resultados: Foram avaliadas 488 
crianças e adolescentes com idade 9,7 ± 3,0 anos, sendo 56,2% do 
sexo feminino e IMC z-score +2,7 ± 1,4. A CA foi de 85,7 ± 13,6 
cm com prevalência de excesso de adiposidade abdominal em 99,1% 
pela referência britânica e 83,9% pela curva americana (p < 0,0001). 
Conclusão: A alta prevalência de adiposidade abdominal se deve ao 
perfil de obesidade grave apresentada pela amostra e houve diferença 
estatisticamente significante entre as curvas utilizadas e esse fato se 
deve, em parte, à metodologia empregada na coleta da medida. Esses 
achados reforçam a importância da discussão do uso dessa medida 
como indicador de risco e a necessidade do estabelecimento de cur-
vas de referência representativa da população brasileira, em todos os 
estratos etários. 

080. COMPARAÇÃO DE DUAS ABORDAGENS 
DIETOTERÁPICAS EM ADOLESCENTES OBESOS: REGISTRO 
DE CONSUMO ALIMENTAR E CONTAGEM DE EQUIVALENTES 
CALÓRICOS
Mara Della Santa Dovichi Mendes, Maria Edna de Melo, Ariana 
Ester Fernandes, Clarissa Tamie Hiwatashi Fujiwara, Marina Pioltine, 
Amanda Solimani Teixeira, Karoline Coelho, Melissa Galasso, 
Cintia Cercato, Alfredo Halpern, Márcio Corrêa Mancini
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Introdução: O tratamento da obesidade infantil consiste em mu-
danças de estilo de vida por meio da atividade física e orientação nu-

tricional, a qual pode ser realizada por meio de diferentes avaliações 
dietéticas, como o registro de consumo alimentar de três dias (RCA) 
e o sistema de pontos, mediante contagem de equivalentes calóricos 
(CEC). Os mesmos têm como diferença básica a maior liberdade 
de escolha dos alimentos no sistema de pontos, no qual o paciente 
deve controlar sua ingestão pela quantificação diária dos alimentos 
ingeridos. Objetivo: Comparar a variação do ZIMC em adolescentes 
obesos submetidos a duas abordagens dietoterápicas distintas, o RCA 
e a CEC, além das variáveis antropométricas, marcadores metabóli-
cos, ingestão calórica, composição de macronutrientes e influência 
do automonitoramento na variação do ZIMC. Material e métodos: 
Foram incluídos adolescentes obesos atendidos na Liga de Obesida-
de Infantil do Hospital das Clínicas – FMUSP. Os pacientes foram 
seguidos por 24 semanas, sendo avaliados em oito consultas condu-
zidas por um nutricionista. Os participantes foram divididos aleato-
riamente em dois grupos, de acordo com a abordagem nutricional 
(Grupo 1 = RCA e Grupo 2 = CEC). Foram realizadas avaliações 
antropométricas, clínicas, laboratoriais e de consumo alimentar. A 
análise estatística foi realizada utilizando teste T pareado, teste T para 
amostras independentes, Mann-Whitney, correlações de Pearson e 
Spearman. Resultados: Concluíram o tratamento 45 pacientes, com 
idade 14,3 ± 0,6 anos, 64% do sexo feminino, sendo 25 participantes 
do Grupo 1 e 20 participantes do Grupo 2. Os pacientes apresenta-
ram perda ponderal e melhora dos parâmetros metabólicos significa-
tivas durante o tratamento. Quando comparados os dois grupos, não 
foi observada diferença estatisticamente significativa na variação do 
ZIMC que foi de -0,18 ± 0,20 no Grupo 1 e -0,24 ± 0,19 no Grupo 
2 (p = 0,26). Também não encontramos diferença entres os grupos 
quanto às variações de pressão arterial, lipídios, glicemia e insulina, 
bem como no consumo alimentar. A redução do ZIMC no Grupo 2 
se correlacionou positivamente com um maior índice de automonito-
ramento: r = 0,453 (p = 0,04). Conclusão: A intervenção nutricional 
em adolescentes obesos leva à perda de peso, independente da abor-
dagem nutricional utilizada (RCA ou CEC). Pacientes que realizam 
CEC tendem a perder mais peso quanto mais eles se automonitoram.

081. COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 
NUTRICIONAL EM CIRURGIA
Rúbia Daniela Thieme, Caryna Eurich Mazur, Talita Cestonaro, 
Antônio Carlos Ligoski Campos, Maria Eliana Madalozzo 
Schieferdecker
Universidade Federal do Paraná

Introdução: Nos últimos 50 anos, observou-se aumento da preva-
lência de obesidade em nível mundial. Entretanto, estudos apontam 
que 30% a 55% dos indivíduos hospitalizados apresentam risco de 
desnutrir ou desnutrição, sobretudo aqueles com doença gastrintes-
tinal. Contudo, o diagnóstico nutricional depende do método utili-
zado para realizá-lo. Objetivo: Verificar associação entre indicador 
de diagnóstico nutricional preconizado para coletividade e método 
de diagnóstico nutricional clássico em âmbito hospitalar. Método: 
Foram incluídos no estudo 125 pacientes internados para cirurgia de 
médio e grande porte do trato gastrointestinal em Hospital Univer-
sitário de Curitiba, PR. O estado nutricional foi avaliado utilizando 
o índice de massa corporal (IMC), utilizado para avaliar coletividade, 
e a Avaliação Subjetiva Global (ASG), método clássico para diag-
nóstico nutricional hospitalar. Considerou-se a classificação de IMC 
conforme a Organização Mundial da Saúde (2000) para adultos e 
segundo Lipschitz (1994) para idosos. A ASG foi categorizada em: 
desnutrição grave, risco nutricional ou desnutrição leve e eutrofia, 
de acordo com Detsky (1987). A análise estatística foi realizada por 
meio do software SPSS versão 19.0 e utilizou-se correlação de Spear-
man com intervalo de confiança de 95%. Resultados: A idade míni-
ma foi 21 anos e a máxima, 88 anos. Os idosos representaram 49% 
(n = 61), dos quais 18% (n = 11) tinham excesso de peso e 42,6% 
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(n = 26) apresentaram magreza, conforme o IMC. De acordo com 
a ASG, 50,8% (n = 31) dos idosos apresentaram risco nutricional ou 
desnutrição leve. Entre os adultos, 29,7% (n = 19) apresentaram so-
brepeso ou obesidade e 18,7% (n = 12) estavam desnutridos. A ASG 
demonstrou que 35,9% (n = 23) estavam eutróficos entre os adultos 
e 45,3% (n = 29) apresentaram risco nutricional ou desnutrição leve. 
Para os idosos, a análise estatística demonstrou correlação moderada 
entre a ASG e o IMC (r = 0,52; p < 0,0001). Entre os adultos, a 
correlação foi fraca para os parâmetros avaliados (r = 0,31; p < 0,01). 
Conclusão: Há correlação fraca a moderada entre os métodos e é 
dependente do grupo etário. Para os idosos, o ponto de corte do 
IMC é superior, portanto mais sensível ao diagnóstico de magreza, 
o que pode justificar a correlação superior com a ASG. Indivíduos 
com excesso de peso diagnosticado por meio do IMC podem apre-
sentar diferentes níveis de desnutrição quando avaliados pela ASG. 
Os resultados sugerem que o IMC não é indicado para indivíduos 
hospitalizados. ´

082. COMPARAÇÃO DO PADRÃO DE EXPRESSÃO DE 
ADIPOCINAS E ESTRESSE OXIDATIVO NO TECIDO ADIPOSO 
VISCERAL E SUBCUTÂNEO DE INDIVÍDUOS EUTRÓFICOS E 
OBESOS GRAU III
Solange Silveira Pereira, Lílian Gonçalves Teixeira, Marina Chaves 
de Oliveira, Alexandre Lages Savassi Rocha, Marco Túlio Costa 
Diniz, Adaliene V. M. Ferreira, Jacqueline I. Alvarez Leite
Universidade Federal de Minas Gerais

O tecido adiposo subcutâneo produz principalmente leptina e adi-
ponectina, e o visceral relaciona-se mais à produção de adipocinas 
pró-inflamatórias, sendo a expansão desse último mais prejudicial 
do que o subcutâneo. Porém, não está bem estabelecido se o perfil 
de secreção de adipocinas é mantido na obesidade grau III. Foi 
comparada a expressão de adipocinas e estresse oxidativo no teci-
do adiposo visceral omental (OM) e subcutâneo abdominal (SC) 
de obesos grau III (IMC > 40) e eutróficos (IMC < 25). Partici-
param 16 pacientes obesos submetidos à cirurgia bariátrica e 15 
pacientes eutróficos submetidos a cirurgias ginecológicas ou hérnia 
abdominal. Amostras de tecido adiposo SC e OM foram coleta-
das à cirurgia. Peso corporal, IMC, adiposidade (bioimpedância) 
e área de adipócitos (morfometria) foram avaliados. Expressão de 
leptina, adiponectina, GLUT4 e IRS1 foram medidas por reação 
da transcriptase reversa, seguida de reação em cadeia da polimera-
se (RT-PCR). O estresse oxidativo foi avaliado pela concentração 
de MDA, atividade de superóxido-dismutase (SOD) e catalase. Os 
dados de eutróficos (CT) e obesos (OB), respectivamente, foram 
peso: 60,9 (51-74,5) e 131,7 (109,3-245) kg, IMC = 23,7 ± 0,52 
e 51,2 ± 1,06 kg/m2, % gordura = 29,9 ± 2,0% e 49,4 ± 0,9%. A 
área de adipócitos foi 62% maior em SC de OB (8054 ± 351 μm2) 
em relação ao CT (4959 ± 434 μm2). No OM de OB a área foi 86% 
maior que o CT (7126 ± 121 μm2 x 3835 ± 543 μm2). Expressão 
de leptina no SC foi o dobro que no OM de OB (2,76 ± 0,54 x 
1,41 ± 0,2). No SC de OB, expressão de leptina foi 93% superior 
em relação ao CT. A expressão de adiponectina foi similar no SC e 
OM de obesos (0,39 ± 0,09 x 0,30 ± 0,04). No CT a expressão no 
SC foi maior que no OM (1,24 ± 0,20 x 0,73 ± 0,22) e maior que 
em ambos os tecidos de OB. O padrão de expressão de Glut4 foi 
similar ao de adiponectina. A expressão de IRS1 não foi diferente 
entre os dois SC, enquanto no OM foi reduzida em OB quando 
comparada aos CT (0,39 ± 0,05 x 0,73 x 0,09). A concentração de 
MDA é maior no OM em relação ao SC no OB (0,44 ± 0,01 x 0,32 
± 0,05) e no CT (0,39 ± 0,02 x 0,28 ± 0,04 µmol de MDA/mg 
PTN). Atividade de SOD é maior no SC de OB em relação ao OM 
(32,71 ± 0,9 x 25,43 ± 1,79 U/mgPTN). Na atividade de catalase 
não foram encontradas diferenças. Na obesidade grau III o padrão 
de expressão de adipocinas no tecido adiposo subcutâneo e omental 

é alterado, diminuindo as diferenças entre características de cada 
tipo de tecido adiposo. 

083. COMPORTAMENTO ALIMENTAR E ESTADO NUTRICIONAL 
EM ADULTOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA – MG: DADOS 
PRELIMINARES
Fernanda Cristina da Silva Amaral, Vanessa Guimarães Reis, 
Danielle Guimarães da Silva, Wellington Segheto, France Araújo 
Coelho, Silvia Helena de Oliveira Morais, Juliana de Farias Novaes, 
Jaqueline Beatriz Silva Costa, Bruna Pacheco Alves de Sousa, 
Giana Zarbato Longo
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: O comportamento alimentar exerce grande influência 
na prevenção e no tratamento de várias doenças, atuando direta-
mente no equilíbrio do estado nutricional. Dessa forma, o estilo 
de vida torna-se um dos principais fatores ligados à prevalência 
da obesidade na população adulta. Objetivo: Avaliar a associação 
entre comportamento alimentar e estado nutricional em adultos. 
Métodos: Trata-se de um estudo transversal de base populacional, 
com dados preliminares de 164 indivíduos com idade de 20 a 59 
anos, o qual tem como objetivo avaliar a prevalência da síndro-
me metabólica e fatores associados em adultos. Foram aplicados 
questionários domiciliares para obter dados sobre comportamen-
tos alimentares, condições socioeconômicas, demográficas, de es-
tilo de vida e morbidades. Avaliaram-se as respostas das seguintes 
perguntas referentes à nutrição: acrescenta sal na comida, no prato, 
depois de pronta; realiza as refeições na frente da televisão; mu-
dou o hábito alimentar no último mês; o que utiliza para adoçar 
as bebidas, e o tipo de gordura usada no preparo das refeições. 
Para determinar o estado nutricional foram mensuradas gordura 
corporal e estatura. As análises estatísticas foram realizadas com 
auxílio do software STATA, versão 9.1. Resultados: 38,1% dos in-
divíduos relataram acrescentar sal na comida, no prato, depois de 
pronta; 36,59% relataram fazer as refeições na frente da televisão; e 
a maioria, 66,46% dos indivíduos, mudou seu hábito alimentar no 
último mês. Sobre o que utilizam para adoçar as bebidas, 64,63% 
relataram fazer uso de açúcar cristal e observou-se que 67,07% uti-
lizam óleo de soja/milho no preparo das refeições. As análises não 
apresentaram significância estatística quando se correlacionou tan-
to acréscimo de sal na comida, no prato, depois de pronta, quanto 
realização das refeições na frente da televisão com excesso de peso. 
No entanto, entre os indivíduos com excesso de peso (30,86%), a 
maioria, 38,1%, acrescenta sal na comida, no prato, depois de pron-
ta e, 35,14%, também a maioria, realizam as refeições na frente da 
televisão. Conclusão: Não se observou correlação estatística entre 
acréscimo de sal na comida, no prato, depois de pronta, e realiza-
ção das refeições na frente da televisão com o excesso de peso. No 
entanto, sabe-se que mudanças no estilo de vida são necessárias, 
uma vez que o comportamento alimentar exerce grande influência 
na prevenção de diversas alterações metabólicas, tais como a obesi-
dade. Apoio: CNPq e Fapemig.

084. CONCORDÂNCIA ENTRE MEDIDAS DE PESO E 
ESTATURA MENSURADAS E AUTORREFERIDAS SEGUNDO A 
ESCOLARIDADE EM ADULTOS, VIÇOSA, MG
Mariana De Santis Filgueiras, Giana Zarbato Longo, Silvia Helena 
de Oliveira Morais, France Araújo Coelho, Wellington Segheto, 
Dione de Marchi, Danielle Cristina Guimarães da Silva, Vanessa 
Reis Guimarães, Luciana Ferreira da Rocha Sant‘Ana
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: A antropometria, definida como o conjunto de mensu-
rações do corpo humano ou de suas partes, é considerada um bom 
parâmetro para verificar as condições de saúde e nutrição de indiví-
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duos e populações. O índice de massa corporal (IMC) é um critério 
amplamente utilizado para a classificação do estado nutricional, sen-
do necessário obter o peso e a estatura do indivíduo, por mensuração 
direta com auxílio de balanças e estadiômetros. Com a finalidade 
de reduzir os custos e simplificar o trabalho em campo, o peso e a 
estatura autorreferidos têm sido usados em estudos epidemiológicos, 
sendo considerados indicadores com níveis aceitáveis de validade, até 
mesmo entre indivíduos obesos (que tendem a subestimar o peso) 
e com baixa escolaridade. Objetivo: Este estudo teve o objetivo de 
avaliar a validade do peso e estatura autorreferidos em indivíduos 
adultos do município de Viçosa, MG. Métodos: Trata-se de um es-
tudo transversal de base populacional, com dados preliminares de 
164 indivíduos da faixa etária compreendida entre 20 e 59 anos, o 
qual tem como objetivo maior a prevalência de síndrome metabó-
lica e fatores associados em adultos. Foram aplicados questionários 
domiciliares para obter dados sobre peso e estatura autorreferidos, 
condições socioeconômicas, demográficas, de estilo de vida e morbi-
dades, seguidos da coleta de exames laboratoriais e composição cor-
poral. A concordância entre as medidas mensuradas e autorreferidas 
foi avaliada pelo Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC), utili-
zando-se o programa Stata versão 9.1 com um nível de significância 
de 95%. Resultados: As medidas de peso e estatura autorreferidas 
apresentaram uma forte correlação com as mensuradas (peso = 0,96; 
p < 0,001; estatura = 0,98; p < 0,001), tanto entre indivíduos do 
sexo masculino (peso = 0,97; p < 0,001; estatura = 0,96; p < 0,001) 
quanto no feminino (peso = 0,93; p < 0,001; estatura = 0,96; p < 
0,001). Observou-se que entre indivíduos com escolaridade de 12 
anos ou mais a correlação entre as medidas autorreferidas e mensu-
radas foi maior (peso = 0,97; p < 0,001; estatura = 0,98; p < 0,001) 
quando comparados com aqueles de 8 anos ou menos (peso = 0,96; 
p < 0,001; estatura = 0,91; p = 0,0015) e 9 a 11 anos de escolaridade 
(peso = 0,93; p < 0,001; estatura = 0,98; p < 0,001). Conclusão: 
Conclui-se que o uso de medidas autorreferidas, independente do 
gênero, teve forte correlação com as mensuradas, sendo essa correla-
ção maior entre indivíduos com maior grau de escolaridade. 

085. CONSUMO DE PÃO FRANCÊS E SUA ASSOCIAÇÃO COM 
ADIPOSIDADE E RESISTÊNCIA À INSULINA EM ADOLESCENTES 
– BRAZILIAN METABOLIC SYNDROME STUDY (BRAMS)
Roberta Soares Lara Cassani, Cleliani de Cassia da Silva, Ana 
Maria de Bernardi Rodrigues, André Luiz Gonçalves de Freitas, 
Valéria de Souza Loeschke, Cristina Camacho, Ana Carolina 
Junqueira Vasques, Daniella Fernandes Camilo, Mariana Porto 
Zambon, Maria Ângela Reis Góes Monteiro Antonio, Bruno 
Geloneze
 Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio

Introdução: O consumo de alimentos ricos em carboidratos de ab-
sorção rápida e seu emprego excessivo na alimentação são fatores 
preocupantes que possuem relação com doenças de grande impacto 
na saúde. Entre esses alimentos, o pão francês é um dos mais con-
sumidos pela população brasileira. Objetivo: Associar o consumo 
de pão francês com componentes da síndrome metabólica (SM) em 
adolescentes com diferentes níveis de adiposidade. Métodos: Estudo 
transversal com 98 adolescentes de 10-19 anos. A avaliação dietética 
foi realizada por meio de recordatório alimentar habitual, o cálculo 
de composição nutricional foi realizado no software DietPro-5i e o 
consumo de pão francês, categorizado em três grupos: grupo 1 (G1) 
< 1 a 1 pão; grupo 2 (G2) de 1 e ½ a 2 pães e grupo 3 (G3) > 2 pães. 
Avaliaram-se: pressão arterial sistólica e diastólica, percentual de gor-
dura corporal (%GC) por bioimpedância, glicemia, insulina, coles-
terol total e frações, circunferências da cintura (CC) e do pescoço 
(CP). Calculou-se o escore z de Índice de Massa Corporal para idade 
(zIMC). A RI foi avaliada pelo Homeostasis Model Assessment Insulin 
Resistance (HOMA2-IR). Análises estatísticas: teste de correlação de 
Pearson, correlação parcial com ajuste para zIMC, idade (anos) e 
consumo energético (kcal), teste de Oneway ANOVA e teste t Stu-

dent. Considerou-se p < 0,05. Resultados: Correlação positiva foi 
observada entre o consumo de pão francês com HOMA2-IR (r = 
0,22; p = 0,03), CC (r = 0,20; p = 0,49) e CP (r = 0,24; p = 0,01). 
Os resultados permaneceram significativos após ajuste para zIMC, 
idade (anos) e consumo energético (kcal): HOMA2-IR (r = 0,21; p 
= 0,04), CC (r = 0,26; p = 0,01) e CP (r = 0,25; p = 0,01). As médias 
da CP diferiram entre os três grupos de consumo de pão (G1: 32,7 ± 
3,9; G2: 33,1 ± 3,8 e G3: 35,7 ± 4,4), p = 0,02, sendo mais elevada 
para os adolescentes com maior consumo. Na comparação entre o 
G1 e G3, observamos que as médias de CC e CP diferiram entre os 
grupos: CC (G1: 80,9 ± 18,3 vs. G3: 91,7 ± 22,4), p = 0,04 e CP 
(G1: 32,7 ± 3,9 vs. G3: 35,7 ± 4,4), p = 0,01 respectivamente, sendo 
mais elevadas para os adolescentes com maior consumo. As médias 
das demais variáveis não diferiram entre G1 e G3. Conclusão: O 
consumo habitual de pão francês demonstrou associação com RI e 
indicadores antropométricos de distribuição de gordura corporal. 

086. CONSUMO DE RAÇÃO HUMANA REDUZ PEROXIDAÇÃO 
DE LIPÍDIOS NO SORO DE MULHERES COM SOBREPESO OU 
OBESIDADE
Júlia Cristina Cardoso Carraro, José Luiz Marques da Rocha, 
Josefina Bressan
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: A obesidade é uma doença de caráter epidêmico e di-
fícil tratamento, fato que leva à constante busca por novos métodos 
terapêuticos que possam beneficiar na perda de peso. Nesse cenário, 
a ração humana (RH) foi desenvolvida com o objetivo de promover 
a perda de peso por meio da substituição de uma refeição por esse 
produto que se caracteriza por um mix de 14 itens. Adicionalmente 
à alegação de redução do peso corporal, a RH foi investigada quanto 
a possíveis efeitos sobre dislipidemias, redução da glicemia e efeito 
antioxidante, uma vez que os cereais são importantes fontes de com-
postos fenólicos e outros bioativos com capacidade de redução de 
radicais livres. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito 
do consumo de RH por mulheres adultas, com sobrepeso ou obesi-
dade, sobre a peroxidação de lipídios do soro. Métodos: A RH foi 
consumida adicionada a fruta e leite desnatado, em substituição ao 
desjejum, durante 45 dias. Foram avaliadas 18 mulheres (com idade 
de 19 a 45 anos, não gestantes ou lactantes e que não estivessem fa-
zendo uso de medicamentos que pudessem alterar o metabolismo ou 
de dieta restritiva), antes de iniciarem o consumo do mix de cereais e 
após 45 dias de consumo. A peroxidação sérica de lipídios foi avaliada 
pelo método de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS). 
As análises estatísticas foram conduzidas utilizando-se o programa 
SPSS versão 20.0, por meio de teste T pareado. O nível de signifi-
cância adotado foi de 5%. As voluntárias apresentaram idade média de 
28,5 ± 6,42 anos; peso inicial médio de 76,49 ± 10,82 kg; e índice de 
massa corporal (IMC) médio de 30,12 ± 3,39 kg/m². Resultados: 
A intervenção com RH diminuiu significativamente (p = 0,036) os 
níveis de malondialeído (MDA), composto produzido na cadeia final 
da oxidação de lipídios e, portanto, utilizado na estimativa desse parâ-
metro. Conclusão: Dessa maneira, uma vez que a obesidade pode ser 
considerada um processo oxidativo crônico e subclínico, o consumo 
de RH pode ser estimulado com vistas a diminuir o estresse oxidativo 
desses indivíduos. Apoio Financeiro: Fapemig, Capes e CNPq.

087. CONSUMO DE VINHO POR IDOSOS E SUA ASSOCIAÇÃO 
COM SÍNDROME METABÓLICA
Vera Elizabeth Closs, Ana Maria Pandolfo Feoli, Carla Helena 
Augustin Schwanke
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Estudos recentes têm relatado benefícios do consumo leve a mode-
rado de bebidas alcoólicas, identificando menor risco para doenças 
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cardiovasculares. Entre as bebidas, o vinho, com seus polifenois, 
vem exibindo propriedades antioxidantes testadas in vitro e in vivo. 
Entretanto, um estudo de coorte prospectivo mostrou associa-
ção do consumo de bebidas alcoólicas com o desenvolvimento de 
síndrome metabólica (SM), porém sem observar associação entre 
vinho e SM. Objetivo: Avaliar o consumo de vinho entre idosos 
atendidos em ambulatório da rede terciária de saúde pública e sua 
associação com SM. Método: Foi realizado um estudo transversal, 
com 186 idosos, atendidos em um ambulatório universitário ge-
riátrico, entre 11/2009 e 11/2010. Foram avaliadas as seguintes 
variáveis: sexo, idade, frequência do consumo de vinho (categori-
zada em: “1 vez ao dia”; “5 a 6 vezes por semana”; “2 a 4 vezes 
por semana”; “1 vez por semana”; “1 a 3 vezes por mês” e “nun-
ca ou quase nunca”), quantidade diária de vinho ingerida (mL/
dia) e diagnóstico de SM [pelos critérios do National Cholesterol 
Education Program‘s Adult Treatment III (SM/NCEP-ATP III 
revisado) e da International Diabetes Federation (SM/IDF)]. Os 
dados foram analisados pelo SPSSâ 17.0, por meio de estatística 
descritiva e analítica (Qui-Quadrado e teste t de Student). A pes-
quisa foi aprovada pelo CEP-PUCRS (N° 1121/09). Resultados: 
A média de idade da amostra foi de 74 ± 7 anos (60-93 anos) e a 
maioria era do sexo feminino (81,7%). A maioria dos idosos decla-
rou “nunca ou quase nunca” consumir vinho (75,3%). Apenas 7% 
relataram consumir vinho diariamente. O diagnóstico de SM foi 
positivo em 58,6% dos idosos pelo NCEP-ATP III revisado e em 
62,4% deles, pelo IDF. Observou-se associação entre frequência do 
consumo de vinho e SM (SM/NCEP-ATP III revisado: P = 0,001 
e SM/IDF: P = 0,002). Também se verificou que a quantidade 
diária média de vinho ingerida foi significativamente menor entre 
os idosos com SM (com SM/NCEP-ATP III revisado = 0,06 ± 
0,21mL/dia vs. sem SM = 0,20 ± 0,42 mL/dia; P = 0,003 e com 
SM/IDF = 0,06 ± 0,22 mL/dia vs. sem SM = 0,20 ± 0,43 mL/dia; 
P = 0,004). Conclusão: Em idosos atendidos em um ambulatório 
da rede terciária de saúde pública, observou-se associação de SM 
com menor frequência do consumo de vinho e menor quantidade 
diária de vinho ingerida.

088. CONTAMINAÇÃO BACTERIANA DE BALÃO 
INTRAGÁSTRICO – RELATO DE CASO
Lisiane Cristina Marcolino Brinholi, Eduardo Madeira, Erika P. 
Guedes, Thiago T. Mafort, Agnaldo J. Lopes, Rodrigo Moreira, Maria 
Lúcia F. Farias, Miguel Madeira
Universidade do Grande Rio

Mulher, 45 anos, em uso de balão intragástrico devido à síndrome 
metabólica e obesidade grau 2 (IMC = 37,42 kg/m²). O balão ha-
via sido colocado sob visão endoscópica e inflado com 650 ml de 
NaCl 0,9% misturado com 20 ml de solução de azul de metileno. 
Após quatro meses e tendo a paciente perdido 22 kg, ela passou a 
queixar-se de náuseas intensas, vômitos, distensão e dor abdomi-
nais. Radiografia abdominal evidenciou uma estrutura radiolúcida e 
alongada em andar superior do abdome. Endoscopia revelou balão 
bastante aumentado e a solução no interior do balão foi coletada 
por meio de punção durante o processo de retirada. Depois da re-
moção, o balão apresentava superfície irregular com microbolhas e 
extensa colonização fúngica. Exame microbiológico da solução de 
dentro do balão revelou Klebsiella pneumoniae (bactéria fermen-
tadora) e Candida sp. A paciente recebeu alta sem queixas e per-
maneceu assintomática nos três meses subsequentes. As principais 
complicações do balão intragástrico são esofagite, intolerância ao 
balão e deflação espontânea. A contaminação sintomática da solu-
ção do balão, embora rara, deve ser sempre considerada como um 
possível diagnóstico diferencial.

089. COORTE BUTANTÃ: DISLIPIDEMIA NA INFÂNCIA E BAIXO 
PESO AO NASCER
Maria Helena Valente, Filumena Maria da Silva Gomes, Ana Maria 
de Ulhoa Escobar, Leide Irislayne Macena Costa e Silva, Alexandra 
Valeria Maria Brentani, Sandra Josefina Ferraz Ellero Grisi
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Introdução: Estudos epidemiológicos atuais mostram relação inver-
sa entre peso ao nascer e o desenvolvimento de doenças cardiovas-
culares, distúrbios metabólicos e dislipidemias nos ciclos de vida se-
guintes. Objetivos: Relacionar os níveis de colesterol e triglicérides 
na infância com o peso ao nascer. Metodologia: Estudo de grupo 
de crianças acompanhadas no Centro de Saúde Escola Butantã, que 
realizaram perfil metabólico durante o seu atendimento nesta uni-
dade, motivado por: baixo peso ao nascer, retardo de crescimento 
intrauterino, dislipidemia familiar, obesidade e sobrepeso, ou ainda 
por estarem na idade de rastreamento de dislipidemias. Resultados: 
Foram estudadas 300 crianças na faixa etária de 1 a 12 anos incom-
pletos, sendo 214 com peso ao nascer igual ou maior que 2.500 gra-
mas. A média do colesterol total foi 161,9 (± 30,2), sem diferença 
significativa entre os grupos (p = 0,33). A média do LDL-colesterol 
foi 98,3 (± 26,8), com maiores níveis significativos (p = 0,04) no 
baixo peso ao nascer. A média do HDL-colesterol foi de 47,8 (± 
11,2), com menores níveis significativos (p = 0,02) no baixo peso 
ao nascer. Conclusões: Das crianças estudadas, 70% apresentaram 
níveis lipídicos não desejáveis. O baixo peso ao nascer foi significa-
tivamente relacionado com LDL-colesterol mais elevado e HDL-
-colesterol mais baixo.

090. COORTE BUTANTÃ: SOBREPESO E OBESIDADE E PESO AO 
NASCER DE PRÉ-ESCOLARES
Filumena Maria da Silva Gomes, Maria Helena Valente, Ana Maria 
de Ulhôa Escobar, Alexandra Valéria Maria Brentani, Sandra 
Josefina Ferraz Ellero Grisi
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Introdução: O mundo atual vive epidemias de obesidade e diabetes 
tipo 2. Evidências indicam que riscos não genéticos e ambientais 
podem se iniciar na vida pré-natal e pós-natal precoce. O baixo peso 
ao nascer (BPN) e/ou o crescimento acelerado dos lactentes são 
associados ao aumento do risco de resistência à insulina, obesidade, 
diabetes tipo 2 (DM2) e doença cardiovascular (DCV) nos ciclos de 
vida posteriores. Objetivos: Avaliar a relação do peso ao nascer, com 
o índice de massa corpórea das crianças entre 3 e 5 anos de idade. 
Metodologia: Foram estudadas crianças acompanhadas no Centro 
de Saúde Escola do Butantã da FMUSP, desde o nascimento até 
a idade pré-escolar. Resultados: Estudaram-se 182 crianças, sendo 
que 40 (22%) apresentavam obesidade e sobrepeso (percentil ≥ 85 
- NCHS). Foi observada a presença de sobrepeso e obesidade entre 
as crianças com baixo peso ao nascer e as com peso adequado ao 
nascer, não sendo significativa a diferença (p = 0,45). Conclusões: 
Presença significativa (22%) de sobrepeso e obesidade na faixa etária 
dos pré-escolares. O sobrepeso e a obesidade nos pré-escolares não 
se relacionaram significativamente com o baixo peso ao nascer.

091. CORRELAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL COM 
ÍNDICE DE MASSA CORPORAL DE MULHERES COM E SEM 
FIBROMIALGIA
Márcia Maria Marques Teles Lobo, Aline Andretta, Renata Costa 
de Miranda, Emmanuelle Dias Batista, Eduardo dos Santos Paiva, 
César Luiz Boguszewski, Maria Eliana Madalozzo Schieferdecker
Universidade Federal do Paraná

Introdução: A fibromialgia (FM) é uma síndrome clínica caracteri-
zada por dor muscular difusa, fadiga e sono não reparador e atinge 
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aproximadamente oito vezes mais mulheres do que homens provo-
cando o impacto negativo sobre a qualidade de vida e nas atividades 
cotidianas. Portadoras de FM apresentam em sua maioria sobrepeso 
e obesidade como comorbidades e risco de 5,6 vezes maior de apre-
sentar síndrome metabólica quando comparadas às mulheres com 
características demográficas similares sem FM, como consequência 
provável da diminuição da capacidade física devido à dor. Objetivos: 
Correlacionar a composição corporal, massa gorda (MG) e massa 
magra (MM) com o IMC de mulheres com FM e grupo contro-
le. Métodos: Estudo transversal, constituído por 103 mulheres, 52 
portadoras da síndrome da fibromialgia e 51 do grupo controle sem 
fibromialgia, selecionadas no Ambulatório de Fibromialgia do Hos-
pital de Clínicas da UFPR. Foram coletados os dados do peso atual 
e estatura para a confirmação do IMC, que compreende a relação 
entre o peso em quilogramas e o quadrado da estatura em metros 
conforme determinado pela OMS. A avaliação da composição cor-
poral foi realizada por meio da Absortometria Radiológica de Dupla 
Energia (DXA). Para a análise estatística, utilizou-se o coeficiente de 
correlação de Pearson (IC 95% e p < 0.05) no software R (R Develo-
pment Core Team, 2013). Resultados: No grupo com fibromialgia, 
os valores de média e desvio-padrão foram: IMC (26,4 ± 4,1 kg/
m2), MG (25,2 ± 7,8 kg) e MM (37,2 ± 3,7 kg) e no grupo controle, 
IMC (25,6 ± 3,6 kg/m2), MG (25,8 ± 7,3 kg) e MM (37,9 ± 4,3 
kg). A correlação entre a MG e o IMC no grupo de mulheres com 
fibromialgia foi r = 0,92 e no grupo controle de r = 0,94. Na corre-
lação entre a MM e o IMC observou-se, no grupo de mulheres com 
fibromialgia, o valor de r = 0,59 e no grupo controle de r = 0,31. 
Conclusão: Os valores de MG em mulheres com fibromialgia e con-
trole apresentaram forte correlação positiva com o IMC, enquanto 
a MM apresentou maior correlação positiva com o IMC no grupo 
com fibromialgia. Há uma maior correlação do IMC com a MG nos 
grupos estudados. 

092. CORRELAÇÃO DE VARIÁVEIS FUNCIONAIS 
CARDIORRESPIRATÓRIAS E FORÇA MUSCULAR COM A 
ESPESSURA DE DIFERENTES CAMADAS DA CARÓTIDA APÓS 
24 SEMANAS DE TREINAMENTO CONCORRENTE EM HOMENS 
OBESOS DE MEIA-IDADE
Arthur Fernandes Gáspari, Ivan Luiz Padilha Bonfante, Valéria 
Bonganha, Diego Trevisan Brunelli, Wendell Arthur Lopes, Marcus 
Vinicius Oliveira Silva, Keryma Chaves da Silva Mateus, Guilherme 
de Rossi, Wilson José Nadruz, Cleiton Augusto Libardi, Mara 
Patricia Traina Chacon-Mikahil, Cláudia Regina Cavaglieri
Universidade Estadual de Campinas

Introdução: O baixo nível de atividade física, fator comum à obesida-
de, está relacionado à diminuição da capacidade funcional com con-
sequente redução da aptidão cardiorrespiratória e da força muscular. 
É sabido que a diminuição das variáveis funcionais está relacionada a 
mudanças deletérias dos fatores de risco cardiovascular, que estão re-
lacionados ao desenvolvimento da aterosclerose. Exercícios aeróbios 
vêm se mostrando efetivos em combater esse quadro. No entanto, as 
recomendações atuais sugerem a associação de exercícios aeróbios com 
de força quando o objetivo é a saúde. A união desses programas é co-
nhecida por treinamento concorrente (TC). Baseado nas evidências do 
treinamento aeróbio na prevenção e no tratamento da aterosclerose 
(medida pela espessura da camada íntima-média da carótida) e nas re-
comendações atuais para a prática do TC, pode se esperar que ocorram 
possíveis correlações negativas entre variáveis funcionais e a espessura 
de diferentes camadas da carótida, tanto no momento pré quanto pós-
-prática de um programa de TC. Objetivos: Verificar se há correlação 
pré e pós-treinamento entre variáveis funcionais e o diâmetro de dife-
rentes camadas da carótida de obesos participantes de TC. Métodos: 
Participaram 12 homens de meia-idade e com obesidade grau I (48,0 ± 
5,1 anos e 31,2 ± 2,1 IMC). As camadas da carótida foram verificadas 
por ultrassonografia (Vivid 3 Pro), com imagens da artéria obtidas por 

transdutor com frequência de 10 MHz. O TC teve duração de 24 se-
manas (ou seis meses) com 3 sessões/sem, com duração de aproxima-
damente uma hora/sessão. Foram realizadas correlações (Person) en-
tre os resultados do teste de força (1-repetição máxima) para leg press e 
supino; e teste cardiopulmonar para avaliação do consumo máximo de 
oxigênio, limiar ventilatório (LV) e ponto de compensação respiratória 
(PCR), com o diâmetro das camadas íntima-média, íntima e média da 
carótida no pré e pós-treino. Resultados: Não foram encontradas cor-
relações significantes entre as variáveis analisadas no pré-treinamento, 
no entanto, foram encontradas correlações negativas da camada íntima 
da carótida com o LV (r = -0,72, p = 0,02) e com o PCR (r = -0,8, p = 
0,01) pós-treinamento. Conclusão: A forte correlação entre a camada 
íntima da carótida e a aptidão cardiorrespiratória pós-treino sugere o 
efeito preventivo do treinamento proposto sobre o desenvolvimento 
da aterosclerose, mesmo quando associados os exercícios com pesos. 
Agradecimento: Fapesp.

093. CORRELAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL COM 
ALTERAÇÕES METABÓLICAS EM ADULTOS DE VIÇOSA – 
MINAS GERAIS, ESTUDO DE BASE POPULACIONAL, DADOS 
PRELIMINARES
Alinne Paula de Almeida, Dione de Marchi, Vanessa Guimarães 
Reis, Danielle Cristina Guimarães da Silva, Silvia Helena de 
Oliveira Morais, France Araújo Coelho, Alexandre Azevedo Novello, 
Wellington Segheto, Giana Zarbato Longo
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: Nas últimas décadas, verificou-se o aumento de altera-
ções metabólicas e do sobrepeso e da obesidade na população, o que 
propiciou uma elevada prevalência das doenças cardiovasculares, sen-
do que essa é umas das principais causas de morte em todo mundo. 
Diante desse contexto, é de extrema importância diagnosticar os 
verdadeiros aspectos que interferem no estado nutricional e no 
aparecimento de fatores de riscos. Objetivo: Com isso, este trabalho 
objetivou correlacionar o estado nutricional e alterações metabóli-
cas em adultos. Métodos: Trata-se de um estudo transversal de base 
populacional, com dados preliminares de 164 indivíduos da faixa 
etária compreendida entre 20 e 59 anos, o qual tem como objetivo 
maior a prevalência de síndrome metabólica e fatores associados em 
adultos. Foram aplicados questionários domiciliares para obter da-
dos seguidos da coleta de exames laboratoriais, dosaram-se colesterol 
total (CT) e suas frações (HDL, LDL e VLDL), triglicerídeos (TG) 
e glicemia de jejum, calculou-se também a relação triglicerídeos e 
HDL (TG/HDL); e composição corporal na qual se aferiram peso e 
estatura para obtenção do índice de massa corporal (IMC). Os dados 
foram tabulados no Epidata e a análise foi realizada no pacote esta-
tístico STATA9 utilizando correlação de Spearman, com p < 0,05. 
Resultados: O sexo feminino correspondeu a 49,39% (n = 81) da 
amostra. O percentual de excesso de peso na população estudada 
foi de 30,86% (IC95% 23,7 – 38,1), a média do IMC foi de 23,72 
kg/m2 (± dp 3,96). Encontrou-se correlação positiva do IMC com 
as variáveis triglicerídeos (r = 0,28; p < 0,05); VLDL (r = 0,29; p < 
0,05); TG/HDL (r = 0,33; p < 0,05) e glicemia de jejum (r = 0,20; 
p < 0,05). Entretanto, achou-se correlação negativa entre o IMC e o 
HDL (r = -0,25; p < 0,05). Conclusão: Nota-se que o IMC está di-
retamente correlacionado com as variáveis bioquímicas, sendo que o 
aumento da prevalência de obesidade e sobrepeso reflete-se também 
no aparecimento de alterações metabólicas nesses indivíduos. Por-
tanto, é de extrema importância diagnosticar os verdadeiros aspectos 
que interferem no estado nutricional e no aparecimento de fatores de 
riscos, principalmente as dislipidemias e, a partir daí, realizar inter-
venções na comunidade, sejam nos hábitos alimentares, na prática de 
atividade física, nível de estresse entre outros, a fim de se garantir uma 
melhor qualidade de vida para sociedade. Apoio: CNPq e Fapemig. 
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094. CORRELAÇÃO ENTRE DIFERENTES FATORES DE RISCO 
PARA DESENVOLVIMENTO DA SÍNDROME METABÓLICA EM 
CRIANÇAS COM IDADES ENTRE 4 E 7 ANOS DO MUNICÍPIO 
DE VIÇOSA, MINAS GERAIS
Luciana Ferreira da Rocha Sant‘Ana, Sarah Aparecida Vieira, Taís 
Cristina Araújo Magalhães, Andréia Queiroz Ribeiro, Sylvia do 
Carmo Castro Franceschini, Silvia Eloiza Priore
Universidade Federal de Viçosa

Ao longo dos anos houve grande aumento do excesso de peso e 
outros fatores de risco para doenças cardiovasculares em crianças. 
Observa-se que esses fatores de risco tendem a permanecer na vida 
adulta, podendo levar ao desenvolvimento da síndrome metabólica 
em idades posteriores. O objetivo deste trabalho foi avaliar a correla-
ção entre diferentes fatores de risco para a síndrome metabólica em 
crianças com idades entre 4 e 7 anos que foram acompanhadas nos 
primeiros meses de vida pelo Programa de Apoio à Lactação (Prolac) 
no município de Viçosa, MG. Estudo teve delineamento transversal, 
com amostra de 257 crianças. O estado nutricional foi avaliado pelo 
índice de massa corporal (IMC) por idade e o percentual de gordu-
ra corporal pelo equipamento DEXA. Foram avaliados os seguintes 
parâmetros bioquímicos: colesterol total, lipoproteína de baixa den-
sidade (LDL), lipoproteína de alta densidade (HDL) e triglicerídeos. 
Para interpretação do perfil lipídico, adotaram-se os valores da I Di-
retriz de Prevenção da Aterosclerose na Infância e na Adolescência. 
A pressão arterial foi avaliada por monitor de pressão sanguínea de 
inflação automática, seguindo os procedimentos estabelecidos pelas 
VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. A caracterização da 
amostra foi realizada por meio de distribuição de frequências e esti-
mativa de medidas de tendência central e de dispersão e utilizado o 
teste de Correlação de Spearman, adotando o nível de significância 
de 5%. Das crianças avaliadas, 2,7% (n = 2) apresentaram baixo peso e 
24,9% (n = 64), excesso de peso ou obesidade. Com relação ao perfil 
lipídico, 75,1% (n = 193) apresentaram valores alterados de colesterol 
total, 33,9% (n = 87) de HDL, 56,4% (n = 145) de LDL e 11,2% 
(n = 29) de triglicerídeos. Os parâmetros avaliados de perfil lipídico 
não se correlacionaram com o estado nutricional e o percentual de 
gordura corporal (p > 0,005). O IMC mostrou correlação positiva 
com a pressão arterial sistólica (r = 0,31; p < 0,001) e diastólica (r = 
0,24; p < 0,001). O percentual de gordura corporal também apre-
sentou correlação positiva com a pressão arterial sistólica (r = 0,24; p 
< 0,001) e diastólica (r = 0,23; p < 0,001). O IMC e o percentual de 
gordura corporal demonstraram boa correlação (r = 0,34; p < 0,001). 
A detecção precoce de alterações de saúde em crianças permite que 
importantes fatores de risco modificáveis para desenvolvimento da 
síndrome metabólica sejam identificados. Apoio: Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

095. CORRELAÇÃO ENTRE O ESTADO NUTRICIONAL E NÍVEIS 
SÉRICOS DE ÁCIDO ÚRICO EM ADULTOS DO MUNICÍPIO DE 
VIÇOSA, MG
France Araújo Coelho, Dione de Marchi, Wellington Segheto, 
Danielle Cristina Guimarães da Silva, Francielle de Assis Arantes, 
Vanessa Guimarães Reis, Lúcia Helena Gomes, Silvia Helena de 
Oliveira Morais, Alexandre Azevedo Novello, Giana Zarbato Longo
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: Os níveis de ácido úrico sérico (AUS) são relaciona-
dos com o risco cardiovascular e seus diversos fatores associados, 
como aqueles que compõem a síndrome metabólica (SM). Com a 
transição epidemiológica, novos marcadores precisam ser estabele-
cidos. Objetivo: Avaliar a correlação entre os níveis de AUS e os 
fatores de riscos cardiovasculares em adultos do município de Viçosa 
– MG. Método: Trata-se de um estudo transversal de base popu-
lacional, com dados preliminares de 164 indivíduos da faixa etária 
compreendida entre 20 a 59 anos, o qual tem como objetivo maior a 

prevalência de síndrome metabólica e fatores associados em adultos 
do município de Viçosa, MG. Foram aplicados questionários domi-
ciliares para obter dados sobre condições socioeconômicas, demo-
gráficas, de estilo de vida e morbidades. Num segundo momento, os 
voluntários foram submetidos à aferição de pressão arterial, à coleta 
de exames laboratoriais e à composição corporal, para avaliação de 
índice de massa corporal (IMC); perímetro da cintura (PC); pressão 
arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) e razão triglicerídeo HDL-
colesterol (TG/HDL-c). Para verificar a correlação do AUS com as 
demais variáveis, utilizou-se o teste de correlação de Spearman con-
siderando um nível de significância de 95%. Os dados foram digita-
dos no programa EPIDATA e as análises estatísticas foram realizadas 
com o auxílio do software STATA versão 9.1. A aferição de pressão 
arterial foi realizada com um medidor de pressão arterial automático 
de braço – HEM 742 INT – da marca Omron®, e a coleta venosa 
realizada a vácuo por um profissional de enfermagem. Resultados: 
Observou-se que o AUS correlacionou-se positivamente com: IMC 
(r² = 0,39 p < 0,001), PC (r² = 0,40 p < 0,001), PAS (r² = 0,33 p 
< 0,001), PAD (r² = 0,21 p = 0,0085); TG/HDL-c (r² = 0,22 p < 
0,005). Conclusão: Os resultados mostram que o nível de AUS pos-
sui correlação com todos os fatores de risco cardiovascular avaliados, 
sendo que a maior correlação se deu com o PC seguido pelo IMC. 
Observou-se maior correlação do AUS com a PAS do que com a 
PAD. Portanto, estudos de base populacional devem ser estrutura-
dos de modo a investigar se esse parâmetro bioquímico oferece risco 
independente ou apenas em associação. Apoio: CNPq e Fapemig. 

096. CORRELAÇÃO ENTRE O PERCENTUAL DE GORDURA 
CORPORAL E MEDIDAS DE OBESIDADE ABDOMINAL EM 
PACIENTES HOSPITALIZADOS
Jéssica Alves de Paula, Emmanuelle Dias Batista, Rebecca 
Baumgartner, Maryanne Zilli Canedo da Silva, Amanda Cristina 
de Oliveira, Francisca Eugenia Zaina
Hospital de Clínicas, Universidade Federal do Paraná

Introdução: A urbanização e a industrialização, acompanhadas de 
maior disponibilidade de alimentos e menor atividade física, con-
tribuíram para a crescente prevalência da obesidade, a qual é carac-
terizada por um excesso de gordura corporal total, sendo um fator 
de risco para o desencadeamento de doenças crônicas não transmis-
síveis. A concentração, subcutânea e visceral, de gordura na região 
abdominal contribui no desenvolvimento da síndrome metabólica, 
caracterizada por glicemia de jejum, pressão arterial e níveis de co-
lesterol elevados, que são fatores de risco para o desenvolvimento 
de doenças cardiovasculares. Objetivo: Analisar a correlação entre 
o percentual de gordura corporal e medidas de obesidade abdomi-
nal em pacientes hospitalizados. Método: Este trabalho foi realiza-
do no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná no 
período de maio/2011 a maio/2012, com 354 pacientes interna-
dos na Unidade de Cardiologia. Os indivíduos foram submetidos à 
avaliação antropométrica. Foram coletados dados de circunferência 
abdominal (CA), relação cintura-quadril (RCQ) e o percentual de 
gordura corporal (%GC), o qual foi calculado por meio da soma das 
pregas cutâneas (PCT, PCB, PCSE e PCSI). Para análise dos dados, 
utilizaram-se a correlação de Pearson e o teste Qui-Quadrado por 
meio dos programas Statistica® e Microsoft Excel®, com respecti-
vos intervalos de confiança de 95%. Resultados: A idade média da 
amostra foi de 60 ± 14,9 anos e 58,4% dos indivíduos eram do sexo 
masculino. Segundo o IMC, 54,2% tinham excesso de peso e 92,6% 
possuíam %GC acima da média ou em risco de doença associada à 
obesidade. Com relação à distribuição central da gordura corporal, 
59,8% das mulheres apresentavam CA acima de 88 cm e 28% dos 
homens acima de 102 cm. Observou-se correlação significativa (r = 
0,418; p < 0,05) entre o %GC e a CA, assim como no teste Qui-
Quadrado que demonstrou dependência entre estas (p < 0,05). 
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Em contrapartida, a RCQ não correlacionou-se com o %GC (r = 
0,0470; p = 0,38), entretanto evidenciou-se dependência pelo teste 
Qui-Quadrado (p < 0,05). Conclusão: Mais da metade da popula-
ção estudada estava com excesso de peso e o %GC elevado em quase 
toda a amostra. As mulheres apresentaram maior porcentagem de 
CA aumentada, além disso, esta demonstrou ser mais efetiva para 
refletir o excesso de gordura corporal do que a RCQ, destacando-se 
como melhor medida para avaliação da obesidade abdominal e do 
risco cardiovascular consequentemente.

097. CORRELATIONS BETWEEN BINGE EATING SYMPTOMS, 
BODY IMAGE DISSATISFACTION AND DEPRESSION SYMPTOMS 
IN OBESE: THE ROLE OF AGE AND GENDER
Joana Pereira de Carvalho Ferreira, Ana Dâmaso, Aline de 
Piano Ganen, Marcos Alberto Taddeo Cipullo, Lian Tock, Luciana 
Pellegrini Pisani, Liu Yi, Marco Túlio de Mello, Sérgio Tufik, Danielle 
Arisa Caranti
Universidade Federal de São Paulo

Background: Previous investigations have demonstrated that obesity 
is related with psychological symptoms, such as binge eating, depres-
sion and body image dissatisfaction, which contributes to cause and 
maintenance of the disease. Aims: The aims of the study were to ve-
rify the prevalence of psychological distresses related to obesity and 
possible associations between each other. Moreover, an important 
goal of this study was to examine the role of age and gender on these 
associations. Methods: We examined body image dissatisfaction and 
symptoms of binge eating and depression in a large age range of obe-
se individuals. For this cross-sectional study, 200 treatment-seeking 
obese adolescents and adults were included. Obese adolescents (N = 
130; BMI ≥ 95th [CDC, 2000]) aged between 13 and 19 years and 
obese adults (N = 70; BMI ≥ 30kg/m2) aged between 23 to 60 years. 
It was used self reports questionnaires to access body image dissatis-
faction and symptoms of depression and binge eating. Results: It was 
demonstrated that obese individuals have high prevalence of psycho-
logical symptoms, such as binge eating and depression. Also, are often 
distressed with their body image. Binge eating and body image dis-
satisfaction presented positive correlation [in girls (r = 0.525), boys 
(r = 0.744), women (r = 0.521) and men (r = 0.499)] and are similar 
between adolescents and adults and both genders. Girls presented 
significantly higher values of depression symptoms than women (p < 
0.005). The interaction between binge eating and depression symp-
toms was observed between adults [women (r = 0.599) and men (r = 
0.685)], but not adolescents, independent of gender. Body image dis-
satisfaction and depression symptoms were correlated in obese adults 
and boys, but not in girls [boys (r = 0.416), women (r = 0.469) and 
men (r = 0.665)]. Conclusion: These results have important impli-
cations considering the need of developing interventional strategies 
according to the profile of the population. All together, these data in-
dicates that any intervention with obese population needs to include 
these factors and consider its relationships in view to improve health 
and clinical practice as early as possible. Financiamento: AFIP, Fapesp 
[2011/50356-0, 2011/50414-0, 2011/51723-7], Fapesp [Cepid/
Sleep 9814303-3], CNPq, Capes-Reuni, Capes PNPD 2566/2011, 
Fada, Cepe e Unifesp apoiaram o Grupo de Estudos da Obesidade. 

098. DESCRIÇÃO DA RELAÇÃO CINTURA-ALTURA E 
IDENTIFICAÇÃO DO PONTO DE CORTE PARA SÍNDROME 
METABÓLICA EM IDOSOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Laura Schlatter Rosemberg, Vera Elizabeth Closs, Betina Gama 
Ettrich, Maria Gabriela Valle Gottlieb, Ângela Leite, Sara K. Moura, 
Carla Helena Augustin Schwanke
Clínica particular

Introdução: Para determinação da obesidade abdominal, as dire-
trizes recomendam a medida da circunferência da cintura (CC). 

Outros parâmetros antropométricos, como a relação cintura-altura 
(RCA), também têm se mostrado adequados na predição de síndro-
me metabólica (SM). Porém, estudos sobre a RCA na população 
brasileira ainda são escassos. Objetivos: Descrever a RCA e deter-
minar seu ponto de corte para SM em idosos da atenção básica. 
Métodos: Estudo transversal e observacional no qual foram ava-
liados 486 idosos participantes do Estudo Epidemiológico e Clí-
nico dos Idosos Atendidos pela Estratégia Saúde da Família (Esf) 
do Município de Porto Alegre (Emisus), provenientes de 30 ESF. 
Para determinação da RCA (RCA = C/A), foram medidas a altura 
e a CC (obtida no ponto médio entre a última costela e a crista 
ilíaca). Para o diagnóstico de SM, foi utilizado o critério NCEP-
-ATPIII revisado, sem levar em consideração a CC (SM sem CC = 
SM-SCC), por se tratar do parâmetro antropométrico em estudo. 
Para identificar o melhor ponto de corte da RCA e a maior área sob 
a curva estatisticamente significativa para discriminar a presença de 
SM-SCC, foi feita uma curva ROC por meio do programa SPSS 
17.0 [área sob a curva, ponto de corte, sensibilidade (sens.) e es-
pecificidade (esp.)]. Resultados: A média da idade da amostra foi 
68,25 ± 6,7 anos (60-100 anos) e a maioria foi composta por 326 
mulheres (62,9%). Foram classificados como portadores de SM 373 
indivíduos (76,7%). A RCA média na amostra total foi 0,61 ± 0,08, 
sendo significativamente maior nas mulheres (RCA mulheres = 0,63 
± 0,09; RCA homens= 0,58 ± 0,07; p = 0,001). As médias da RCA 
foram significativamente maiores nos indivíduos com SM-SCC em 
relação aos sem SM-SCC (0,63 ± 0,07 x 0,61 ± 0,09; p = 0,002). As 
estimativas da RCA se mostram relevantes para a amostra total, em 
que a área abaixo da curva foi 0,594 (IC95% = 0,539-0,694; ponto 
de corte ≥ 0,58; sens. = 0,791; esp. = 0,607). Quando comparadas 
em relação ao sexo, as áreas estimadas mantiveram-se significativas. 
Nos homens, a área abaixo da curva foi 0,625 (IC95% = 0,540-
0,711; ponto de corte ≥ 0,55; sens. = 0,817; esp. = 0,670). Nas 
mulheres, a área abaixo da curva foi 0,666 (IC95% = 0,597–0,735; 
ponto de corte ≥ 0,61; sens. = 0,909; esp. = 0,571). Conclusão: 
A RCA média foi 0,61 ± 0,08, sendo significativamente maior nas 
mulheres e nos indivíduos com SM. O ponto de corte da RCA foi 
≥ 0,58, sendo ≥ 0,55 para homens e ≥ 0,61 para mulheres. Apoio: 
Fapergs, Capes e Probolsa-PUCRS.

099. DIAGNÓSTICO DE EXCESSO DE PESO E OBESIDADE EM 
FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO 
MUNICÍPIO DE PILAR, ALAGOAS
Paulo Adriano da Silva, Charla Cavalcante Feitoza
Secretaria Municipal de Saúde de Pilar

Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) cons-
tituem o problema de saúde de maior magnitude e correspondem a 
72% das causas de mortes no Brasil, e entre elas destaca-se a obesida-
de, que pode levar ainda a outras consequências, como baixa autoes-
tima, dificuldade de relacionar-se e até mesmo preconceito por parte 
de algumas pessoas. Objetivo: Caracterizar o perfil nutricional dos 
profissionais que fazem parte da Estratégia Saúde da Família (ESF) 
do município de Pilar, em especial ao grau de excesso de peso e obe-
sidade, de modo a subsidiar a elaboração de políticas públicas de cui-
dados em saúde em geral voltados para estes. Metodologia: Estudo 
transversal descritivo e quantitativo, realizado com 147 funcionários 
das 13 ESF, que foram avaliados a partir de dados antropométricos 
de peso, altura e circunferência da cintura, para a classificação do 
índice de massa corporal (IMC) e do risco cardiovascular. Resul-
tados: Foram avaliados 147 funcionários, com a predominância do 
sexo feminino em 81,8%. Em relação à faixa etária, 51% situavam-se 
entre 20 e 39 anos, caracterizando, assim, uma amostra de adultos 
jovens. Observou-se que o IMC de 64% da amostra estava acima da 
normalidade, sendo que 37% apresentavam sobrepeso e 27% apre-



S139

Trabalhos CienTífiCos

S139

sentavam algum grau de obesidade. O risco cardiovascular analisado 
pela circunferência da cintura também foi bastante alto em torno de 
65%, destes 45% situavam-se no risco muito alto. Discussão: Ao se 
avaliar o estado nutricional da amostra, podemos observar que se tra-
ta de um grupo que se encontra em risco alto para as DCNT’s, face 
aos valores elevados de IMC e da circunferência da cintura. Pode-se 
também perceber que a informação sobre o estado nutricional de 
um indivíduo ou de uma coletividade torna-se mais um elemento 
do diagnóstico, um subsídio para o planejamento de ações com a 
finalidade de promover a saúde. A atenção básica de saúde é um 
espaço privilegiado para o desenvolvimento das ações de incentivo e 
apoio à adoção de hábitos alimentares e à prática regular da atividade 
física, sendo corresponsáveis pela promoção da saúde, não apenas 
para seus usuários, mas também de sua equipe multiprofissional, de-
vendo fomentar práticas do tipo acima citadas, bem como investir 
nas parcerias com outras instituições com o intuito de estimular os 
funcionários a desenvolverem o seu autocuidado com as questões re-
lacionadas com as DCNT, para assim serem multiplicadores e exem-
plos para os seus usuários.

100. DIETA HIPERLIPÍDICA E/OU RICA EM SACAROSE: EFEITOS 
SOBRE PERFIL INFLAMATÓRIO, TECIDO ADIPOSO E ESTRUTURA 
HEPÁTICA EM CAMUNDONGOS
Liliane Soares Corrêa de Oliveira, Sandra Barbosa-da-Silva, Daiane 
Almeida dos Santos, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, 
Márcia Barbosa Águila
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Introdução: A real interação entre consumo de dieta hiperlipídica 
e/ou rica em sacarose na gênese e consequências da obesidade 
ainda não está clara. Objetivos: Avaliar se essas dietas provocam 
respostas diferentes no tecido adiposo, metabolismo glicídico e 
lipídico, perfil inflamatório e no remodelamento hepático em ca-
mundongos. Métodos: Camundongos C57BL/6 machos, aos três 
meses, foram alimentados com dieta hiperlipídica (HF), dieta rica 
em sacarose (Su), dieta hiperlipídica/rica em sacarose (HFSu) ou 
dieta controle (SC) durante oito semanas (n = 10/grupo). Foram 
avaliados: massa corporal (MC), teste oral de tolerância à glicose 
(TOTG), lipídios plasmáticos e expressão proteica. Na eutanásia 
foram coletadas amostras de sangue, tecido adiposo e fígado. As 
diferenças estatísticas foram testadas por ANOVA, pós-teste de 
Holm-Sidak (p < 0,05). Resultados: Ao final do experimento, os 
grupos HF e HFSu apresentaram aumento de 14% na MC, com-
parados aos grupos SC e Su. Os grupos HF, Su e HFSu apresenta-
ram-se intolerantes à glicose, comparados ao SC (p < 0,0001). Os 
grupos HF, Su e HFSu apresentaram aumento nos triglicerídeos 
(p < 0,05) e colesterol (p < 0,0001) plasmáticos em relação ao 
grupo SC. Os grupos HF e HFSu apresentaram maiores índices 
de adiposidade (p < 0,0001) e hipertrofia dos adipócitos, quando 
comparados aos grupos SC e Su, e o grupo Su apresentou hiper-
trofia em relação ao SC (p < 0,0001). A expressão de adiponectina 
no tecido adiposo foi maior no grupo SC em relação aos outros 
três grupos (p < 0,05). E a expressão de leptina foi elevada nos 
grupos HF, Su e HFSu em comparação ao SC (p < 0,0001). Os 
grupos HF, Su e HFSu demonstraram níveis elevados de estea-
tose hepática em relação ao grupo SC (p < 0,0001), assim como 
maior expressão de SREBP-1c (p = 0,0005) e menor expressão 
de PPAR-alpha (p = 0,0007) no tecido hepático. Conclusão: As 
dietas HF e HFSu provocaram aumento da MC e do índice de 
adiposidade. Porém, mesmo sem aumentar MC, a dieta Su, assim 
como as dietas HF e HFSu, provocaram alteração no metabolismo 
lipídico e glicídico, hipertrofia de adipócitos, aumento de citoci-
nas inflamatórias, esteatose hepática e efeitos adversos no fígado. 
Apoio: Faperj, CNPq. 

101. DIFERENCIAL ENTRE SEXOS NA ASSOCIAÇÃO ENTRE 
OBESIDADE GLOBAL E ABDOMINAL E CONDIÇÕES 
SOCIODEMOGRÁFICAS E DE ESTILO DE VIDA
Daniele Gonzales Bronzatti Siqueira, Maira Sayuri Sakai Bortoletto, 
Regina Kazue Tanno de Souza
Universidade Estadual de Londrina

Introdução: A obesidade é um problema de saúde pública, dado 
tanto pelo seu crescente aumento na população como pela sua 
associação com outros agravos como as doenças cardiovasculares 
que diminuem a qualidade e expectativa de vida das pessoas. Mu-
danças relacionadas ao estilo de vida e as condições sociodemográ-
ficas relacionam-se ao ganho excessivo de peso em todas as fases 
do curso de vida. Entretanto essas mudanças ocorrem de formas 
distintas entre os sexos. Objetivos: Verificar a prevalência de obe-
sidade global (OG) e obesidade abdominal (OA) e o diferencial 
por sexo na associação com variáveis sociodemográficas e de estilo 
de vida. Métodos: Inquérito transversal de base populacional par-
te do projeto VIGICARDIO, realizado no município de Cambé 
(PR), com indivíduos de 40 anos ou mais de idade, residentes em 
todos os setores censitários urbanos. O peso (kg), a altura (m) e a 
circunferência da cintura (cm) foram aferidos pelos pesquisadores 
na entrevista. A OG foi definida pelo índice de massa corporal 
(IMC) ≥ 30 kg/m² e a OA definida como ≥ 88 cm para mulheres 
e ≥ 102 cm para homens. Resultados: A prevalência de OG foi 
de 36,8% no sexo feminino e 21,8% no masculino, já a OA foi de 
65,7% e 27,8% respectivamente. Em ambos os sexos, inatividade 
física no lazer (p = 0,02) esteve associada à OG. Entre os homens 
a OG se associou ao fato de pertencer às classes econômicas A e 
B (p = 0,03), já na OA associação foi encontrada ao fato de ser 
tabagista (p = 0,03). Entre as mulheres com idade entre 50 e 59 
anos (p = 0,01), relacionou-se a OG. OA esteve associada com 
o aumento da idade (p < 0,001), pertencer à classe econômica 
C (p < 0,001), ter menor escolaridade (p < 0,001), ser inativa 
(p = 0,03) e ser tabagista (p < 0,001). Conclusão: As diferenças 
observadas em relação ao sexo na distribuição da gordura corporal 
e sua determinação socioeconômica evidenciam a necessidade de 
ações de enfrentamento diferenciadas. Ressalta-se a importância 
do fortalecimento de políticas de bem-estar social e de promoção 
da saúde também relacionadas ao incentivo às mudanças no estilo 
de vida da população. 

102. DISLIPIDEMIAS EM ESCOLARES DE SANTA CRUZ DO  
SUL, RS
Viviane Bittencourt Vargas, Elisa Inês Klinger, Cézane Priscila 
Reuter, Miria Suzana Burgos, Rafaela da Silva, Andreia Rosane de 
Moura Valim
Universidade de Santa Cruz do Sul

Introdução: Atualmente entre as principais causas de mortes po-
dem ser citadas a aterosclerose e doença arterial coronariana, as 
quais apresentam como importante implicação patológica as disli-
pidemias. Muitas evidências sugerem que os problemas para essas 
doenças começam na infância e possuem um longo período assinto-
mático até a vida adulta. A detecção desses problemas em crianças e 
adolescentes pode auxiliar em uma conduta pediátrica correta, pre-
venindo, assim, complicações na fase adulta. Objetivo: Observar a 
prevalência de dislipidemias em escolares de Santa Cruz do Sul-RS 
de acordo com o sexo, tipo de escola e faixa etária. Método: O 
presente estudo, de caráter transversal, contou com a participação 
de 1.147 escolares de 7 a 17 anos. A avaliação dos marcadores bio-
químicos foi realizada utilizando aparelho Miura 500 (Kovalent™) 
e Miura One (Kovalent™). Foi realizada estatística descritiva dos 
dados (frequência e percentual), por meio do programa SPSS. Re-
sultados: Segundo a III Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias 
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(III DBSD), LDL é considerado desejável quando menor que 110 
mg/dL, limítrofes em valores entre 110 mg/dL e 129 mg/dL e 
alterado acima ou igual a 130 mg/dL e para HDL é considerado 
desejável quando apresentar valor igual ou menor que 40 mg/dL. 
Com relação ao HDL, foram observados 1,7% de escolares com 
alteração (em risco) e 98,3% dos escolares apresentam resultado 
considerado normal. A média dos valores de HDL dos escolares é 
de 55,79 mg/dL, sendo o valor mínimo 21 mg/dL e o máximo 
92 mg/dL. Com relação ao LDL foi observado que 57,3% dos es-
colares apresentam resultado normal, 22,2% apresentam resultados 
limítrofes e 20,5% dos escolares apresentam resultado elevado de 
LDL. A média dos valores de LDL observados no escolares é de 
109,66 mg/dL, sendo o valor mínimo 23 mg/dL e o valor máxi-
mo 353 mg/dL. Conclusão: A avaliação de dislipidemia deve ser 
realizada já na fase pediátrica, para que haja uma detecção precoce 
desses problemas, para evitar futuros problemas à saúde. Agradeci-
mentos: Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) e Programa 
de Pós-Graduação em Promoção da Saúde (PPGPS).

103. DISTRIBUIÇÃO E PREVALÊNCIA DE VALORES ELEVADOS 
DA RELAÇÃO CINTURA/ESTATURA ENTRE INDÍGENAS PATAXÓ 
DE CINCO ALDEIAS DE MINAS GERAIS, BRASIL
Camila Medeiros da Silva Mazzeti, Adriano Marçal Pimenta, 
Mauricio Soares Leite, Wolney Lisboa Conde, Teresa Gontijo de 
Castro
Universidade Federal de Minas Gerais

Objetivos: Avaliar a distribuição e a prevalência de valores elevados 
da relação da circunferência de cintura/estatura (CC/E) e sua cor-
relação com o índice de massa corporal (IMC e IMC/Idade) entre 
indígenas maiores de 5 anos de Minas Gerais, Brasil. Métodos: Es-
tudo transversal no qual 212 Pataxós residentes em cinco aldeias fo-
ram avaliados. A CC (cm) foi medida em duplicata, no ponto médio 
entre a última costela e a crista ilíaca. A estatura (m) foi medida de 
acordo com os procedimentos da OMS. O IMC/I referenciou-se 
nas novas curvas da OMS. A análise estatística foi realizada no pro-
grama Stata 12.0, envolvendo teste t de Student para comparação 
de médias, qui-quadrado para comparar proporções e coeficiente de 
correlação de Pearson para correlação entre as variáveis contínuas, a 
um nível de significância de 5%. Resultados: Do total de participan-
tes, 50,9% eram do sexo feminino e a média de idade foi de 27,01 ± 
17,4 anos. O valor médio de CC/E foi de 0,53 ± 0,08, sendo maior 
no sexo feminino em relação ao masculino a partir dos 14 anos (0,52 
± 0,06 vs. 0,46 ± 0,06; p = 0,004, 0,60 ± 0,07 vs. 0,52 ± 0,05; p < 
0,001 e 0,67 ± 0,07 vs. 0,60 ± 0,03; p = 0,04 respectivamente para 
as faixas de 14 a 19,9, 20 a 59,9, e maiores de 60 anos). Os valores 
de CC/E > 0,5 foram de 26,7% entre crianças, 27,1% entre adoles-
centes e 76,9% entre adultos e idosos, com maior prevalência no sexo 
feminino em relação ao masculino (35,2% vs. 20,4%; p < 0,001). Os 
coeficientes de correlação entre CC/E e IMC e entre CC/E e IM-
C/I para a população total foram de 0,73 e 0,82, respectivamente. 
Esses coeficientes de correlações foram maiores nos indivíduos do 
sexo feminino, relativamente ao masculino (0,67 vs. 0,89 p = 0,02 
para crianças e adolescentes e 0,46 vs. 0,84; p < 0,001 entre adultos 
e idosos). Conclusões: A prevalência de valores elevados de gordu-
ra central, especialmente alta entre as mulheres, chama a atenção, 
uma vez que esse padrão de composição corporal tem sido associado 
ao aumento do risco de agravos não transmissíveis. O dado ganha 
ainda significado diante das evidências da importância crescente das 
doenças crônicas não transmissíveis entre os povos indígenas do país, 
cujo perfil epidemiológico era até recentemente descrito como ca-
racterizado pelo predomínio de doenças infecciosas e parasitárias. 
Responder a esse quadro em transformação representa um desafio 
para o planejamento, o acompanhamento e a avaliação das ações em 
saúde direcionadas ao segmento indígena brasileiro. 

104. DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA E 
SUA RELAÇÃO COM A VITAMINA D EM INDIVÍDUOS COM 
OBESIDADE CLASSE III
Adryana Cordeiro, Andréa Ramalho, Silvia Elaine Pereira, Carlos 
Saboya, Suzana Nunes Machado
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Introdução: A prevalência da obesidade vem crescendo nas últi-
mas décadas e a doença hepática gordurosa não alcoólica (DHG-
NA) é uma condição clínica patológica comum em indivíduos que 
apresentam obesidade classe III. Deficiências nutricionais são fre-
quentes nesses indivíduos, merecendo destaque a vitamina D, já 
que ocorre redução das suas concentrações séricas pela presença 
de receptores dessa vitamina no tecido adiposo, promovendo seu 
sequestro da circulação, além do quadro de esteatose hepática que 
promove alteração na síntese do calcidiol. Objetivo: Avaliar o esta-
do nutricional de vitamina D, em indivíduos com obesidade classe 
III e sua relação com a doença hepática gordurosa não alcoólica. 
Material: Estudo descritivo do tipo transversal com indivíduos de 
ambos os sexos entre 20 e 60 anos, índice de massa corporal ≥ 
40,0 kg/m², no pré-operatório do bypass gástrico. Metodologia: 
Obtiveram-se dados de peso, estatura, índice de massa (IMC), cir-
cunferência abdominal, colesterol total, HDLc, LDLc, triglicerí-
deos, AST, ALT, gama glutamil transpeptidase e vitamina D. Os 
pontos de corte adotados para deficiência de vitamina D (25(OH)
D) foram ≤ 20 ng/ml e a análise foi por cromatografia líquida de 
alta eficiência. O diagnóstico de esteatose hepática foi por ultras-
sografia de abdômen total e a graduação da DHGNA foi por meio 
de biópsia hepática. Resultados: Dos 20 indivíduos, 70% eram do 
sexo feminino e a média de idade foi de 43,6 ± 9,82 anos. O IMC 
médio foi de 45,37 ± 4,01 kg/m² e o percentual de inadequação 
para vitamina D foi de 55%. A média dos níveis de 25(OH)D foi de 
19,35 ± 8,32 ng/ml para o sexo feminino e 17,5 ± 10,61 ng/ml 
para o sexo masculino (p = 0,678). O diagnóstico de DHGNA foi 
confirmado em 100% dos indivíduos e, analisado o estadiamento 
da DHGNA, foi observada diferença significativa nas concentrações 
séricas de 25(OH)D (p < 0,001), sendo o estágio de necrose e es-
teatose leve macrovesicular, o que apresentou menor concentração 
sérica de 25(OH)D, equivalente a 5 ng/ml. Comparada variável 
IMC com inadequação das concentrações de vitamina D, obser-
vou-se que a média do IMC, 46,69 ± 6,19 kg/m², foi maior no 
grupo com inadequação. Conclusão: O estado nutricional de vita-
mina D em indivíduos obesos classe III mostrou alta prevalência de 
deficiência segundo concentrações séricas de calcidiol, associado a 
estágios mais graves da DHGNA e IMC mais elevados. 

105. DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA 
E ALTERAÇÕES METABÓLICAS EM CRIANÇAS OBESAS OU 
COM SOBREPESO ACOMPANHADAS PELO AMBULATÓRIO DE 
ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA DA UFPR
Ismael Horst, Rosana Bento Radominski, Mônica Nunes Lima, 
Priscilla Rizental Coutinho, Karina Kharter Martins, Fernanda 
Figueira Jorge, Stela Erika Kudo, Suzana Nesi França
Serviço de Endocrinologia e Metabologia, Paraná

Introdução: Considerada recentemente como a manifestação he-
pática da síndrome metabólica, a doença hepática gordurosa não 
alcoólica (DHGNA) vem aumentando na população, acompanhan-
do o crescimento dos casos de obesidade. Na população infantil e 
puberal, a prevalência de DHGNA é de aproximadamente 2,6%, au-
mentando para 23% a 53% nas crianças obesas. O padrão-ouro para 
o diagnóstico é a biópsia, um método invasivo, que apresenta riscos e 
não é aplicável para grandes populações. A ultrassonografia tem sido 
proposta como uma técnica não invasiva para a avaliação de gordura 
intra-abdominal, apresentando boa sensibilidade e especificidade e 
baixo custo, podendo ser utilizada como exame triagem para essa 
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condição. Objetivos: Correlacionar a presença de DHGNA em uma 
população de crianças e adolescentes com excesso de peso com me-
didas antropométricas, parâmetros bioquímicos, níveis pressóricos, 
presença de resistência à insulina e níveis de enzimas hepáticas. Me-
todologia: 108 prontuários de pacientes com obesidade/sobrepeso 
(59 do sexo feminino e 49 do sexo masculino), atendidos no ambu-
latório de endocrinopediatria da UFPR, no período de janeiro de 
2011 a julho de 2012, que foram submetidos à ultrassonografia de 
abdome, foram analisados retrospectivamente. Dados antropomé-
tricos, níveis pressóricos, e medidas de colesterol total, HDL, LDL, 
triglicerídeos (TG), ALT, AST, glicemia e insulina basal foram cole-
tados simultaneamente à realização da ultrassonografia e submetidos 
à análise. Resultados: Os grupos foram divididos de acordo com 
a presença da DHGNA. Não houve diferença entre os grupos nos 
quesitos idade, peso, altura e IMC. Vinte em um indivíduos apre-
sentaram DHGNA ao ultrassom, uma incidência de 19,44%. O gru-
po de crianças com DHGNA apresentou diferença estatisticamente 
significante para valores menores de HDL (34,42 x 41,69 mg/dl; 
p = 0,001) e níveis superiores de TG (140,42 x 103,91 mg/dl; p < 
0,05). As transaminases também apresentaram diferença estatística e 
o grupo com DHGNA apresentou níveis maiores de AST (33,19 x 
20,73 Ui/L p < 0,05) e ALT (25,90 x 20,46 Ui/L; p < 0,05). Para 
os valores de glicemia, insulinemia, Homa IR, colesterol total, LDL 
e níveis pressóricos não houve diferença entre os grupos. Conclu-
são: Os achados deste levantamento demonstram que a presença da 
DHGNA pode se correlacionar com alterações metabólicas na infân-
cia aumentando o risco, nessa população, para o desenvolvimento de 
síndrome metabólica e hepatopatia na vida adulta. 

106. EARLY EFFECTS OF MATERNAL OBESITY ON THE 
PANCREATIC DEVELOPMENT OF OFFSPRING MICE
Isabele Bringhenti, Jéssica Andrade Moraes-Teixeira, Michelle 
Rabello Cunha, Rafaella Karen Sousa Monterlei, Carlos Alberto 
Mandarim-de-Lacerda, Márcia Barbosa Águila
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Introduction: Maternal obesity induced by high fat diet during the 
preconceptional and early life period may program susceptibility in 
offspring altering pancreatic development. Objective: The study ai-
med to verify whether maternal high fat (HF) diet alters the pancreas 
development in early life. Methods: Female mice were fed standard 
chow (SC) or a HF diet for 8 weeks prior to mating and during the 
gestational and lactational periods. The male offspring were assessed 
at birth and at 10 days. The dams were assessed before and du-
ring preganancy. We analyzed the body mass (BM) gain, the feeding 
efficiency, blood pressure, the oral glucose tolerance test, insulin 
and corticosterone levels. The male offspring were assessed at birth 
and at 10 days. We analyzed body mass (BM), blood glucose levels 
(BGL), pancreas mass (PM) and islet structure and beta cell mass 
(BCM). Results: The body mass (BM) gain was 50% greater before 
pregnancy and 80% greater during pregnancy in HF dams than SC 
dams. Additionally, the maternal body mass to litter mass ratio was 
higher in HF dams than in SC dams. Feeding efficiency before preg-
nancy was 51% greater, and during pregnancy was 256% greater in 
HF dams than in SC dams. Dams fed an HF diet had a 43% higher 
oral glucose tolerance test than dams fed SC. Blood pressure, serum 
corticosterone and insulin were significantly elevated in dams fed a 
HF diet when compared with dams fed SC. At 10 days of age, the 
HF offspring weighed 22% more than the SC offspring, and the 
blood glucose level was higher in HF offspring. The mean diameter 
of the islets increased by 37% in the SC offspring and by 155% in 
the HF offspring at 10 days of age. The islet mass ratio (IM/PM) 
was 88% greater in the HF offspring at 10 days of age than in the 
HF offspring at birth. The beta cell mass (BCM)/PM ratio was 54% 
smaller in HF offspring than in SC offspring at birth. The HF offs-

pring at 10 days of age demonstrated a 146% increase in the BCM/
PM ratio relative to the HF offspring at birth. Conclusion: In con-
clusion, maternal HF diet during the preconceptional period and 
throughout the gestational and lactational periods in mice results in 
dramatic alterations in the pancreata of the offspring.

107. EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO EM PACIENTES COM 
OBESIDADE GRAVE
Laura Seabra Furtado, Mariana Leiko Kawakani, Shirley Aparecida 
Fabris de Souza, Nestário Alves Primo Júnior, Bianca Santana Silva, 
Jeniffer de Paula Ferlini, Nathalia Caroline Valentine de Azevedo
Universidade Estadual de Londrina

Introdução: Programas educacionais que visam conscientizar os pa-
cientes de sua situação e, assim, transformá-la são de extrema impor-
tância para que tenham uma melhor adesão ao tratamento, motivação 
e aceitação quanto às modificações dietéticas e ao tratamento cirúrgi-
co. Objetivo: Identificar o grau de conhecimento dos pacientes obe-
sos graves no pré-operatório e conscientizá-los sobre as alterações or-
gânicas causadas pela gastroplastia. Metodologia: Participaram deste 
projeto 47 pacientes no pré-operatório de cirurgia bariátrica. Foi 
aplicado um questionário com o objetivo de avaliar o conhecimento 
dos pacientes sobre a sua patologia, sobre a importância da atividade 
física e as mudanças necessárias no pós-operatório. Posteriormente, 
foram realizadas palestras sobre os temas: comorbidades, fatores de 
risco, nutrição, exercícios físicos, hábitos de vida e o papel da fisiote-
rapia no pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica. Foi aplicado um 
questionário para estabelecer o aproveitamento desses pacientes com 
relação às orientações e esclarecimentos. Foi utilizada a análise estatís-
tica descritiva para analisar os dados. Resultados: Os dados obtidos 
mostraram um percentual de 59,82 sobre as modificações no estilo de 
vida, 40,71 em relação ao conhecimento sobre a prática de exercício 
físico, 28,28 sobre a relação da patologia com a diabetes, 23,78 so-
bre a variação do peso corporal, 11,18 sobre dieta alimentar e 27,73 
sobre a fisioterapia no pré e pós-operatório. Conclusão: O aumento 
do conhecimento sobre a patologia após as palestras apresentadas re-
força a necessidade de programas de informação em grupos de pré-
-operatório de gastroplastia como fator preventivo das complicações 
clínicas e consequente melhora na qualidade de vida.

108. EFEITO DA CIRURGIA BARIÁTRICA NO METABOLISMO 
CEREBRAL DE OBESOS
Emerson Leonildo Marques, Alfredo Halpern, Márcio Corrêa 
Mancini, Nídia Celeste Horie, Carlos Alberto Buchpiguel, Carla 
Rachel Ono, Artur Martins Novaes Coutinho, Silvana Prando, 
Daniel Fuentes Moreira, Cintia Cercato
Hospital Universitário, Universidade Federal de Santa Catarina

Introdução: Existem evidências de que obesidade está associada à 
disfunção cognitiva e à demência. Indivíduos obesos apresentam al-
terações estruturais e funcionais do cérebro quando comparados a 
indivíduos de peso normal. A função executiva é a mais afetada. A 
obesidade predispõe o acúmulo do beta-amiloide no sistema nervoso 
central, e a resistência central à ação da insulina e da leptina também 
danifica o neurônio. Objetivos: 1) Avaliar o impacto da perda de 
peso induzida pela cirurgia bariátrica sobre o metabolismo cerebral e 
a função cognitiva de indivíduos obesos. 2) Correlacionar os dados 
encontrados com marcadores inflamatórios, hormonais e metabóli-
cos. Métodos: Estudo analítico, intervencionista, aberto e não ran-
domizado com 33 mulheres, sendo 17 obesas e 16 de peso normal, 
pareadas em idade e escolaridade. As obesas foram avaliadas antes e 
vinte e quatro semanas após o bypass gástrico em Y de Roux por meio 
do positron emission tomography (PET) para avaliação do metabolis-
mo cerebral basal, testes neuropsicológicos e dosagem de marcadores 
inflamatórios, metabólicos e hormonais. Dezesseis indivíduos de peso 
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normal realizaram PET, avaliação neuropsicológica e as mesmas do-
sagens laboratoriais. Resultados: As pacientes tinham idade média de 
40,8 anos e, em média, 9,2 anos de escolaridade. A duração média da 
obesidade era de 15,4 anos. O IMC das pacientes obesas foi de 50,1 
kg/m2, em média, e diminuiu para 37,1 kg/m2 após seis meses da 
cirurgia. Após esta, houve melhora importante do perfil glicêmico e 
dos marcadores inflamatórios. As obesas tiveram desempenho seme-
lhante às magras nos testes neuropsicológicos, antes e após a cirurgia 
bariátrica. No entanto, foi evidenciado maior metabolismo cerebral 
em região pré-cúneo, giro cingulado posterior direito e cauda do cau-
dado no grupo das obesas quando comparadas às magras. As diferen-
ças do metabolismo cerebral entre obesas e magras diminuíram após 
a cirurgia bariátrica. Conclusão: Os indivíduos obesos apresentaram 
aumento do metabolismo cerebral nas áreas que primeiro são afetadas 
pelo acúmulo do beta-amiloide (“default network”), possivelmente 
mostrando um mecanismo funcional compensatório do dano estru-
tural. Após seis meses da cirurgia bariátrica, a compensação não foi 
mais encontrada. Então, parece que o dano causado pelo acúmulo do 
beta-amiloide no sistema nervoso central na obesidade é possível de 
ser revertido, diminuindo o risco da doença de Alzheimer nos obesos.

109. EFEITO DA LINHAÇA NO GANHO DE PESO E PERFIL 
LIPÍDICO EM RATOS WISTAR
Nair Luft, Fernanda da Silveira Dametto, Sérgio Machado Porto, 
Lisiane Hackbarth, Daniele H. S. Souto
Universidade de Passo Fundo

Introdução: O excesso do consumo de alimentos ricos em gordura 
saturada, hidrogenada e colesterol eleva os níveis de lipídios séricos 
provocando o desenvolvimento de aterosclerose e aumentando a 
prevalência de doenças cardiovasculares, critérios de diagnóstico da 
síndrome metabólica. A linhaça é uma oleaginosa cujas proprieda-
des funcionais podem atuar na redução de risco de doenças, pois sua 
composição apresenta altos teores de ácidos graxos poliinsaturados 
(ômega 3 e ômega 6), lignanas, fibras e compostos fenólicos. Essas 
substâncias possuem efeito cardioprotetor, auxiliando no controle 
dos níveis de colesterol e triglicerídeos séricos. Objetivo: O objetivo 
do estudo foi avaliar o efeito do consumo regular da linhaça no ga-
nho de peso e perfil lipídico em ratos. Método: O experimento foi 
desenvolvido no Biotério da UPF durante 35 dias. Foram utilizados 
21 ratos Wistar (Rattus norvegicus) machos recém-desmamados, di-
vididos em três grupos (n = 7): Grupo Controle (GC), que recebeu 
dieta AIN-93G, Grupo Gordura Hidrogenada (GH), que recebeu 
dieta AIN-93G modificada com gordura hidrogenada e Grupo Gor-
dura Hidrogenada e Linhaça (GHL), que recebeu dieta AIN-93G 
modificada com gordura hidrogenada e linhaça marrom. O ganho 
de peso foi avaliado semanalmente. Ao término, os animais foram 
anestesiados para realização de punção cardíaca para coleta de sangue 
e realização das análises bioquímicas, seguida de sacrifício por euta-
násia. Foi calculado o Coeficiente de Eficácia Alimentar (CEA) por 
meio dos dados de ingestão diária alimentar e ganho de peso total. 
Resultados: De acordo com os resultados obtidos, observou-se que 
o GHL, que recebeu dieta acrescida de linhaça, apresentou redu-
ção significativa do colesterol total comparado ao GC, além de uma 
redução de 44,24% de colesterol LDL. A composição calórica das 
dietas oferecidas a cada grupo foi semelhante, assim como o consu-
mo alimentar, ganho de peso e CEA, indicando que as modificações 
nos ingredientes das dietas (gordura hidrogenada e linhaça) não oca-
sionaram alterações na ingestão alimentar e no ganho ponderal dos 
animais. Conclusão: Os resultados demonstraram que a utilização da 
linhaça na dieta proporcionou efeitos benéficos na redução do coles-
terol sérico dos ratos, sendo que esse parâmetro é fator de risco para o 
desenvolvimento da aterosclerose e doenças cardiovasculares. Outros 
estudos se fazem necessários para determinar a quantidade adequada 
desse alimento na melhora da saúde e prevenção de doenças.

110. EFEITO DA MAGNITUDE DA REDUÇÃO DE MASSA 
CORPORAL SOBRE O PERFIL INFLAMATÓRIO E RISCOS 
CARDIOVASCULARES EM ADOLESCENTES OBESOS
Deborah Cristina Landi Masquio, Aline de Piano, Priscila de Lima 
Sanches, Flávia Campos Corgosinho, Raquel Munhoz da Silveira 
Campos, June Carnier, Patrícia Leão da Silva, Danielle Arisa 
Caranti, Lian Tock, Lila Missae Oyama, Claudia Maria Oller do 
Nascimento, Marco Túlio de Mello, Sérgio Tufik, Ana Raimunda 
Dâmaso
Universidade Federal de São Paulo

Introdução: A obesidade é definida como uma doença crônica e infla-
matória, relacionada a alterações hormonais e metabólicas que aumen-
tam os riscos cardiovasculares. Objetivo: Verificar o efeito da magni-
tude da redução de peso sobre o perfil inflamatório e a espessura da 
íntima-média da artéria carótida em adolescentes obesos submetidos 
à terapia interdisciplinar. Métodos: Setente e sete adolescentes obesos 
(37,18 ± 5,14) pós-púberes entre 14-19 anos foram submetidos à te-
rapia interdisciplinar de 1 ano (consulta médica, nutrição, psicologia e 
exercício físico) para redução de peso. Mensuraram-se massa corporal, 
estatura, índice de massa corporal (IMC) e circunferência da cintura. A 
composição corporal foi determinada pela pletismografia por desloca-
mento de ar. A adiposidade visceral e a subcutânea foram estimadas pela 
ultrassonografia abdominal, e a espessura da íntima-média da artéria-
carótida (IMTc), por ultrassonografia do pescoço. Foram realizadas as 
dosagens séricas de glicose, insulina, perfil lipídico, leptina, adiponecti-
na e PAI-1. A resistência insulínica foi estimada pelo HOMA-IR. Após 
a terapia, os adolescentes foram distribuídos em grupos de acordo com 
a magnitude da redução de massa corporal: 1º Quartil (redução leve = 
≤ 5,80 kg), 2º Quartil (redução leve-moderada = 5,80-10,90 kg), 3º 
Quartil (redução moderada = 10,90-15,90 kg) e 4º Quartil (redução 
massiva > 15,90 kg). A análise estatística foi realizada pelo software 
STATISTICA, considerando-se p < 0,05. Resultados: Em todos os 
quartis, observaram-se redução significativa da massa corporal, IMC, 
gordura corporal, circunferência da cintura e adiposidade visceral. No 
entanto, HOMA-IR, concentrações de insulina, triglicérides, lepti-
na, PAI-1 e razão leptina/adiponectina reduziram significativamente 
somente a partir do 2º quartil. Observaram-se redução significativa 
da IMTc, VLDL e pressão arterial diastólica somente a partir do 3º 
quartil. Além disso, alteração na razão anti-inflamatória adiponectina/
leptina foi preditor independente de alteração da IMTc. Apenas a re-
dução massiva (4º quartil) de massa corporal foi efetiva para aumentar 
significativamente a concentração de adiponectina e reduzir colesterol 
total, LDL-colesterol e pressão arterial sistólica. Conclusão: A terapia 
interdisciplinar foi capaz de reduzir riscos cardiovasculares, dependen-
do da magnitude de redução de massa corporal, e quando associado à 
redução do estado inflamatório, alterações metabólicas e a espessura da 
íntima-média da artéria carótida. 

111. EFEITO DA RESTRIÇÃO CALÓRICA EM INDIVÍDUOS COM 
EXCESSO DE PESO SUBMETIDOS A DIFERENTES TIPOS DE 
EXERCÍCIO FÍSICO
Sintia da Silva Trespach, Angela Martinha Bongiolo, Adriana 
Soares Lobo, Marco Antônio da Silva, Paula dos Santos Leffa, 
Camila Mazetto da Silva
Universidade do Extremo Sul Catarinense

Introdução: O sobrepeso/obesidade (S/O) é uma enfermidade 
crônica, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. 
Estudos mostram que pessoas obesas apresentam maiores chances 
de adquirir doenças, particularmente do sistema circulatório e al-
guns tipos de câncer, quando comparados a indivíduos eutróficos. 
A terapêutica mais indicada para o tratamento do S/O se baseia em 
reeducação alimentar e exercício físico, no entanto a adesão ao tra-
tamento nem sempre é adequada. Objetivo: Verificar o efeito da 
restrição calórica em indivíduos com excesso de peso submetidos 
a diferentes tipos de exercício físico. Metodologia: Participaram 
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desta pesquisa mulheres adultas e idosas, portadoras S/O, divididas 
em quatro grupos de exercício físicos (hidroginástica, musculação, 
caminhada e ioga). Inicialmente foram calculadas dietas individuais 
com redução calórica de 600 kcal/dia. Para avaliar o consumo ca-
lórico, foram coletados dados de consumo alimentar semanalmente 
(recordatório de 24 horas e registro alimentar). Para avaliação do 
peso corporal, foram coletados dados antropométricos e calculado 
o IMC das participantes. Resultados: Participaram desta pesquisa 
36 mulheres, com idade média de 45,2 ± 11,31 (20-67 anos). Em 
relação ao IMC, 61,11% das participantes apresentavam IMC inicial 
entre 30 e 34,9 kg/m², estando classificadas com obesidade grau 
I, seguidas de 16,67% com sobrepeso, 13,89% com obesidade grau 
II e 8,33% com obesidade mórbida, sendo que a média inicial de 
IMC foi de 33,37 ± 3,96. Em relação ao consumo calórico, todas 
as modalidades relataram em sua maioria um consumo inferior ao 
prescrito. Observou-se que maior desistência ao tratamento ocorreu 
na primeira semana, com redução de 38% dos participantes, restando 
na última semana apenas 5,5% da amostra. Comparando os valores 
de IMC entre as modalidades, a modalidade que apresentou maior 
redução foi hidroginástica, com redução de 3,2%, seguida da cami-
nhada que reduziu 2,19%, já o grupo de musculação teve redução de 
0,9%, semelhante a ioga, com 0,86% durante cinco e sete semanas de 
acompanhamento. Conclusão: Os resultados mostram que, apesar 
de relatarem baixo consumo calórico, a perda de peso não foi signi-
ficativa, sugerindo que são necessárias avaliações durante o processo 
que permitam verificar os motivos que levam à desistência do trata-
mento e não manutenção nas atividades programadas.

112. EFEITO DA S-NITROSAÇÃO DA SIRT1 NO MÚSCULO 
ESQUELÉTICO SOBRE A SENSIBILIDADE À INSULINA EM 
MODELO EXPERIMENTAL DE ENVELHECIMENTO: O PAPEL DA 
ÓXIDO NÍTRICO SINTASE
Luciene Lenhare, Carlos Kiyoshi Katashima, Vagner Ramon 
Rodrigues Silva, Thayana de Oliveira Micheletti, Gustavo Duarte 
Pimentel, Erico M. Lins, Juliana Alves, Maria Carolina Mendes, 
Paolo G. La Guardia, Anibal E. Vercesi, José Rodrigo Pauli, Dennis 
E. Cyntra, José Barreto Campello Carvalheira, Mário José Abdalla 
Saad, Eduardo Rochete Ropelle
Universidade Estadual de Campinas

Introdução: A proteína deacetilase SIRT1 exerce papel crucial no 
metabolismo muscular, aumentando a biogênese mitocondrial e a 
sensibilidade à insulina. Porém, a atividade deacetilase da SIRT1 mos-
tra-se reduzida no músculo esquelético durante o envelhecimento, 
contribuindo para o desenvolvimento de resistência à insulina. Con-
tudo, o mecanismo responsável pela redução da atividade da SIRT1 
é desconhecido. Por outro lado, a S-nitrosação de proteínas vem 
sendo valorizada como uma das principais formas de modificação de 
atividade proteica induzida pelo óxido nítrico (NO) produzido pelas 
NO sintases, em especial a iNOS. Objetivo: Avaliar a participação da 
iNOS sobre a S-nitrosação da SIRT1 em tecido muscular em modelo 
experimental de envelhecimento e relacionar esse fenômeno com a 
sensibilidade à insulina. Métodos: O clamp euglicêmico hiperinsulinê-
mico, as técnicas de biotinilação de nitrosotiois e de Western blotting 
foram combinados para avaliar a sensibilidade à insulina, a S-nitro-
sação da SIRT1 e a expressão proteica no músculo gastrocnêmio de 
camundongos jovens (2 meses) e velhos (24 meses). Os grupos expe-
rimentais foram camundongos C57BL6/J tratados ou não com o ini-
bidor da iNOS (40 mg/kg 2x por dia durante 5 dias) e animais iNOS 
nocaute (iNOS-/-). Os dados foram analisados por meio de teste “t 
de Student” ou análise de variância (ANOVA), seguida pelo teste de 
Bonferroni. A significância estatística adotada foi de p < 0,05. Resul-
tados: Observamos que a expressão da iNOS aumentou significativa-
mente no músculo esquelético em resposta ao envelhecimento. Em 
paralelo, detectamos aumento da S-nitrosação da SIRT1 e aumento 
da acetilação de seu principal substrato, a PGC1a. Esses dados foram 

acompanhados pelo aumento da resistência à insulina nos animais ve-
lhos. O tratamento com L-NIL reduziu a S-nitrosação da SIRT1 e a 
acetilação da PGC1a, aumentado a sensibilidade à insulina em animais 
envelhecidos. Por fim, observamos que camundongos iNOS-/- fi-
caram protegidos de desenvolver resistência à insulina induzida pelo 
envelhecimento, apresentando baixos níveis de S-nitrosação da SIRT1 
e de acetilação da PGC1a. Conclusão: O aumento da expressão da 
iNOS no músculo durante o envelhecimento está relacionado à re-
dução da atividade deacetilase da SIRT1 por meio da S-nitrosação, 
contribuindo para a resistência à insulina. Esses achados abrem novas 
perspectivas para o tratamento da resistência à insulina induzida pelo 
envelhecimento. Agradecimentos: Fapesp, Capes, INCT, CNPq.

113. EFEITO DA TERAPIA INTERDISCIPLINAR DE MUDANÇA DE 
ESTILO DE VIDA NA QUALIDADE DO SONO E VO2 MÁXIMO 
DE MULHERES OBESAS
Ricardo Badan Sanches, Stephan Garcia Andrade Silva, Suzana 
Rossi, Giovana Jamar, Lorenza Oliveira Testa Carvalho, Vanessa 
Poli, Cibele Priscila Busch Furlan, João Pedro Fidalgo, Amanda dos 
Santos Moraes, Ana Franceschini, Ronaldo Vagner Thomatieli dos 
Santos, Emilson Colantonio, Danielle Arisa Caranti
Universidade Federal de São Paulo 

Introdução: A obesidade é considerada atualmente como uma epi-
demia global, com mais de 1,5 bilhão de adultos com excesso de 
peso, em que pelo menos 500 milhões são clinicamente obesos. O 
sedentarismo e hábitos alimentares pouco saudáveis são os principais 
fatores para o acúmulo de tecido adiposo e consequentemente para 
a obesidade, levando a prejuízos na qualidade do sono. Estudos atu-
ais sugerem que a terapia interdisciplinar promove maiores benefícios 
comparando os efeitos do exercício físico isoladamente. O objetivo 
deste estudo foi analisar o efeito da terapia interdisciplinar de mu-
dança de estilo de vida na qualidade do sono e no VO2 máximo de 
mulheres adultas obesas. Métodos: Um total de vinte e nove (n = 29) 
mulheres adultas (idade 43.27 ± 5.4 anos) obesas (IMC 34,94 ± 3,09 
kg/m2) foram envolvidas em vinte semanas de terapia interdisciplinar 
contendo três sessões de exercício físico, uma de nutrição e uma de 
psicologia semanalmente realizada na Universidade Federal de São 
Paulo – UNIFESP, Santos. Resultados: Após a terapia interdiscipli-
nar, foi encontrada uma melhora no VO2 máximo (p < 0,001), um 
aumento na qualidade do sono (p < 0,001), uma diminuição na sono-
lência diurna (p = 0,001) e uma ligeira melhora de 20%, porém não 
significativa, da latência do sono. Conclusão: A terapia interdiscipli-
nar de mudança de estilo de vida promoveu uma importante melhora 
na qualidade do sono, no VO2 máximo e na composição corporal de 
mulheres adultas obesas. Agradecimentos: Capes, Fapesp 11/51723-
7, CNPq Edital Universal (471108/2011-1).

114. EFEITO DAS VARIAÇÕES ALÉLICAS NOS GENES LEP, 
LEPR E MC4R SOBRE A COMPULSÃO ALIMENTAR E PERFIL 
DIETÉTICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES OBESOS
Ariana Ester Fernandes, Clarissa Tamie Hiwatashi Fujiwara, Maria 
Edna de Melo, Aritânia de Sousa Santos, Marina Brosso Pioltine, 
Cintia Cercato, Alfredo Halpern, Márcio Corrêa Mancini
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Introdução: Receptores da via leptina-melanocortina participam da 
regulação homeostática do balanço energético e do controle das vias 
orexígenas e anorexígenas. Variações alélicas nesses receptores podem 
causar alterações do comportamento alimentar e influenciar transtor-
nos alimentares, como a compulsão alimentar periódica (CAP). Al-
gumas variantes localizadas no gene da leptina (LEP) e seu receptor 
(LEPR) e próximas ao gene do receptor de melanocortina tipo 4 
(MC4R) apresentam correlação com indicadores de obesidade, en-
tretanto a associação com CAP e consumo alimentar é controver-
sa. Objetivo: Analisar a associação entre as variantes rs17782313 
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e rs12970134 no MC4R, rs1137100, rs1137101 e rs8179183 no 
LEPR, rs7799039 no LEP com CAP e perfil dietético de crianças e 
adolescentes obesos. Métodos: Trezentas e quarenta crianças com 
idade entre 6 e 19 anos (52,8% meninas; 12,3 ± 3,0 anos, ZIMC 3,3 
± 0,72) foram avaliadas quanto a presença de CAP (avaliada por esco-
re de CAP) e o perfil dietético por meio de recordatório de 24 horas, 
analisando as seguintes variáveis: porcentagem de macronutrientes e 
gorduras poli, mono e saturadas, calorias totais consumidas por dia e 
divididas por refeições (café da manhã, almoço, jantar e lanches in-
termediários), consumo de cálcio, ferro, magnésio, zinco e potássio. 
Destes, 86 indivíduos foram genotipados para as variantes utilizando 
ensaio TaqMan. As análises estatísticas foram realizadas com os testes 
t de Student e Mann-Whitney, com o nível de significância de pT com 
menor escore de CAP (p = 0,044), menor consumo de calorias totais 
(p = 0,009), maior consumo de proteína total (%) (p = 0,043). As de-
mais variantes não apresentaram associação significativa. Os maiores 
escores de CAP se correlacionaram com menor percentual de consu-
mo calórico no café da manhã (r = -0,254 e p = 0,03) e menor in-
gestão proteica percentual diária (r = -0,227 e p = 0,02). Conclusão: 
A variante rs1173101 no LEPR parece exercer efeito protetor nessa 
população, estando associada com menor escore de CAP, menor in-
gestão de calorias totais e maior consumo percentual de proteínas. 
As demais variantes do LEP e MC4R parecem não estar relacionadas 
com a compulsão alimentar nem com o perfil dietético da coorte es-
tudada. Agradecimentos: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo – Fapesp (11/23340-6; 11/05322-0; 11/05320-8).

115. EFEITO DE TRÊS ABORDAGENS, ATENÇÃO NUM 
AMBULATÓRIO DE OBESIDADE INFANTO-JUVENIL, ATIVIDADE 
FÍSICA ORIENTADA E DIETOTERAPIA, SOBRE O ÍNDICE 
DE MASSA CORPORAL E A COMPOSIÇÃO CORPORAL 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM OBESIDADE: 
ACOMPANHAMENTO DE UM ANO
Cláudia Hallal Alves Gazal, Carla Rosane Moraes Silveira, Paula 
Daniel de Mello, Michelli Cristina Silva de Assis, Mariur Gomes 
Beghetto, Elza Daniel de Mello
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Introdução: A prevalência da obesidade infanto-juvenil tem aumen-
tado, sendo importante que mais profissionais estejam habilitados 
para o manejo. Objetivo: Comparar o efeito, após 12 meses, de três 
intervenções: programa de atividade física (AF), manejo dietoterápi-
co (D) e atendimento ambulatório de referência em um hospital ter-
ciário (AMO) sobre o índice de massa corporal (IMC), composição 
corporal e taxa metabólica (TMB) de crianças e adolescentes com 
obesidade. Procedimentos metodológicos: Ensaio clínico rando-
mizado em sujeitos entre 8 e 15 anos com obesidade (critério OMS). 
No grupo D, os sujeitos receberam orientação dietética ajustada a 
partir da taxa metabólica basal (TMB) estimada por calorimetria in-
direta (CI). Participaram de encontros mensais em que foram ava-
liados por uma nutricionista para ajuste de sua dieta, seguindo-se o 
mesmo protocolo para todos os participantes. Os cálculos dietéticos 
foram feitos a partir do software NutWin. No grupo AF, os par-
ticipantes tinham consultas mensais, com um educador físico, que 
orientava a prática de atividades físicas e esportivas para serem reali-
zada no domicílio. No grupo AMO, os sujeitos receberam mensal-
mente orientações gerais sobre a introdução e manutenção de hábi-
tos saudáveis de vida. Achados de composição corporal obtidos pela 
bioimpedância (BIA) foram ajustados pela fórmula de Schaefer. Foi 
utilizado o software SPSS 18.0 e os testes t-Student, Mann-Whitney 
e teste Qui-Quadrado de Pearson e teste Qui-Quadrado de McNe-
mar. Nível de significância estatística de 5%. O projeto foi aprovado 
pelo Comitê de Ética e Pesquisa do HCPA número 10-0011 e regis-
trado www.clinicaltrials.gov NCT012973774. Resultados: Foram 
avaliados 84 sujeitos. A diferença (percentual) entre os grupos AF, 
D e AMO, respectivamente, foi de: escore Z do IMC -7,1% (-10,8 a 
-3,3), -5,0% (-8,4 a -1,5) e -15,2% (-19,5 a -10,9); p = 0,001; Peso 

(kg) massa gorda 9,2% (4,3 a 14,2), 10,4% (4,8 a 15,9) e 4,3% (-1,7 
a 10,4), p = 0,248; Peso (kg) massa livre de gordura 10,5% (7,5 a 
13,4), 7,0% (4,1 a 10,0) e 6,7% (2,8 a 10,7) p = 0,203; TMB 50,3% 
(2,2 a 232), 31,6% (-23,7 a 147), 38,6% (-17,3 a 232), p = 0,669. 
Conclusões: Em 12 meses, houve redução no escore Z do IMC nos 
três grupos, especialmente no grupo AMO. Houve uma melhora 
na composição corporal e aumento da TMB nas três intervenções. 
Portanto, essas três estratégias podem ser utilizadas no manejo da 
obesidade infanto-juvenil.

116. EFEITO DE UM PROTOCOLO DE TREINAMENTO 
CONCORRENTE (20 SEMANAS) SOBRE A COMPOSIÇÃO 
CORPORAL DE ADOLESCENTES OBESOS
Jylvan Marques dos Santos Silva, Barbara de Moura Mello 
Antunes, Paula Alves Monteiro, Bruno Affonso Parenti de Oliveira, 
Ismael Forte Freitas Júnior
Universidade Estadual Paulista Campus Presidente Prudente

Introdução: Obesidade é uma doença crônica não transmissível, 
de origem multifatorial, que atinge a população adulta e pediátrica. 
Como forma de tratamento, sugere-se o exercício físico como uma 
ferramenta eficaz no combate dessa doença, sendo que se acredita 
que o treinamento concorrente seja capaz de apresentar resultados 
mais expressivos. Objetivo: Analisar os efeitos de um protocolo de 
treinamento concorrente (20 semanas) sobre a composição corporal 
de adolescentes obesos. Metodologia: A amostra do estudo foi com-
posta por 19 adolescentes obesos de ambos os sexos, com idade entre 
12 e 17 (13,6 ± 1,2) anos. A obesidade foi atestada utilizando-se o 
índice de massa corporal (IMC) de acordo com a faixa etária e o gêne-
ro. O percentual de gordura corporal (%GC), massa corporal magra 
(MCM), massa gorda (MG) e densidade mineral óssea (BMD) foi 
mensurado pela absortiometria de raios-X de dupla energia (DEXA). 
A Intervenção consistiu de treinamento concorrente (treino resistido 
[30 minutos] e aeróbio [30 minutos]) com três sessões semanais, to-
talizando 180 minutos por semana, por um período de 20 semanas. 
A análise estatística foi composta pelo teste t de Student para dados 
pareados, utilizando o software SPSS (17.0) e significância estatística 
fixada em p < 0,05. Resultados: Após a intervenção, foram obser-
vadas melhoras significantes no IMC (pré: 32,4 ± 4,8 e pós: 31,4 ± 
4,3; p = 0,007), %GC (pré: 45,8 ± 5,7 e pós: 43,5 ± 7,1; p = 0,002) 
e MCM (pré: 43,4 ± 7,9 e pós: 45,2 ± 8,6; p = 0,011), porém, não 
para MG (pré: 39,1 ± 9,2 e pós: 37,9 ± 9,5; p = 0,229) e BMD (pré: 
1,144 ± 0,07 e pós: 1,215 ± 0,25; p = 0,205). Conclusão: O treina-
mento concorrente foi eficaz na diminuição do IMC, %GC e MCM, 
não havendo melhoras significativas para MG e BMD. 

117. EFEITO DO CONSUMO DE DIETA OCIDENTAL EM CURTO 
PRAZO NO METABOLISMO ENERGÉTICO MITOCONDRIAL 
CARDÍACO DE CAMUNDONGOS SWISS JOVENS
Fabiana Alves Neves, Tayanne de Oliveira Malafaia, Amélia 
Faustino Bernardo, Anatália Kutianski Vieira, Ana Barbora 
Marcondes de Mattos, Alessandra Cordeiro de Souza Rodrigues 
Cunha, Érica Patrícia Garcia de Souza, Erika Cortez, Anibal 
Sanchez Moura
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Introdução: A transição nutricional é um processo que tem contri-
buído de forma significativa para o aumento do número de indiví-
duos obesos, principalmente pela modificação dos hábitos alimenta-
res da população. Os mecanismos pelos quais a obesidade induzida 
pela dieta leva ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares ainda 
não estão completamente esclarecidos, porém sabe-se que a obesi-
dade é um potencial fator de risco cardiovascular. A investigação dos 
mecanismos que envolvem o consumo da dieta ocidental na ocor-
rência de modificações no metabolismo energético cardíaco se faz 
necessária para subsidiar futuros tratamentos. Objetivo: Avaliar o 
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efeito do consumo da dieta ocidental em curto prazo no metabolis-
mo mitocondrial cardíaco de camundongos Swiss jovens. Metodo-
logia: Camundongos Swiss machos com 21 dias foram submetidos 
às dietas controle (Grupo dieta controle – GC, n = 8) e ocidental 
(Grupo dieta ocidental – GO, n = 8) por duas semanas oferecidas 
ad libitum. Foram avaliadas ingestão alimentar, evolução da massa 
corporal, índice de Lee, peso das gorduras epididimal e retroperi-
toneal, peso do ventrículo esquerdo (VE)/massa corporal, massa 
hepática/massa corporal, glicemia de jejum e o consumo de oxigê-
nio das fibras cardíacas por meio da respirometria de alta resolução. 
Resultados: Os camundongos GO apresentaram-se hiperfágicos (P 
< 0,001), porém sem diferença significativa da massa corporal (P = 
0,9009). Observou-se aumento significativo da gordura epididimal 
(0,825 ± 0,055, P < 0,01) e da glicemia de jejum (221,1 ± 12,75, 
P < 0,05). A respirometria de alta resolução evidenciou disfunção 
mitocondrial cardíaca no grupo GO, com reduzida capacidade de 
oxidação de ácidos graxos (P < 0,01). Por meio da razão do contro-
le respiratório (RCR), foi observado aumento do desacoplamento 
entre a fosforilação oxidativa e a síntese de ATP, tanto na oxidação 
de carboidratos como na de ácidos graxos (P < 0,05 e P < 0,01, 
respectivamente). Conclusão: A disfunção mitocondrial cardíaca é 
um processo anterior ao desenvolvimento da obesidade durante o 
consumo da dieta ocidental, sendo este, talvez, o fator crucial para a 
ocorrência da obesidade na vida adulta. 

118. EFEITO DO TREINAMENTO AERÓBIO SUBMÁXIMO SOBRE 
ADIPOSIDADE EM RATOS WISTAR ADULTOS TRATADOS COM 
DIETA HIPERLIPÍDICA
Tayara Fontes Fradique Vieira, Elisaldo Mendes Cordeiro, Kelse 
Tibau de Albuquerque
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Introdução: Nos últimos anos, o consumo de dietas palatáveis, ri-
cas em gordura e carboidratos, associado a um estilo de vida seden-
tário, tem refletido na saúde da população aumentando o risco de 
DCNT’s, como a obesidade. Paralelamente, o incentivo à prática de 
atividade física é considerado um fator que pode minimizar os im-
pactos que advêm de estilos de vida não saudável. Objetivo: Avaliar, 
em ratos tratados com dieta hiperlipídica, o efeito do treinamento 
sobre o peso corporal e os depósitos de gordura. Métodos: Quaren-
ta ratos wistar machos foram distribuídos em quatro grupos: contro-
le sedentário (CS), controle treinado (CT), hiperlipídico sedentário 
(HS) e hiperlipídico treinado (HT). Os animais foram mantidos em 
gaiolas individuais e com condições controlada de luz e temperatura 
com livre acesso à ração e água. A dieta hiperlipídica tinha em sua 
composição ração comercial acrescida de 18% de banha de porco, 
2% de óleo de soja, 10% de sacarose, e 20% de caseína. O protocolo 
de treinamento consistiu em caminhada diária durante 30 minutos a 
uma velocidade de 10 m/min e, durante o período de tratamento, 
os animais foram pesados semanalmente e avaliado o consumo de 24 
h. Aos 90 dias, os animais foram eutanasiados, retirados e pesados 
os tecidos intra-abdominais retroperitoneal, epididimal, mensetérico 
e perirrenal. Resultados: Observamos que o grupo HS apresentou 
peso superior (12%) comparado ao CS. O grupo HT teve menor 
(9%) massa corporal comparada ao grupo HS. Quanto aos depósi-
tos de gordura intra-abdominais, verificamos diferenças no tecido 
epididimal e retroperitoneal comparados CS e HS. Os grupos HS e 
HT tiveram menor consumo alimentar comparado aos grupos CS e 
CT. Conclusão: Os dados permitem inferir que a dieta hiperlipídica 
associada ao sedentarismo aumenta os depósitos de gordura, espe-
cialmente os depósitos viscerais, os quais estão diretamente relacio-
nados ao risco de doenças crônicas. Entretanto, os dados reforçam a 
relevância da prática de atividade física que impacta fortemente sobre 
a redução de massa gorda.

119. EFEITO DO TREINAMENTO NA REDUÇÃO DA GORDURA 
CENTRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES OBESOS
Bruna Thamyres Ciccotti Saraiva, Paula Alves Monteiro, Barbara 
Moura de Mello Antunes, Ricardo Ribeiro Agostinete, Ismael Forte 
Freitas Júnior
Universidade Estadual Paulista de Presidente Prudente 

Introdução: A obesidade, caracterizada pelo excesso de gordura 
corporal, tem aumentado sua prevalência mundialmente. Uma das 
principais preocupações dos especialistas da área da saúde é a gordura 
intra-abdominal (GI), que é uma adiposidade capaz de desencadear 
diversos distúrbios metabólicos. Objetivo: Analisar o efeito da ati-
vidade física na gordura central de crianças e adolescentes obesos. 
Metodologia: O presente estudo foi composto por 54 indivíduos, 
entre eles 32 meninos e 22 meninas com idade compreendida en-
tre seis e 15 anos (10,5 ± 3,08 anos), todos participantes de um 
programa para tratamento da obesidade infantil. A obesidade das 
crianças foi atestada por meio do índice de massa corporal (IMC) de 
acordo com a faixa etária e gênero. A intervenção foi realizada por 
meio de atividades lúdicas recreativas, grandes jogos, circuitos e trei-
namento concorrente, dividido de acordo com o desenvolvimento 
maturacional dos participantes. O percentual de gordura de tronco 
(%Gtronco) foi mensurado a partir da absorptiometria de raios-X de 
dupla energia (DEXA) e, para análise da espessura das GI e gordura 
subcutânea (GS), utilizou-se de exame ultrassonográfico da região 
superior do abdômen por meio do equipamento da marca Toshiba, 
modelo Aplio, com transdutor convexo de 3,7 MHz. O tratamento 
estatístico foi composto pelo teste de normalidade (K-S), seguido 
pelo Test T pareado, a fim de analisar os efeitos pré e pós-interven-
ção, utilizando-se o software SPSS versão 17.0 e significância esta-
tística fixada em p < 0,05. Resultados: Após a intervenção, foram 
observadas melhoras significantes na GI (pré: 3,8 ± 1,38 e pós: 3,5 ± 
1,40; p = 0,030), entretanto não foi significativo para as medidas de 
GS (pré: 2,5 ± 0,72 e pós: 2,5 ± 0,71; p = 0,652) e %GTronco (pré: 
48,7 ± 5,41 e pós: 48,0 ± 6,29; p = 0,155). Conclusão: A ativida-
de física foi capaz de propiciar redução da GI, porém não da GS e 
%GTronco. Apoio: PIBIC/CNPq. 

120. EFEITOS ADVERSOS DO USO DA SIBUTRAMINA 
OBSERVADOS PELO NÚCLEO DE APOIO AO PACIENTE OBESO 
(NAPO)
André Pereira Moreira, Matheus Abrantes Paiva Pequeno, Hellen 
Raissa dos Santos Monteiro, Ana Karine Cartaxo Sampaio, 
Alexandre Tavares Cartaxo, Priscila Magdalena Teodoro Silva, 
Emanuel Ítalo Nascimento, Maria de Fátima Lima Ferreira
Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande

Introdução: A obesidade consiste no excesso de peso corporal 
trazendo prejuízos para o acometido. Aproximadamente 10% da 
população mundial é considerada obesa, no Brasil, o transtorno 
acomete 15,8% dos brasileiros. Diante disso, o assunto está sendo 
tratado com grande interesse pela medicina brasileira, em que, além 
de campanhas estimulando a redução de dietas hipercalóricas e a 
adoção de atividades físicas, conta-se também com o apoio farma-
cológico da sibutramina (cloridrato de sibutramina monoidratado). 
A sibutramina é um fármaco sacietógeno recomendado a pacientes 
obesos com o índice de massa corporal inicial ≥ 30 kg/m² ou ≥ 
27 kg/m² na presença de outros fatores de risco (ex.: hipertensão 
arterial, diabetes, dislipidemia). A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) faz duras críticas ao medicamento e alega que 
este tem alta capacidade de causar doenças cardiovasculares, des-
sa forma, a sibutramina corre o risco de ser retirada do mercado. 
Diante de tais alegações, foram analisados os efeitos adversos do 
fármaco em uma amostra de pacientes. Objetivos: Ponderar so-
bre os principais efeitos adversos encontrados pelo NAPO em uma 
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amostra de pacientes tratados com sibutramina no período de 2009 
a 2011. Métodos: Foram selecionados 359 pacientes obesos, de 
onde foi selecionada uma amostra com idade entre 18-56 anos. O 
atendimento destes foi realizado pelo NAPO, situado no Instituto 
de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA), na cidade de Campina Gran-
de, Paraíba, sendo extraídos dados provenientes do exame físico 
em uma primeira consulta, na qual, a partir de uma análise clínica 
e laboratorial, foi prescrita a medicação (sibutramina) com dosa-
gem de 15 mg. Mensalmente, foram coletados e acompanhados 
relatos sobre efeitos adversos e a perda ponderal durante o uso do 
medicamento. Resultados: Entre o total de pacientes atendidos, 
46,51% deles receberam tratamento com sibutramina, onde fo-
ram encontrados efeitos adversos em 15,04% destes, sendo eles: 
insônia (22,22% dos relatos); ansiedade (18,51% dos relatos); es-
tresse (16,66% dos relatos); hipertensão (5,55% dos relatos cada). 
Conclusão: A sibutramina apresenta-se como um poderoso agente 
atuante na redução dos índices de obesidade uma vez que apresen-
ta poucos efeitos adversos, sendo estes notados em uma pequena 
parcela da amostra estudada, e de maneira geral, não preocupantes, 
indicando um bom perfil de segurança do medicamento.

121. EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO DE GLUTAMATO 
MONOSSÓDICO (MSG) EM RATAS WISTAR GESTANTES 
SOBRE TECIDOS ADIPOSOS E PESO CORPORAL DOS 
FILHOTES
Alexandre Lima de Oliveira, Wesley Ferreira Leonel Siqueira, Herica 
de Carvalho Leal, Letícia Stabile Lima, Carlos Alexandre Habitante
Universidade Federal de Mato Grosso

Introdução: Um dos modelos experimentais para indução de obesi-
dade é o tratamento neonatal com glutamato monossódico (MSG). 
A indução de obesidade pelo tratamento neonatal MSG provoca 
destruição de neurônios hipotalâmicos, causando uma série de alte-
rações neuroendócrinas e metabólicas, como resistência à insulina, 
redução da massa muscular e redução na liberação do hormônio 
do crescimento (GH). No entanto, são escassos e inconclusivos na 
literatura estudos que avaliam a influência do MSG utilizados pelas 
mães durante o ciclo reprodutivo no metabolismo da cria. Objetivo: 
O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da administração de 
glutamato monossódico (MSG) em ratas Wistar gestantes sobre o 
metabolismo dos filhotes. Método: Ratas gestantes foram divididas 
em grupo controle (C) que receberam apenas água e dieta comercial 
(Nuvilab) ou MSG gestação (MG) que foram tratadas com gluta-
mato monossódico (MSG/SIGMA) via oral por meio de solução 
a 0,9% ad libitum. Os animais foram, então, mantidos em gaiolas 
coletivas (4 ratos/gaiola), em temperatura constante de 24 +/- 1ºC 
e ciclo de luz controlado (12 horas de claro e 12 horas de escuro), 
até o nascimento dos filhotes. Os filhotes foram então divididos em 
dois grupos experimentais – controle (C) e MSG Gestação (MG) 
e acompanhados até 90 dias de vida. Foram avaliados a evolução 
do peso corporal, o consumo alimentar de 24 horas e o peso do 
fígado (FIG); tecido adiposo branco retroperitoneal (RET); tecido 
adiposo branco parametrial (PAR). Resultados: Nossos resultados 
demonstraram maior peso dos tecidos adiposos brancos no grupo 
MG quando comparados ao grupo C - RET (C = 0,75 g/100 g 
de peso corporal; MG = 1,23 g/100 de peso corporal) e PAR (C = 
2,26 g/100 g de peso corporal; MG = 3,39 g/100 de peso corpo-
ral). Em relação ao consumo alimentar, evolução do peso corporal 
e peso do FIG, não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significantes. Conclusão: De acordo com os resultados, podemos 
concluir que a administração oral de glutamato monossódico em 
ratas gestantes provoca alterações no metabolismo dos filhotes, de-
sencadeando o aumento da adiposidade e o desenvolvimento de 
obesidade nesses animais.

122. EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO DE TELMISARTANA 
SOBRE O GASTO ENERGÉTICO, MORFOLOGIA DO TECIDO 
ADIPOSO BRANCO E MARROM EM CAMUNDONGOS 
C57BL/6 SUBMETIDOS À DIETA DE ALTA DENSIDADE 
ENERGÉTICA
D‘Angelo Carlo Magliano, Aline Penna de Carvalho, Franciele 
Graus Nunes, Júlia Rabelo de Andrade, Mariel da Silva Menezes, 
Vanessa de Souza Mello
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Introdução: A obesidade atinge proporções alarmantes, sendo a 
perda ponderal um pilar de tratamento. O uso de fármacos para 
esse fim é uma estratégia terapêutica. Objetivo: O objetivo deste 
trabalho foi avaliar os efeitos do tratamento com telmisartana em 
animais obesos induzidos por dieta na massa corporal, sensibilida-
de à insulina, morfologia do tecido adiposo, taxa metabólica basal 
e gasto energético. Métodos: Camundongos machos C57BL/6 
foram alimentados com dieta controle (C) ou hiperlipídica (HL) 
por dez semanas (n = 20 por grupo). Massa corporal (MC) foi ava-
liada semanalmente e ingestão energética/alimentar, diariamente. 
Após dez semanas de dieta, iniciou-se o tratamento com telmisar-
tana (TEL) por quatro semanas, perfazendo quatro grupos (C, C-
TEL, HL, H-TEL). Foram realizados o Teste Oral de Tolerância 
à Glicose (TOTG) e a calorimetria indireta por meio do Oxylet. 
No sacrifício, o sangue foi coletado para análises bioquímicas (tri-
glicerídeo e colesterol) e os compartimentos de gordura foram 
dissecados, pesados e analisados por estereologia. Resultados: Os 
animais que receberam dieta HL tiveram maior ganho ponderal 
(p < 0,0001), maior ingestão energética (p < 0,0001) e intolerân-
cia à glicose quando comparados com o grupo C (p < 0,0001). 
O grupo HL-TEL apresentou menor ingestão energética quando 
comparado ao grupo HL (p < 0,001). O grupo HL-TEL apresen-
tou redução da MC quando comparado ao grupo C (p < 0,0001) 
e C-TEL (p < 0,001) e melhora da tolerância à glicose quando 
comparado ao grupo HL (p < 0,01). O triglicerídeo e o colesterol 
apresentaram-se elevados no grupo HL e diminuídos nos grupos 
tratados (p < 0,05). Ainda, o grupo HL-TEL apresentou melhora 
desses parâmetros ao comparar com o grupo HL (p < 0,005). O 
índice de adiposidade apresentou-se elevado no grupo HL quando 
comparado aos demais grupos experimentais (p < 0,005), e o gru-
po HL-TEL apresentou uma redução significativa no diâmetro de 
adipócito quando comparado ao grupo HL (p < 0,05) quase que 
se equiparando C-TEL (p < 0,0005). Com relação ao gasto ener-
gético, foi observada uma diminuição desse parâmetro no grupo 
HL quando comparado aos grupos experimentais (p < 0,05), e um 
aumento do dispêndio energético no HL-TEL quando comparado 
ao HL (p < 0,0022), quase que se igualando ao C e C-TEL. Con-
clusão: O tratamento com Telmisartana promoveu diminuição da 
massa corporal, restabelecimento da tolerância à glicose, redução 
do colesterol e triglicerídeos, redução da massa de tecido adiposo 
branco e o aumento do gasto energético com concomitante au-
mento da termogênese. 

123. EFEITOS DA TERAPIA INTERDISCIPLINAR DE CURTO 
PRAZO NOS PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS E NO TUMOR 
NECROSIS FACTOR-ALPHA (TNFα) DE ADULTOS OBESOS
Lorenza Oliveira Testa Carvalho, Cibele Priscila Busch Furlan, 
Amanda dos Santos Moraes, Vanessa Poli, Yasmin Alaby Martins 
Ferreira, Eliane Beraldi Ribeiro, Luciana Pellegrini Pisani, Ricardo 
Sanches Badan, Giovana Jamar, Mário Roberto Maróstica Júnior, 
Danielle Arisa Caranti
Universidade Federal de São Paulo

Introdução: O acúmulo de gordura nos tecidos adiposos na 
obesidade leva ao aumento das citocinas inflamatórias que 
sinalizam à transcrição de TNF-α, responsável pelo aumento da 
inflamação local e sistêmica. A redução da circunferência abdo-
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minal e o índice de massa corporal estão relacionados com a 
diminuição de gordura corporal e melhora do quadro inflama-
tório. Objetivo: Avaliar a melhora do quadro inflamatório da 
obesidade por meio de parâmetros antropométricos (índice de 
massa corporal (IMC) e circunferência abdominal (CA)) e pela 
redução da citocina inflamatória TNF-α em adultos obesos após 
terapia interdisciplinar de curto prazo (seis meses). Método: To-
tal de 37 voluntários de gêneros diferentes foi incluído no trata-
mento a curto prazo interdisciplinar (6 meses) com a equipe da 
nutrição, psicologia e educação física. Para a coleta dos dados da 
circunferência abdominal, foi utilizada uma fita antropométrica 
de metal e, para o cálculo de IMC, utilizados uma balança digi-
tal e um estadiômetro. Foi utilizado kit comercial para a análise 
de TNF-α. Para dados paramétricos, foram usados a análise de 
variância One-way e o teste de Tukey com dados expressos em 
média ± desvio-padrão e, para os não paramétricos, foi usado 
o teste de Kruskal-Wallis com dado expresso em mediana (p < 
0,05). Resultados: Houve redução significativa dos dados an-
tropométricos IMC basal (35 + 3,02 kg/m2) comparado com 
o IMC final (33 + 2,84 kg/m2) e CA basal (110,19 + 9,86 cm) 
comparado com a CA final (104,98 + 9,50 cm) (p < 0,05). E 
redução significativa para TNF-α basal (5,48 pg/ml) compara-
do com o TNF-α final (4,79 pg/ml) (p < 0,05). Conclusão: A 
terapia interdisciplinar para adultos obesos foi eficiente na redu-
ção dos parâmetros antropométricos e na inflamação. Agrade-
cimentos: Capes, Fapesp 11/51723-7, CNPq Edital Universal 
(471108/2011-1). 

124. EFEITOS DA TERAPIA INTERDISCIPLINAR NOS SINTOMAS 
DE ANSIEDADE E DE DEPRESSÃO DE ADULTOS OBESOS
Amanda Moraes, Marcos Cippulo, Carla Ribeiro, Ana Franceschini, 
Larita Monzani, Cibele Priscila Busch Furlan, Lorenza Oliveira Testa 
Carvalho, Ricardo Badan Sanches, Luciana Pisani, Eliane Beraldi 
Ribeiro, Danielle Arisa Caranti
Universidade Federal de São Paulo

Introdução: A obesidade, atualmente um dos maiores problemas 
de Saúde Pública, traz inúmeras complicações para a saúde físi-
ca e mental das pessoas. Perder peso e mudar o estilo de vida é 
uma tarefa difícil, que depende não só de dieta, mas também de 
aumento das atividades físicas e de acompanhamento psicológi-
co. Objetivo: Avaliar os efeitos da intervenção interdisciplinar de 
longo prazo nos sintomas de depressão e sintomas de ansiedade 
em adultos obesos. Método: Participaram da pesquisa 37 volun-
tários de gêneros diferentes com IMC entre 30-40 km/m2 (basal 
35 + 3,02). Foi utilizado o Inventário de Beck (BDI/BAI) e as 
aplicações foram realizadas individualmente. Para verificar o efei-
to das avaliações sobre as variáveis-resposta de interesse, empre-
garam-se o modelo de análise de variância em blocos e o método 
de comparações múltiplas de Bonferroni. Resultados: Observou-
-se que a terapia interdisciplinar promoveu redução significativa 
dos sintomas de depressão (BDI: 15,04 ± 8,31 vs. 8,92 ± 6,26 vs. 
8,52 ± 6,45*) e nos sintomas de ansiedade (BAI: 10,92 ± 9,73 
vs. 7,04 ± 6,07 vs. 5,73 ± 4,73*). Os resultados apresentados 
permitem compreender que as médias das avaliações realizadas 
no início do tratamento são maiores que as médias das avalia-
ções realizadas no meio do tratamento e no final do tratamento 
para todas as variáveis. Conclusão: A terapia interdisciplinar para 
adultos obesos foi eficiente na redução dos sintomas de depressão 
e sintomas de ansiedade. Os resultados mostraram que o instru-
mento conseguiu detectar a existência de uma relação clara entre 
a obesidade e estado de ansiedade e sintomas de depressão. Agra-
decimentos: Capes, Fapesp 11/51723-7, CNPq Edital Universal 
(471108/2011-1).

125. EFEITOS DE DIFERENTES TIPOS DE TERAPIA 
INTERDISCIPLINAR SOBRE O CONSUMO ALIMENTAR 
E SUA RELAÇÃO COM O ESTADO INFLAMATÓRIO EM 
ADOLESCENTES OBESOS
Deborah Cristina Landi Masquio, Aline de Piano, Raquel Munhoz 
da Silveira Campos, Flávia Campos Corgosinho, Joana Pereira 
de Carvalho Ferreira, Bárbara Dal Molin Netto, Priscila de Lima 
Sanches, Gabriela Tronca Poletto, Sérgio Tufik, Marco Túlio de 
Mello, Ana Raimunda Dâmaso
Universidade Federal de São Paulo

Introdução: O excesso de tecido adiposo é caracterizado pelo es-
tado inflamatório que se relaciona às alterações metabólicas e riscos 
cardiovasculares. Objetivo: Verificar o efeito de dois modelos de te-
rapia interdisciplinar sobre o consumo alimentar e perfil inflamatório 
em adolescentes obesos. Métodos: Quarenta e cinco adolescentes 
(15,90 ± 1,05 anos) participaram de dois modelos de terapia inter-
disciplinar de 1 ano para redução de peso. O Grupo Intervenção 
(GI) foi submetido à terapia três vezes/semana: consultas individu-
ais e intervenções de nutrição, psicologia e exercício físico. O Grupo 
Orientação (GO) foi submetido à terapia de mudanças de estilo de 
vida uma vez/semana: orientações educativas de nutrição, exercício 
físico e psicologia. Avaliaram-se a massa corporal, estatura e IMC, e 
a composição corporal por BOD POD. Estimou-se a adiposidade 
visceral e subcutânea por ultrassonografia. Realizou-se dosagem sé-
rica do perfil lipídico, glicídico e inflamatório (leptina, adiponectina, 
PAI-1, PCR, TNF-α e IL-6). O consumo alimentar foi estimado 
pelo registro alimentar de três dias. Resultados: Massa corporal, 
IMC, gordura corporal, gordura visceral, colesterol total e LDL re-
duziram significativamente nos dois grupos. Verificaram-se aumento 
de massa magra (%) e redução de gordura corporal (%) e subcutânea 
apenas no GI. O consumo calórico, carboidratos (g), lipídeos (g) e 
gordura saturada (%) reduziu nos dois grupos. O GO ainda reduziu 
o consumo de colesterol total, gordura saturada (g) e monoinsatu-
rada (% e g). Glicemia, insulina, HOMA-IR e triglicérides reduziram 
significativamente apenas no GO. Em relação ao perfil inflamatório, 
o GI aumentou adiponectina e razão adiponectina/leptina. Houve 
redução significativa de leptina apenas no GO. Entretanto, houve 
redução da razão leptina/adiponectina e PAI-1 nos dois grupos. 
Alterações da massa corporal, IMC e gordura corporal foram pre-
ditores para alterações da adiponectina. Alterações de glicose, coles-
terol total e LDL foram preditores de alterações da leptina. PAI-1 
apresentou-se influenciado por alterações de insulina, triglicérides 
e consumo de lipídeos (%). Já a razão leptina/adiponectina foi in-
fluenciada por massa corporal, IMC, gordura corporal, LDL e con-
sumo de lipídeos (g). Conclusão: Ambas as terapias foram efetivas 
em melhorar o perfil antropométrico e composição corporal. Além 
disso, notou-se que o estado inflamatório é influenciado tanto pelo 
consumo alimentar, como pela composição corporal e parâmetros 
bioquímicos.

126. EFEITOS DE INTERVENÇÃO VS. ORIENTAÇÃO 
INTERDISCIPLINAR SOBRE SINTOMAS DE DEPRESSÃO E 
COMPULSÃO ALIMENTAR EM ADOLESCENTES OBESOS
Joana Pereira de Carvalho Ferreira, Bárbara Dal Molin Netto, 
Deborah Cristina Landi Masquio, Stella Alouan, Priscila de Lima 
Sanches, Lian Tock, Sérgio Tufik, Marco Túlio de Mello, Ana Dâmaso
Universidade Federal de São Paulo

Introdução: A obesidade é uma epidemia global e está associada a 
diversos prejuízos à saúde, inclusive na fase da adolescência, a qual 
é permeada por intensas mudanças físicas e comportamentais. Ob-
jetivo: O objetivo do presente estudo foi de avaliar os resultados de 
dois diferentes protocolos de terapia interdisciplinar de mudanças 
no estilo de vida nos sintomas psicológicos de adolescentes obesos. 
Métodos: A amostra inicial foi dividida em dois grupos: Grupo In-
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tervenção (GI) e Grupo Orientação (GO). GI: intervenções inter-
disciplinares em grupo 3x/semana, com prática de exercício físico 
supervisionada 3x/semana e intervenções clínicas, nutricionais e psi-
cológicas/comportamentais. Além disso, foram realizadas consultas 
individuais (N = 23); GO: orientações interdisciplinares em grupo 
1x/semana nas áreas clínicas, nutricionais, psicológicas/comporta-
mentais e de exercício físico, porém, sem prática de exercício físico 
supervisionado (N = 20). Todos os voluntários foram avaliados no 
início e ao final da terapia de longo prazo (1 ano) nos seguintes parâ-
metros: massa corporal, estatura, índice de massa corporal (IMC), 
insatisfação com a imagem corporal e sintomas de depressão, com-
pulsão alimentar e ansiedade. Resultados: A terapia interdisciplinar 
resultou em diminuição estatisticamente significativa na massa cor-
poral (p < 0,001) e IMC (p = 0 < 0,001) em ambos os grupos. Com 
relação aos sintomas psicológicos, houve redução significativa no GI 
nos sintomas de depressão (p = 0,021), de compulsão alimentar (p 
< 0,001), ansiedade-traço (p = 0,043) e insatisfação com a imagem 
corporal (p = 0,002). No GO foi constatada uma diferença significa-
tiva nos sintomas de depressão (p = 0,032). Conclusão: Os resulta-
dos deste estudo permitem concluir que tanto a intervenção quanto 
a orientação interdisciplinar são estratégias eficazes na mudança de 
estilo de vida de adolescentes obesos, com consequente emagreci-
mento. Além disso, foi observado que o grupo GI apresentou re-
sultados mais expressivos no perfil comportamental/emocional dos 
adolescentes. Dessa forma, sugere-se que, embora mais oneroso para 
a equipe e para o indivíduo, um acompanhamento mais frequen-
te e individualizado apresenta melhores resultados. Financiamento: 
AFIP, Fapesp [2011/50356-0, 2011/50414-0, 2011/51723-7], 
Fapesp [Cepid/Sleep 9814303-3], CNPq, Capes-Reuni, Capes 
PNPD 2566/2011 Fada, Cepe e Unifesp apoiaram o Grupo de Es-
tudos da Obesidade. 

127. EFEITOS DO AUMENTO DA INGESTÃO DE CÁLCIO 
ASSOCIADO À RESTRIÇÃO CALÓRICA NO CONTROLE DA 
OBESIDADE EM MULHERES COM EXCESSO DE PESO
Flávia Galvão Cândido, Rita de Cássia Gonçalves Alfenas, 
Edna Thaís Moraes, Raquel Duarte Moreira Alves, Dayse Mara 
de Oliveira Freitas, Josefina Bressan, Tássia Cavalcanti Campos, 
Antonio Policarpo de Souza Carneiro, Andréia Queiroz Ribeiro
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: Acredita-se que o aumento da ingestão de cálcio, so-
bretudo o de origem láctea, possa favorecer o controle da obesidade. 
Entretanto, a carência de ensaios clínicos dificulta a aplicação dos re-
sultados na prática clínica. Objetivo: Avaliar os efeitos do aumento da 
ingestão de cálcio de origem láctea e medicamentosa (citrato de cál-
cio) na antropometria, na composição corporal e nos parâmetros bio-
químicos durante restrição calórica. Método: Trata-se de um ensaio 
clínico randomizado, envolvendo 33 mulheres com excesso de peso e 
baixa ingestão habitual de cálcio (< 800 mg/dia), as quais foram sub-
metidas à restrição calórica (-500 kcal/dia), por 45 dias consecutivos. 
As participantes receberam planos alimentares (800 mg de cálcio/
dia) e ingeriram em laboratório desjejuns sem adição de fontes de 
cálcio (grupo controle – C) ou contendo 700 mg de cálcio (grupos 
citrato de cálcio – CIT e laticínios – LAT). As variáveis antropométri-
cas, bioquímicas e de composição corporal foram avaliadas ao início e 
ao final da intervenção. A adesão à dieta prescrita foi monitorada na 
primeira, terceira e última semanas por meio do preenchimento de re-
gistros alimentares de 24h em três dias não consecutivos por ocasião. 
Os testes t pareado ou Wilcoxon foram usados para avaliar o efeito do 
tempo sobre os tratamentos e a ANOVA-one way ou Kruskal-Wallis 
(seguidos por Tukey ou Dunn, respectivamente) para avaliar as dife-
renças entre os tratamentos (software do SAS Institute, versão 9.0; 
Cary, NC, USA; α = 0,05). Resultados: A ingestão calórica, de ma-
cronutrientes e de fibras não foi afetada durante o estudo. No entan-

to, LAT apresentou aumento significativo na perda de peso de 119% 
e 100% em relação a C e a CIT, respectivamente. O LAT foi o único 
que apresentou redução significativa do peso de gordura corporal 
(total, do tronco e androide) e da circunferência da cintura. Houve 
redução significativa dos níveis séricos de ácido úrico em LAT e de 
cálcio iônico em LAT e CIT quando comparados a C. Conclusão: 
O aumento do consumo de laticínios pode contribuir para acelerar a 
perda de peso em mulheres com baixa ingestão de cálcio e diminuir a 
uremia. Apoio financeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas 
Gerais (Fapemig) e Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq).

128. EFEITOS DO AUMENTO DA INGESTÃO DE CÁLCIO 
ASSOCIADO À RESTRIÇÃO CALÓRICA NO METABOLISMO 
ENERGÉTICO E NA INGESTÃO ALIMENTAR EM MULHERES 
COM EXCESSO DE PESO
Flávia Galvão Cândido, Rita de Cássia Gonçalves Alfenas, 
Edna Thaís Moraes, Raquel Duarte Moreira Alves, Dayse Mara 
de Oliveira Freitas, Josefina Bressan, Tássia Cavalcanti Campos, 
Antonio Policarpo de Souza Carneiro, Andréia Queiroz Ribeiro
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: O aumento do consumo de cálcio durante a restrição ca-
lórica parece ser uma estratégia nutricional promissora para o controle 
da obesidade. No entanto, ainda faltam ensaios clínicos bem delinea-
dos até que se chegue a uma conclusão sobre como o cálcio exerce esse 
efeito. Objetivo: Avaliar os efeitos do aumento da ingestão de cálcio 
de origem láctea e medicamentosa (citrato de cálcio) no metabolismo 
energético e na ingestão alimentar, durante restrição calórica. Méto-
dos: Trata-se de um ensaio clínico randomizado, envolvendo 33 mu-
lheres com excesso de peso e baixa ingestão habitual de cálcio (< 800 
mg/dia), as quais foram submetidas à restrição calórica (-500 kcal/
dia), por 45 dias consecutivos. As participantes receberam planos ali-
mentares (800 mg de cálcio/dia) e ingeriram em laboratório desjejuns 
sem adição de fontes de cálcio (grupo controle – C) ou contendo 700 
mg de cálcio (grupos citrato de cálcio – CIT e laticínios – LAT). O 
metabolismo energético foi avaliado por calorimetria indireta em jejum 
e durante 250 minutos após o consumo dos desjejuns no primeiro e no 
último dia da intervenção. A ingestão alimentar foi monitorada na pri-
meira, terceira e sexta semanas do experimento, por meio do preenchi-
mento de registros alimentares de 24h em três dias não consecutivos 
por ocasião. O efeito do tempo (teste t pareado ou Wilcoxon), as dife-
renças entre os tratamentos (ANOVA-one way ou Kruskal-Wallis segui-
dos por Tukey ou Dunn), e a interação tempo vs. tratamento (two-way 
repeated-measures ANOVA) foram verificados com o uso do software 
do SAS (Institute, versão 9.0; Cary, NC, USA, α = 0,05). Resultados: 
Foi observada diminuição significativa na taxa de oxidação de prote-
ínas de jejum no grupo LAT (Média ± EP: redução de 5,22 ± 2,71 
para LAT; aumento de 4,56 ± 3,54 para C e 3,57 ± 2,10 para CIT). 
Apesar de o grupo LAT ter sido o único a apresentar aumento da taxa 
de oxidação de lipídeos durante o jejum, não houve diferença entre 
os grupos (P = 0,1788). O grupo LAT apresentou maior ingestão de 
fósforo em relação aos demais. Conclusão: O aumento do consumo 
de laticínios diminuiu a taxa de oxidação de proteínas durante o jejum 
e pode favorecer a perda de peso saudável quando aliado à restrição 
calórica. Apoio financeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas 
Gerais (Fapemig) e Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq).

129. EFEITOS DO CONSUMO PROLONGADO DE FRUTOSE NA 
AÇÃO ANOREXÍGENA CENTRAL DA INSULINA
Viviane Wagner Ramos, Leandro O. Batista, Elisaldo Mendes 
Cordeiro, Kelse Tibau de Albuquerque
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Introdução: A crescente prevalência de obesidade no mundo coin-
cide com a elevação da ingestão de frutose pela população, veiculada 
principalmente em refrigerantes ou soft drink. O consumo aumen-
tado deste carboidrato associa-se a modificações metabólicas, como 
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hipertriacilglicerolemia e resistência insulínica em tecido adiposo e 
muscular, além de alterações nos mecanismos de controle da inges-
tão alimentar, com consequente ganho de peso. Objetivo: Avaliar se 
o consumo crônico de frutose altera a ação anorexígena central da 
insulina. Metodologia: Ratos Wistar machos, aos 30 dias de idade, 
foram divididos em grupo controle (ração comercial + água ad libi-
tum) e grupo frutose (ração comercial + solução de frutose a 20% 
ad libitum). Aos 90 dias, os ratos foram submetidos à estereotaxia 
para implantação de cânula intracerebroventricular e posterior infu-
são de 5 µL de veículo (solução salina) ou 5 µL de insulina (diluí-
da em salina – 20 mU), seguida da oferta de quantidade conhecida 
de ração e o consumo medido em dois períodos de 12h. Os dados 
foram expressos em média ± EPM e analisados no software SPSS 
20®. Resultados: Embora não tenham sido observadas diferenças 
de consumo nos dois períodos consecutivos de 12h, os ratos contro-
les que receberam insulina tiveram um consumo de 24h (g/100 g) 
significativamente menor (16,26%) comparado aos que receberam 
salina, entretanto, o efeito anorexígeno central da insulina verificado 
no grupo controle não foi observado no grupo tratado com frutose. 
Conclusão: Os dados obtidos permitem inferir que o tratamento 
durante oito semanas com solução aquosa de frutose a 20% foi capaz 
de comprometer ação central anorexígena da insulina com provável 
repercussão nos sistemas centrais de regulação da ingestão alimentar.

130. EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE A VIA DA 
INSULINA/NRF2/MTOR EM MIOCÁRDIO DE RATOS OBESOS 
INDUZIDOS POR DIETA HIPERLIPÍDICA
Bruno Luiz da Silva Pieri, Daniela Roxo de Souza, Scherolin de 
Oliveira Marques, Thais Fernandes Luciano, Cláudio Teodoro de 
Souza
Universidade do Extremo Sul Catarinense

A obesidade representa um importante fator de risco para desenvol-
vimento de doenças cardíacas, como infarto agudo do miocárdio e 
causa de resistência à ação da insulina. Recentes estudos demonstram 
elevados níveis de espécies reativas de oxigênio tanto em indivídu-
os obesos quanto com problemas cardíacos. Em adição, o exercício 
físico tem sido apontado como excelente ferramenta no controle 
de radicais livres e prevenção de doenças degenerativas. Estudos do 
nosso grupo revelam que ratos obesos treinados apresentam maior 
percentual de sobrevivência quando submetidos a estresse cateco-
laminérgico (isoproterenol) quando comparados aos obesos seden-
tários. Nosso grupo e outros têm mostrado a relação entre maior 
plasticidade das fibras musculares do miocárdio (hipertrofia) e ati-
vidade da mTOR, molécula importante na síntese proteica. Ela é 
controlada pela via PI3K/Akt, mas não exclusivamente. Moléculas 
envolvidas no controle transcricional de genes antioxidantes também 
desempenham ações sobre mTOR. Uma dessas moléculas é Nrf2. O 
equilíbrio oxidativo causado por Nrf2 melhora a sinalização da insu-
lina aumentando a atividade de mTOR. Diante disso, o presente tra-
balho teve como objetivo avaliar se o exercício físico pode modular a 
cascata mTOR/síntese proteica por meio das moléculas Akt e Nrf2 
em miocárdio de ratos obesos. Para a realização desta pesquisa, tive-
mos o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inova-
ção do Estado de Santa Catarina (FAPESC) e do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Ratos wistar 
passaram por um período de oito semanas recebendo dieta hiperli-
pídica e em sequência divididos em dois grupos, ratos obesos e ratos 
obesos submetidos ao exercício físico, em esteira, durante período 
de oito semanas, 50 minutos diários, com velocidade de 1 km/h 
sem inclinação, para controle utilizamos grupo de ratos com dieta 
padrão. Após o término do período de treinamento, os ratos foram 
decapitados, o miocárdio coletado e analisado por meio de immuno-
bloting. Nossos resultados demonstram que o exercício físico é capaz 
de reduzir à resistência à insulina e modular positivamente enzimas 
como a mTOR e Nrf2, reduzindo o estresse oxidativo, aumentando 

a síntese proteica e, consequentemente, a sobrevivência após a indu-
ção ao estresse catecolaminérgico.

131. EFEITOS DO EXERCÍCIO AERÓBIO EM DIFERENTES 
INTENSIDADES SOBRE A AORTA ASCENDENTE EM RATOS 
COM SÍNDROME METABÓLICA
Nathalia Edviges Alves de Lima, Gláucia Figueiredo Braggion, 
Elisabete M. Ornelas, Jurema Carmona Sattin Cury, Laura Beatriz 
Mesiano Maifrino
Universidade São Judas Tadeu

Objetivo: O objetivo deste estudo foi investigar os efeitos de diferen-
tes intensidades de exercício (caminhada e corrida) sobre a aorta as-
cendente em ratos com síndrome metabólica. Métodos: Ratos Wistar 
foram divididos em quatro grupos (n = 5): Controle, Síndrome Me-
tabólica, Síndrome Metabólica + Caminhada e Síndrome Metabólica 
+ Corrida. A síndrome metabólica foi induzida por meio da ingestão 
de frutose (100 g/L em água) por 18 semanas. Após a 9ª semana 
de indução, os animais treinados foram submetidos ao protocolo de 
exercício físico de oito semanas, em esteira ergométrica (Imbramed 
TK-01), cinco vezes na semana com duração de 60 minutos. No gru-
po Síndrome Metabólica + Corrida foi utilizado protocolo de exer-
cício com intensidade moderada (50%-60% da velocidade máxima, 
atingida durante o teste de esforço máximo), enquanto os animais 
do grupo Síndrome Metabólica + caminhada foram submetidos a 
exercícios de baixa intensidade (20%-30% da velocidade máxima). No 
final do experimento, os animais foram decapitados. O tecido adipo-
so visceral foi removido, pesado e a aorta ascendente foi seccionada 
na base do coração. A preparação do material foi realizada por meio 
de técnicas histológicas convencionais e coradas por HE, Verhoeff e 
Picrosirius, sendo examinadas por microscopia de luz. Fotomicrogra-
fias de 10 campos por animal foram capturadas e transferidas para o 
programa Axio Vision para análise, morfométrica e estereológica. A 
análise estatística foi ANOVA e correção de Bonferroni (p < 0,05). 
Resultados: Observamos que a síndrome metabólica leva a um au-
mento da densidade numérica de miócitos, espessura, relação área e 
espessura, densidade de volume de fibras colágenas e no peso do teci-
do adiposo e causa uma diminuição na densidade numérica de lamelas 
e que tanto na caminhada como na corrida houve uma diminuição 
desses valores chegando próximo aos valores do grupo caminhada e 
essa aproximação foi maior no grupo caminhada. Conclusão: Nossos 
resultados sugerem que o exercício de baixa intensidade (caminhada) 
foi mais eficiente para minimizar as mudanças causadas pela síndrome 
metabólica na aorta ascendente de ratos. 

132. EFEITOS DO ÍNDICE GLICÊMICO NO TRATAMENTO 
DE ADULTOS E IDOSOS COM SOBREPESO E OBESIDADE 
PRATICANTES DE EXERCÍCIO FÍSICO
Manuela Maria de Lima Carvalhal, Juliane Albuquerque, Zilaine 
Carneiro, Joseana Moreira Assis Ribeiro, Flávia Santana Félix
Universidade da Amazônia

Objetivo: O objetivo deste trabalho é avaliar o efeito do índice gli-
cêmico no tratamento de sobrepeso e obesidade em praticantes de 
exercício físico. Metodologia: Foram avaliados e investigados 20 
(vinte) adultos com idades de 50 a 59 anos e idosos (> 60 anos) de 
ambos os sexos, que praticavam musculação no Laboratório de Exer-
cício Resistido e Saúde (LERES) da Universidade Estadual do Pará 
(UEPA). Realizou-se o seguinte procedimento para o diagnóstico 
inicial: análise da adequação da ingestão de energia, por meio do 
método Recordatório de 24 horas, Frequência Alimentar, além da 
caracterização do perfil antropométrico, tais como peso e estatura, 
para a verificação do índice de massa corporal (IMC), circunferên-
cias e pregas cutâneas. Com a avaliação das anamneses, os indivídu-
os foram divididos em quatro grupos, em cada um dos grupos, foi 
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aplicado um plano alimentar diferenciado, definido a partir do perfil 
analisado de cada um dos indivíduos e acompanhados por um perío-
do de dois meses. Resultados: Os resultados demonstraram que, ao 
final da pesquisa, houve uma diminuição de 5% tanto para sobrepeso 
como para obesidade, explicando assim os 10% dos indivíduos que 
se encontram em eutrofia. Pode-se observar que houve mudança na 
média de todos os grupos, quando comparados no início e no final 
da pesquisa, em que no percentual de gordura o grupo que consumiu 
dieta de médio IG apresentou maior redução (1,57%) e, conforme 
o peso magro, o grupo que consumiu dieta de baixo IG apresentou 
maior diferença, a qual se diz respeito ao aumento do percentual de 
peso magro (1,93%). Dessa forma, ressalta-se que não houve mu-
dança significativa em nenhum dos grupos ao nível de significância 
de 5% na análise de variância. Conclusão: Supõem-se que a perda de 
peso e a mudança da composição corporal independem do tipo de 
IG consumido, desde que se associe uma dieta equilibrada à prática 
de exercícios físicos, para que se obtenham resultados favoráveis na 
perda de peso e mudança corporal, melhorando a qualidade de vida.

133. EFEITOS DO TREINAMENTO CONCORRENTE E DA 
SUPLEMENTAÇÃO COM PHASEOLUS VULGARIS NA 
COMPOSIÇÃO CORPORAL DE MULHERES APÓS A 
MENOPAUSA
Malena Ricci Picolo, Lucas Melo Neves, Fabrício Eduardo Rossi, 
Camila Buonani, Ismael Forte Freitas Júnior
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho

Introdução: A menopausa está associada a diversas mudanças na 
composição corporal, em especial na adiposidade total, trazendo em 
seu conjunto doenças crônicas não transmissíveis, principalmente 
quando associado à inatividade física. Acredita-se que o treinamento 
concorrente e a suplementação com faseolamina sejam estratégias 
benéficas para modificar e prevenir esse quadro. Objetivo: Verificar 
o efeito de oito semanas de treinamento concorrente isolado e as-
sociado à suplementação com Phaseolus vulgaris (Faseolamina) na 
composição corporal de mulheres após a menopausa. Metodologia: 
Foram avaliadas 56 mulheres na pós-menopausa, com idade entre 
50 e 79 anos. As participantes foram divididas em: Grupo Treino 
(GT), Grupo Treino + Suplemento (GTS), Grupo Suplemento (GS) 
e Grupo Controle (GC). O treinamento concorrente consistiu em 
três sessões semanais com treino resistido, seguido de 30 min de 
caminhada. Para a suplementação, as participantes ingeriram cápsu-
las manipuladas com 445 mg/dia de Faseolamina. O protocolo do 
estudo teve a duração de oito semanas. Para a estimativa da com-
posição corporal (massa magra, massa gorda, gordura de tronco e 
percentual de gordura), foi empregada a técnica da absorptiometria 
de raio-X de dupla energia. Todas as análises foram realizadas por 
meio do software SPSS 17.0. Resultados: Diminuições significativas 
na MG, Tco G e GC% e aumento na MM foram notadas no GT. 
MG e CG% diminuíram expressivamente no grupo GTS, enquanto 
nenhuma mudança significativa nas variáveis de composição corporal 
foi observada para o GC e GS após oito semanas de intervenção. 
Conclusão: O treino concorrente isolado foi mais eficaz na redução 
de gordura corporal em comparação ao treinamento concorrente 
mais a suplementação com Faseolamina.

134. EFEITOS DO TREINAMENTO FÍSICO SOBRE A MEMÓRIA 
ESPACIAL E SOBRE PROTEÍNAS DA VIA DE SINALIZAÇÃO DA 
INSULINA NO HIPOCAMPO DE RATOS DIABÉTICOS
Amanda Bisachi, João Carlos Diegues, Eliete Luciano, José 
Rodrigo Pauli, Clarice Yoshico Sibuya, Leandro Pereira de Moura, 
Ricardo José Gomes
Universidade Federal de São Paulo 

Introdução: Estudos demonstram que o diabetes mellitus, quando 
não controlado, pode prejudicar a função cerebral e produzir perda 

da capacidade cognitiva. Tem sido reportado que proteínas da via de 
sinalização da insulina parecem estar alteradas em regiões cerebrais 
de pessoas com distúrbios cognitivos. O exercício físico por outro 
lado, além ser indicado para controle do diabetes, também pode pre-
venir o desenvolvimento de distúrbios cognitivos. Objetivo: Investi-
gar os efeitos do diabetes sobre a memória espacial bem como sobre 
proteínas da via da insulina no hipocampo de ratos diabéticos seden-
tários e treinados. Metodologia: Para a realização do estudo, 40 ra-
tos Wistar foram distribuídos em quatro grupos: controle sedentário 
(CS), controle treinado (CT), diabético sedentário (DS) e diabético 
treinado (DT). Para indução do diabetes experimental, os animais 
receberam Aloxana monoidratada Sigma (35 mg/kg de peso cor-
poral i.v.). O programa de treinamento físico consistiu em natação 
por 60 minutos diários, cinco dias por semana, durante seis semanas, 
com cargas equivalentes a 90% da intensidade de transição metabó-
lica determinada pelo teste do lactato mínimo. Na última semana 
de experimento, os animais foram submetidos aos testes cognitivo 
do labirinto aquático de Morris. Ao final do período experimental, 
os ratos foram submetidos à eutanásia e o sangue foi utilizado para 
dosagem de glicose, insulina e hematócrito. Amostras do hipocampo 
foram retiradas e processadas para análise da expressão de proteínas 
da via da insulina pelo método de Western Blott. Os dados foram 
analisados pela análise de variância (ANOVA p < 0,05). Resultados: 
O diabetes aumentou a glicemia e reduziu a insulinemia enquanto o 
treinamento físico minimizou tais alterações. Foi observado nos ani-
mais diabéticos aumento no tempo de latência e no tempo de reten-
ção durante o teste do labirinto aquático de Morris. O treinamento 
físico recuperou o tempo de retenção e melhorou a memória espacial 
desses animais. Não houve diferenças significativas entre os grupos 
em relação à expressão do receptor de insulina hipocampal, porém 
foi observado aumento da expressão de AKT-1 no grupo DT em 
relação aos demais grupos. Conclusão: Nossos dados indicam que 
a recuperação da memória espacial nos animais diabéticos treinados 
pode estar relacionada com maior expressão de AKT-1 no hipocam-
po do referido grupo. Apoio Fapesp-2010/18257-0. 

135. EFFECTS OF HOME-BASED EXERCISE ON BODY WEIGHT, 
C-REACTIVE PROTEIN AND ADIPONECTIN IN NON-OBESE 
WOMEN
Mauro Felippe Felix Mediano, Fabiana Alves Neves, Alessandra 
Cordeiro de Souza Rodrigues Cunha, Érica Patricia Garcia de 
Souza, Anibal Sanchez Moura, Rosely Sichieri
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Objective: To evaluate the effects of small-volume home-based exer-
cise combined with slight caloric restriction on the inflammatory ma-
rkers C-reactive protein (CRP) and adiponectin. Methods: In total, 
56 women were randomly assigned to one of two groups for exerci-
se intervention: control (CG) or home-based exercise group (HB). 
Weight, waist and hip circumferences and inflammatory markers 
were measured at baseline and after six and twelve months. Women 
allocated to the HB group received a booklet explaining the physi-
cal exercises to be practiced at home at least three times per week, 
40 minutes per session, at low-to-moderate intensity. All participants 
received dietary counseling aimed at reducing caloric intake by 100-
300 calories per day, with a normal distribution of macro-nutrients 
(26%-28% of energy as fat). Results: The HB group showed a greater 
reduction in weight (-1.71 vs. -0.50; p = 0.03) and BMI (-0.67 vs. 
-0.20; p = 0.03) at six months, but no difference between groups 
was observed thereafter. For the inflammatory markers, a greater but 
non-statistically significant reduction was found for CRP in the HB 
group at six months (-0.03 vs. 0.15; p = 0.09); however, this differen-
ce disappeared after adjusting for weight change. No differences were 
found for adiponectin at the 6 or 12 month follow-up. Conclusion: 
Small-volume home-based exercise did not promote changes in in-
flammatory markers independent of weight change.
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136. EPIGALLOCATECHINA-3-GALLATO (EGCG) AUMENTA 
FOSFORILAÇÃO DA AMPK E MELHORA O PERFIL 
METABÓLICO DO TECIDO ADIPOSO MESENTÉRICO DE 
CAMUNDONGOS TRATADOS COM DIETA HIPERLIPÍDICA
Aline Alves de Santana, Marcos Hiromu Okuda, Aline Boveto 
Santamarina, Laís Vales Mennitti, Gabriel Inácio Honorato de 
Souza, Eliane Beraldi Ribeiro, Claudia Maria Oller do Nascimento, 
Fabio dos Santos Lira, Lila Missae Oyama
Universidade Federal de São Paulo

Introdução: O tecido adiposo é um órgão endócrino que secreta 
inúmeras proteínas que influenciam o metabolismo e a inflamação. 
A obesidade está associada com uma inflamação crônica subclínica 
e disfunção metabólica que contribuem para o desenvolvimento de 
resistência à insulina e diabetes. Esse estímulo inflamatório induzido 
pela obesidade e dieta hiperlipídica suprime a atividade da proteína 
quinase ativada por AMP (AMPK). A AMPK é um sensor energético 
que regula processos anabólicos e catabólicos e, consequentemente, 
a homeostase energética. O consumo de chá-verde rico em catequi-
na EGCG atenua as alterações metabólicas da obesidade. Objeti-
vo: Dadas as ações metabólicas e anti-inflamatórias ocasionadas pela 
ativação do AMPK, o objetivo deste trabalho foi estabelecer uma 
estratégia dietética (extrato de chá-verde) que pode apresentar po-
tencial de promover ativação do AMPK. Métodos: Camundongos 
suíços machos com 30 dias foram divididos em dois grupos: dieta 
hiperlípica e suplementação placebo (0,1 ml de água por gavagem/
dia) e dieta hiperlídica + EGCG (0,1 ml de EGCG – 50 mg/kg/
dia) e água ad libitum. Após oito semanas de tratamento, os animais 
foram sacrificados e o tecido adiposo mesentérico foi removido para 
determinação de pAMPK α 1/2 e pAMPK β1 por Western Blot-
ting, e determinação dos níveis proteicos teciduais de IL-15, IL-10, 
IL-6, TNF-alfa por ELISA. Resultados: Massa corporal e massa do 
tecido: A massa relativa (massa do tecido/massa corporal total) do 
tecido adiposo mesentérico foi maior no grupo HL + água compara-
do ao HL + EGCG (p < 0,05). Citocinas no tecido adiposo: A con-
centração da citocina IL-15 e IL-10 no tecido adiposo mesentérico 
foi maior no grupo HL + EGCG comparado ao grupo HL + água. 
O conteúdo de IL-6 e TNF-alfa foi maior no grupo HL + água, no 
entanto, o EGCG reduziu esse efeito. Quantificação de proteínas: 
Os níveis da proteína pAMPK subunidade α 1/2 e β1 nos animais 
tratados com dieta hiperlipídica (grupo HL+A) foram significante-
mente menores. O tratamento com EGCG aumentou significante-
mente esse efeito (p < 0,05). Conclusão: O uso da catequina mais 
abundante do chá-verde (EGCG) mostrou-se eficiente em ativar o 
AMPK e atenuar a inflamação do tecido adiposo mesentérico. Finan-
ciamento: Fapesp (Processo 2012/03713-5), Capes e CNPq.

137. ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES PORTADORES 
DE DIABETES MELLITUS EM TRATAMENTO REGULAR DE 
HEMODIÁLISE EM UM MUNICÍPIO DO LESTE MINEIRO
Andreza de Paula Santos, Cynthia Anália Barbosa, Elizabeth 
Lacerda Aquino, Franciele Gualberto Ferreira Souza
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: O diabetes mellitus (DM) representa a principal causa 
de insuficiência renal crônica (IRC) em pacientes ingressando em 
hemodiálise. A incidência de desnutrição energético-proteica nesses 
pacientes é elevada e consequentemente é um fator de morbimor-
talidade. Assim é de extrema importância a classificação do estado 
nutricional no paciente que inicia a hemodiálise para que seja pos-
sível avaliar a evolução clínica. Objetivo: O objetivo deste estudo é 
avaliar o estado nutricional de pacientes portadores de DM que estão 
em tratamento hemodialítico utilizando métodos objetivos e subjeti-
vos visando à identificação daqueles em risco nutricional. Métodos: 
Foram selecionados 61 pacientes portadores de diabetes mellitus em 
hemodiálise para fins de estudo no mês de setembro de 2011. Foi re-

alizada avaliação do estado nutricional pelo índice de massa corporal 
(IMC) e também foi aplicada a avaliação subjetiva global (ASG) por 
intermédio de questionários próprios para o paciente renal em tra-
tamento hemodialítico. Resultados: Por meio do IMC, uma parte 
significativa da amostra apresentou-se eutrófica (49,1%) e, já com a 
aplicação da ASG, a maior parte dos indivíduos em estudo apresen-
tou desnutrição leve e poucos se apresentaram dentro do peso ade-
quado. Conclusão: Em relação aos exames bioquímicos, a maioria 
dos resultados mostrou que os pacientes apresentavam-se dentro dos 
limites descritos na literatura especializada. Palavras-chave: Diabetes 
mellitus, IRC, hemodiálise, desnutrição, avaliação nutricional.

138. ESTADO NUTRICIONAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO E SUA CONSCIENTIZAÇÃO COM A SAÚDE
Camila Yandara Sousa Vieira de Melo, Marcella Moreira Botelho, 
Milena Damasceno de Souza Costa, Anne Ellen Alves e Oliveira, 
Patrícia Ramos Maciel Espínola
Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau)

Introdução: A obesidade tem crescido mundialmente de forma pro-
gressiva nas últimas décadas. No estado de Pernambuco, estudos 
vêm sendo realizados a fim de determinar a magnitude dessa pande-
mia, os quais apontam para prevalência importante dessa condição 
nutricional. Objetivos: Avaliar o estado nutricional dos servidores 
do estado de Pernambuco, bem como sua conscientização com a 
saúde. Métodos: Foram avaliados pacientes atendidos no ambula-
tório geral de nutrição no período de agosto a setembro de 2012. 
Foram coletados dados de peso e altura, sendo, em seguida, calcula-
do o índice de massa corporal (IMC), estabelecendo o diagnóstico 
nutricional segundo os pontos de corte da OMS para adultos e de 
Lipschitz para idosos. Para obtenção do excesso de peso, foi conside-
rado o excedente em relação ao peso considerado ideal, utilizando-se 
para obtenção deste último, a média de IMC para adultos de 23 
kg/m² e de 25 kg/m² para idosos. Resultados: Foram avaliados 40 
pacientes com idade média de 54 ± 12 anos, dos quais 92,5% apre-
sentaram IMC indicativo de sobrepeso/obesidade, com valor médio 
de 31,3 ± 5,3 kg/m². Do grupo com sobrepeso/obesidade, apenas 
sete eram homens, sendo a maioria do sexo feminino (81,1%). O 
peso médio observado foi de 80,4 ± 18,3 kg, com média de excesso 
de peso de 20,2 kg, atingindo o valor máximo de 50,7 kg, além do 
peso considerado ideal em um desses pacientes. A principal razão 
relatada como motivo para o atendimento nutricional foi o sobrepe-
so/obesidade em 70% dos pacientes, os quais também em sua maio-
ria (83,7%) relataram ter buscado atendimento por conta própria. 
Conclusão: O sobrepeso/obesidade é bastante evidente entre os 
servidores do estado de Pernambuco que procuram o serviço am-
bulatorial. No entanto, o papel do profissional nutricionista vem dia 
após dia conquistando espaço entre essa população que já procura 
atendimento a fim de receber orientações para aperfeiçoar seus há-
bitos alimentares, proporcionando melhores condições de saúde e 
qualidade de vida. Agradecimentos: Aos pacientes que permitiram 
que fosse possível a realização dessa pesquisa. Apoio financeiro: Não 
houve recurso financeiro para o desempenho desse trabalho. Pala-
vras-chave: Sobrepeso, obesidade, conscientização, saúde.

139. ESTADO NUTRICIONAL, ATIVIDADE FÍSICA NO LAZER 
E SATISFAÇÃO COM O PESO CORPORAL EM ADULTOS DO 
MUNICÍPIO DE VIÇOSA, MG: DADOS PRELIMINARES
Wellington Segheto, Giana Zarbato Longo, Beatriz Bastos Braga, 
Danielle Cristina Guimarães da Silva, France Araújo Coelho, 
Vanessa Guimarães Reis, Silvia Helena de Oliveira Morais, Juliana 
Farias de Novaes, Dione de Marchi, Leonice Aparecida Doimo
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: Alterações no estado nutricional, como o excesso de 
peso, estão relacionadas a sérios agravos para a saúde. Grande parte 
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dessas alterações está condicionada a um estilo de vida sedentário, 
como, por exemplo, o nível de atividade física no lazer. Além disso, 
nota-se uma insatisfação com o peso corporal em indivíduos adultos, 
o que pode levar a comportamentos prejudiciais à saúde, como a 
bulimia e o consumo de alimentos hipercalóricos. Alterações no es-
tado nutricional associadas a um estilo de vida sedentário são alguns 
dos indicadores que podem aumentar o risco de doenças crônicas 
não transmissíveis. Objetivo: Analisar a associação entre o estado 
nutricional, o nível de atividade física no lazer e a satisfação com o 
peso corporal em adultos. Método: Trata-se de um estudo transver-
sal de base populacional, com dados preliminares de 162 indivíduos, 
na faixa etária de 20 a 59 anos, o qual tem como objetivo maior a 
prevalência de síndrome metabólica e fatores associados em adultos. 
Foram aplicados questionários domiciliares para obter dados sobre 
condições socioeconômicas, demográficas, de estilo de vida e morbi-
dades, seguidas da coleta de exames laboratoriais e composição cor-
poral. Para este estudo, utilizaram-se as seguintes variáveis: estado 
nutricional, avaliado por meio do índice de massa corporal (IMC = 
massa corporal/estatura2), nível de atividade física no lazer (domínio 
4 do International Physical Activiti Questionnarie – IPAq) e satisfa-
ção com o peso corporal. Os dados foram tabulados no programa 
Epidata e a análise, feita no pacote estático STATA 9.1, sendo utili-
zados a estatística descritiva e o teste do Qui-Quadrado para verificar 
a associação entre as variáveis. O nível de significância adotado foi 
de 5%. Resultados: Fizeram parte do estudo 162 indivíduos (29,34 
anos dp. 10,45), sendo 51,2% do sexo masculino. O excesso de peso 
foi observado em 30,86% (n = 50) da amostra e 64,02% (n = 105) 
foram considerados inativos fisicamente. A insatisfação com o peso 
corporal foi observada em 53,42% (n = 78) dos avaliados. Verificou-
se associação apenas entre o excesso de peso e a insatisfação com o 
peso corporal (p < 0,001). Conclusão: Os resultados indicam uma 
frequência considerável de indivíduos com excesso de peso e inati-
vidade física no lazer. A insatisfação com o peso corporal naqueles 
com excesso de peso torna-se preocupante, pois essa característica 
pode levar à adoção de comportamentos prejudiciais para a saúde. 
APOIO: CNPq e Fapemig. 

140. ESTEATO-HEPATITE NÃO ALCOÓLICA EM BYPASS 
GÁSTRICO: AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM GRAU DE 
OBESIDADE E AMINOTRANSFERASES
Lúcia Helena de Oliveira Cordeiro, Fernando Luis da Silva Filho, 
Maysa Gabriela Simões Vasconcelos, Viviane Pinheiro Gomes, 
Edmundo Pessoa Almeida Lopes Neto, Lyz Bezerra, Josemberg 
Marins Campos
Hospital das Clínicas de Pernambuco

Introdução: Na literatura, há dificuldade no diagnóstico de formas 
graves de esteato-hepatite não alcoólica (EHNA) em pacientes obe-
sos antes da cirurgia bariátrica. A falta de correlação entre enzimas 
hepáticas e (EHNA) faz com que biópsia hepática seja considerada 
o método diagnóstico ideal da doença hepática gordurosa não alco-
ólica (DHGNA). Componentes da síndrome metabólica (SM) que 
estão relacionados com a severidade da resistência insulínica (RI), 
tais como relação cintura-quadril, diabetes, hipertrigliceridemia, 
tem forte correlação com formas mais graves da DHGNA sugerin-
do um mecanismo fisiopatológico. Objetivos: Correlacionar fatores 
metabólicos com histologia hepática em pacientes com obesidade. 
Métodos: Foram avaliados pacientes no pré-operatório de gastro-
plastia, sendo excluídos os com hepatite viral e ingestão de etanol 
maior que 80 g/semana. Foram verificados índice cintura-quadril 
(ICQ) e IMC, dosagens de glicose, colesterol, triglicerídeos e ami-
notransferases. Biópsia hepática foi realizada durante a cirurgia. A 
DHGNA foi classificada como grau I: esteatose hepática (EH) leve 
a moderada; grau II: EH difusa e inflamação; grau III: EH com fi-
brose periportal; e grau IV: cirrose. Resultados: Foram incluídos 35 

pacientes, 24 (69%) do sexo feminino, com idade média de 37 anos 
e tempo médio de obesidade de 18 anos. O IMC médio foi de 53,04 
kg/m2. A DHGNA foi encontrada em 31 pacientes (88,6%), sendo 
grau I em 10 (32,2%), grau II em 14 (45,2%) e grau III em 7 pa-
cientes (25,6%). Os casos com EHNA apresentaram menor média de 
idade (33,4 anos) e menor tempo médio de obesidade (14,1 anos) 
quando comparados aos que apresentaram esteatose pura. Diabe-
tes esteve presente em 85,7% nos casos com EHNA. ICQ mostrou 
associação com EH (p = 0,054) e hipertrigliceridemia (p = 0,084) 
foram os marcadores que melhor se correlacionaram com graus mais 
severos de doença hepática. As aminotransferases não tiveram cor-
relação com os diferentes graus de DHGNA. Conclusão: A EHNA 
tem elevada prevalência em obesos graves e hipertrigliceridemia e re-
lação cintura/quadril se correlacionaram positivamente com o grau 
de histologia hepática.

141. ESTUDO DA RELAÇÃO DIRETA DO FIBRINOGÊNIO COM 
O ESTADO NUTRICIONAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Waldeneide Fernandes de Azevedo, Carla Campos Muniz 
Medeiros, Camila Muniz Medeiros, Anna Larissa Veloso Guimarães, 
Tatianne Moura Estrela Dantas, Rafaela Ramos Dantas, Mônica de 
Oliveira Simões, Yohana Brunna Rafael de Moraes
Universidade Federal de Campina Grande

Introdução: A prevalência de obesidade infantil vem apresentando 
aumento preocupante nas últimas décadas, tendo em vista a sua 
forte influência nas taxas de morbimortalidade. Evidências científi-
cas indicam associação entre a obesidade e a inflamação subclínica, 
assim a presença de altos níveis de proteínas inflamatórias da fase 
aguda, como o fibrinogênio, pode ter relação direta com o estado 
nutricional. Objetivo: Verificar a associação do fibrinogênio com 
o estado nutricional em crianças e adolescentes. Método: Estu-
do transversal, quantitativo, realizado entre junho/2011 e janei-
ro/2012, com 89 crianças e adolescentes com excesso de peso. A 
classificação do estado nutricional foi realizada por meio do índice 
da massa corpórea (IMC) em: sobrepeso (IMC entre o percentil 
85 e 95), obesidade (95 ≤ IMC < 97) e obesidade grave (IMC ≥ 
percentil 97). Para a avaliação da associação do fibrinogênio com 
o estado nutricional, os níveis de fibrinogênio foram divididos em 
quartis P1 (< 2,2), P25 (2,3-2,6), P50(2,7-3,4) e P75(≥ 3,4) e 
realizado o teste do Qui-Quadrado de Pearson (Fisher, quando n 
< 5). Utilizou-se o programa SPSS versão 17. Resultados: Ob-
servou-se que a maior parte dos indivíduos (63,0%) encontrava-se 
com o IMC ≥ percentil 97, caracterizando obesidade grave. Não foi 
verificada a associação entre os quartis de fibrinogênio e o estado 
nutricional (IMC ≥ P97) (p = 0,842). Conclusão: Apesar de os 
achados não indicarem associação significativa entre os níveis séricos 
de fibrinogênio e o estado nutricional, sabe-se que o excesso de 
peso é considerado um estado inflamatório de baixa intensidade. 
Desse modo, sugere-se a realização de mais estudos para o esclareci-
mento dessa relação. Palavras-chave: Fibrinogênio, doenças cardio-
vasculares, obesidade, estado nutricional. Financiamento: Programa 
de Incentivo a Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Estadual 
da Paraíba (Propesq/UEPB). 

142. ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE O GENE DA SUCRASE-
ISOMALTASE E DIABETES MELLITUS TIPOS 1, 2 E GESTACIONAL
Nalini Drieli Josviak, Lupe Furtado-Alle, Ricardo L. Souza, Isabela 
C. R. Santos, Geraldo Picheth, Rosangela R. Réa, Ana Cristina R. 
Almeida
Universidade Federal do Paraná

Introdução: A sucrase-isomaltase é uma glicoproteína integral 
de membrana codificada pelo gene sucrase-isomaltase (SI) (3q25-
-q26), exclusivamente expressa nas microvilosidades da membrana 
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do intestino delgado e responsável pela digestão final da dieta de 
sacarose e amido. Sabe-se que no diabetes mellitus há um aumento 
na atividade de dissacaridases, incluindo a sucrase-isomaltase. Além 
do aumento na atividade enzimática, estudos com diabetes melli-
tus tipos 1 e gestacional mostraram associação e/ou tendência de 
associação com SNP em região próxima ao gene SI. Objetivo: O 
objetivo deste trabalho foi verificar associação entre o gene SI e os 
três tipos de diabetes mellitus por meio da genotipagem de SNPs em 
estudo caso-controle. Métodos: Foram genotipadas 865 amostras 
caso-controle para três SNPs no gene SI (rs4557160, rs7626281 
e rs13095976). Resultados: Foram encontradas frequências ge-
notípicas e alélicas similares em pacientes e controles, três hapló-
tipos de predisposição ao DM2 e um haplótipo de predisposição 
ao DMG, não havendo diferença nas frequências haplotípicas para 
DM1. Conclusões: Considerando esses resultados, sugerimos duas 
hipóteses: 1) Como existem diferenças nas combinações haplotípi-
cas entre casos e controles, uma outra variante, em desequilíbrio de 
ligação com esses haplótipos, pode ser a responsável pela variação 
na atividade da enzima sucrase-isomaltase que esteja associada ao 
DM2 e/ou DMG; 2) Os próprios haplótipos exercem um efeito 
regulatório na expressão do gene SI que esteja associado ao diabetes 
tipo 2 e gestacional.

143. EVOLUÇÃO CLÍNICO-NUTRICIONAL DE PACIENTES 
CANDIDATOS À CIRURGIA BARIÁTRICA
Ingrid Maria Novais Barros de Carvalho Costa, Antônio Alves 
Júnior, Larissa Damasceno Miranda, Ellen de Almeida Santos
Hospital Universitário de Sergipe

Introdução: A intervenção nutricional pré-operatória faz parte do 
protocolo de atendimento e acompanhamento dos pacientes can-
didatos à cirurgia bariátrica no Hospital Universitário de Sergipe. 
Nessa intervenção é realizada uma dieta hipocalórica, com base nas 
necessidades nutricionais e comorbidades do paciente, ao mesmo 
tempo em que é iniciado o trabalho de reeducação alimentar para 
que sejam evitadas as consequências de uma má alimentação após 
a cirurgia bariátrica. Esse tipo de intervenção visa também a uma 
melhoria no estado nutricional e bioquímico do paciente, diminuin-
do assim os riscos da cirurgia. Objetivo: Conhecer o estado nutri-
cional dos pacientes candidatos à cirurgia bariátrica antes e após a 
intervenção nutricional. Métodos: Estudo retrospectivo, descritivo, 
transversal realizado no ambulatório de cirurgia bariátrica do Hos-
pital Universitário de Sergipe, com 80 pacientes de ambos os sexos. 
Para análise estatística, foram utilizados a média, o desvio-padrão 
e o teste t pareado. Resultados: Foram avaliados 61 pacientes do 
sexo feminino (76,25%) e 19 do sexo masculino (23,75%). O grupo 
apresentou a média de idade de 40,45 (± 9,68) anos. O tempo de 
intervenção entre a primeira consulta e o procedimento cirúrgico 
com nutricionista teve a duração média de 300,57 (± 183,51) dias. 
No momento da admissão, os pacientes apresentaram as seguintes mé-
dias: peso de 137,05 (± 31,27) kg, IMC de 52,31 (± 9,53) kg/m², cir-
cunferência abdominal de 136,46 (± 15,21) cm, glicemia de jejum 
de 118,23 (± 68,51) mg/dl, colesterol total de 208,86 (± 41,11) 
mg/dl, triglicerídeos de 161,00 (± 111,79) mg/dl, HDL de 46,74 
(± 11,21) mg/dl e LDL de 118,74 (± 37,13) mg/dl. Na consulta 
anterior à cirurgia, as médias apresentadas foram: peso de 126,75 (± 
30,16) kg (p = 0,000), IMC de 48,14 (± 9,84) kg/m² (p = 0,000), 
circunferência abdominal de 135,65 (± 15,35) cm, glicemia de jejum 
114,20 (± 77,25) mg/dl, colesterol total de 189,18 (± 41,81) mg/
dl, triglicerídeo de 143,00 (± 105,34) mg/dl, HDL de 50,65 (± 
15,32) mg/dl e LDL de 115,83 (± 30,94) mg/dl. Conclusão: Após 
a intervenção nutricional, os pacientes apresentaram boa evolução 
no pré-operatório, tanto dos parâmetros antropométricos quanto 
dos exames bioquímicos, o que contribui para a redução do risco ci-
rúrgico, além de aumentar o potencial de sucesso no pós-operatório.

144. EXCESSO DE PESO E CONSUMO DE LIPÍDEOS EM 
ADOLESCENTES FREQUENTADORES DE CURSOS PRÉ-
VESTIBULAR NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SP
Camila de França Morales, Samara Souto Fidelis de Paula, 
Ludmila de Araújo Garcia, Isabela Santos Areias, Érika Priscila 
Perucelo, Márcia Nacif Pinheiro
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Introdução: A adolescência é um período caracterizado por diver-
sas alterações fisiológicas, psicológicas e comportamentais. Entre 
elas, pode-se citar a alteração da composição corporal, a maturação 
sexual, as modificações do padrão alimentar (elevado consumo de 
lipídeos, açúcares simples e sódio), a inatividade física e o consumo 
elevado de álcool e cigarros. Associado a essas mudanças, acontece 
o vestibular, que é um dos processos pelo qual o estudante ingressa 
na universidade e que gera conflitos, dúvidas, medo, ansiedade e 
estresse. Objetivos: Verificar a prevalência de excesso de peso e a fre-
quência de consumo de alimentos fonte de lipídeos em adolescentes 
de cursos preparatórios para o vestibular no município de São Paulo. 
Métodos: Trata-se de um estudo transversal, realizado com 72 ado-
lescentes, de ambos os gêneros da cidade de São Paulo. A avaliação 
do consumo de lipídios foi realizada por meio da aplicação de um 
quadro de frequência de alimentos ricos em gorduras, publicado por 
Chiara e Sichieri (2001). A avaliação do estado nutricional foi feita 
a partir do peso, estatura e circunferência de cintura. Utilizaram-se 
o indicador IMC/idade proposto pela OMS (2007) e a referência 
de Freedman et al. (1999) para a avaliação do excesso de peso e do 
risco de doença cardiovascular entre os adolescentes. Resultados: 
Foram avaliados 30 adolescentes do sexo masculino e 42 do gênero 
feminino, com idade média de 18,9 anos com desvio-padrão ± 2,6. 
Os dados de consumo alimentar mostraram que 33,3% dos homens 
e 19,0% das mulheres apresentaram alto consumo de alimentos ri-
cos em lipídios, tais como bife ou carne assada, manteiga ou mar-
garina, queijo, leite integral e biscoito. Observou-se que 66,6% dos 
adolescentes não tinham o hábito de praticar atividade física, 59,7% 
consumiam bebidas alcoólicas com frequência e 6,9% relataram ser 
tabagistas. Quanto ao estado nutricional, verificou-se que 23,7% 
dos adolescentes estavam com IMC elevado, ocorrendo uma maior 
prevalência de sobrepeso e obesidade nos meninos (16,6%) e 4,2% 
tinham risco de doença cardiovascular segundo a circunferência de 
cintura. Conclusão: Os dados avaliados sugeriram alta proporção 
de indivíduos com excesso de peso e hábitos alimentares e de vida 
inadequados. Dessa forma, sugere-se que esses adolescentes recebam 
orientações em relação a um estilo de vida saudável visando à saúde 
e à melhoria da qualidade de vida.

145. EXCESSO DE PESO EM PACIENTES COM ALTO RISCO 
CARDIOVASCULAR E SUA RELAÇÃO COM GÊNERO E 
VÍNCULO EMPREGATÍCIO: PROCÁRDIO-UFV
Camila Horta Gaudereto Rodrigues, Hellen Abreu da Silva, 
Vanessa Fialho Lopes, Luíza Carolina Fagundes Silva, Júlia 
Brangioni Fontes, Dalila Pinto de Souza Fernandes, Lílian 
Mendonça Ferreira, Laura Luíza Menezes, Vanessa Silva Davini, 
Helen Hermana Miranda Hermsdorff
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: A obesidade, caracterizada pelo acúmulo excessivo de 
peso, está implicada no desenvolvimento de diversas doenças crônicas 
não transmissíveis. Objetivo: Identificar a prevalência de sobrepeso 
e obesidade dos pacientes com alto risco cardiovascular atendidos 
no Programa de Atenção à Saúde Cardiovascular na Universidade 
Federal de Viçosa – Procárdio-UFV e as possíveis associações com 
gênero e vínculo com a UFV. Metodologia: Esse estudo transversal 
incluiu 98 pacientes (42 homens e 56 mulheres), adultos (idade: 39 
± 13 anos; IMC: 27,8 ± 5,2 kg/m²), do Procárdio-UFV, sendo que 
os dados sociodemográficos, incluindo vínculo (servidor, familiar ou 
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estudante), foram coletados usando questionário previamente estru-
turado. Os pacientes foram submetidos à avaliação antropométrica 
(peso, altura e perímetro da cintura – PC) e à análise da bioimpe-
dância para determinação do percentual de gordura corporal total 
(%GCT). Os resultados obtidos foram avaliados com parâmetros pre-
conizados pela literatura. Os testes de Qui-Quadrado e de associação 
lineal foram realizados no SPSS v.17.0, considerando significância 
para p < 0,05. Resultados: De acordo com IMC, 34,6% dos indiví-
duos apresentam sobrepeso (25-30 kg/m2) e 37,8%, obesidade (≥ 30 
kg/m2), sendo que houve maior prevalência de sobrepeso (55,9%) e 
obesidade (59,5%) entre as mulheres (p > 0,05). Quanto ao vínculo, 
observou-se que um maior percentual de sobrepeso no grupo dos 
servidores (14,3%) e de obesidade nos estudantes (15,3%) (p < 0,05). 
Quando a obesidade foi avaliada segundo a %GCT, 88,9% das mulhe-
res e 75% dos homens apresentaram excesso de peso (≥ 30 e ≥ 20%, 
respectivamente), sendo a prevalência entre as mulheres significante-
mente maior (p < 0,05). As mulheres também apresentaram maior 
prevalência de obesidade abdominal (OA), onde 66,1% das mulheres 
tiveram PC ≥ 88 cm e 41,5% dos homens tiveram PC ≥ 102 cm, sen-
do que o maior porcentual de OA nas mulheres se encontra entre os 
familiares (80%), enquanto nos homens o maior percentual está entre 
os estudantes (21,5%, p < 0,05). Conclusão: Esse estudo encontrou 
uma maior prevalência de sobrepeso e obesidade, central e total, en-
tre as mulheres atendidas no Procárdio-UFV, que variou de acordo 
com o método de classificação aplicado. Nossos resultados indicam 
a necessidade de atenção específica aos pacientes, de acordo com o 
gênero, bem como o uso de diferentes métodos de avaliação da adi-
posidade. Agradecimentos: À Fapemig (Brasil) pelo apoio financeiro. 

146. EXISTE RELAÇÃO ENTRE CIRCUNFERÊNCIA DE CINTURA 
E MASSA ÓSSEA?
Paola Moraes Sarmento Santiago Freitas, Raíssa Resende 
Fernandes, Fernanda Morena dos Santos Barbeiro, Luciana Canto, 
Edna Massae Yokoo, Maria Luiza Garcia Rosa, Vivian Wahrlich
Universidade Federal Fluminense

Introdução: A circunferência da cintura é uma medida usada para ava-
liar risco de doenças, especialmente as doenças cardiovasculares. Pou-
cos estudos, entretanto, avaliaram sua relação com a massa óssea. Ob-
jetivo: Estimar a associação entre a circunferência da cintura e a massa 
óssea (conteúdo mineral ósseo, densidade mineral óssea do fêmur e 
densidade mineral óssea na coluna lombar). Métodos: Estudo trans-
versal com 369 adultos de ambos os sexos acima de 45 anos, assistidos 
no Programa Médico de Família de Niterói. O conteúdo mineral ósseo 
total (BMC), densidade mineral óssea do fêmur (DMOF) e densidade 
mineral óssea na coluna lombar (DMOL) foram mensurados por meio 
da absorptiometria de raio-x de duplo feixe (DEXA). Resultados: A 
correlação de Pearson revelou que a circunferência da cintura teve 
correlação positiva com todas as variáveis estudadas, porém apenas a 
DMOF e DMOL foram estatisticamente significativos (p < 0,001). 
Após regressão múltipla, somente a DMOF continuou significativa (p 
< 0,001). Conclusão: O estudo mostrou que existe associação positiva 
entre a circunferência da cintura e a DMOF, o que sugere que o au-
mento da circunferência da cintura é benéfico à saúde óssea. 

147. EXPERIÊNCIA DE 12 ANOS COM USO DO BALÃO 
INTRAGÁSTRICO
Schemberk Jr., Angela Schemberk, Thiago Chamma, Raphael 
Chamma, Giancarlos Carvalho
ObesoGastro

Introdução: A obesidade é uma doença crônica e epidêmica. O uso 
do balão intragástrico é uma realidade em nosso meio e vem ajudando 
muitos pacientes no controle dessa doença. O balão intragástrico é 
uma ”Ferramenta que ajuda na perda de peso”. Objetivo: O objeti-

vo deste estudo é acompanhar a eficácia do balão em pacientes que 
utilizaram somente o balão sem acompanhamento multidisciplinar 
e com acompanhamento multidisciplinar. Métodos: Comparamos 
dois grupos de pacientes no período de 2008 a 2012 que utiliza-
ram o balão intragástrico de líquido (n 501) Grupo 1 (n 278) BIB 
e acompanhamento multidisciplinar durante os seis meses, Nutricio-
nista 30/30 dias, Psicóloga conforme necessidade após avaliação ini-
cial, sendo no mínino de 30/30 dias atividade física 4 a 5 vezes por 
semana. Médico/endoscopista 30/30 dias Grupo 2 (n 223) BiB e 
acompanhamento irregular da equipe multidisciplinar, por opção do 
paciente que não compareciam às avaliações agendadas e sem ou pou-
ca atividade física. Resultados: O grupo 1 obteve uma perda de peso 
mais significativa no período de seis meses, que variou de 10%-28% 
do peso inicial, houve uma melhor concientização da importância de 
controlar a obesidade, com uso mais racional da alimentação, de pra-
ticar atividades físicas regularmente e uma melhora da autoestima. O 
grupo 2 obteve uma perda menor de peso, que variou de 3%-8% do 
peso inicial. Não houve uma concientização em relação a uma dieta 
balanceada e a atividade física regular. Conclusão: O objetivo deste 
trabalho era acompanhar como se comporta o balão intragástrico em 
pacientes que foram acompanhados por uma equipe multidisciplinar 
e pacientes sem acompanhamento. Percebemos que a motivação e o 
resultado têm diferenças estatísticas importantes. Portanto, o uso de 
balão intragástrico deverá sempre ser utilizado em equipes multidis-
ciplinares, e não por endoscopista isolado, e os pacientes deverão ter 
consciência que seu uso isolado não apresenta um resultado esperado.

148. FATORES AMBIENTAIS E BIOLÓGICOS ASSOCIADOS AO 
EXCESSO DE PESO PRÉ-GESTACIONAL
Sandra Ana Czarnobay, Silleno Dias Junior, Katherinne Barth Wanis 
Figueirêdo, Ana Luisa Rodrigues, Caroline Kroll, Carolina Elisa 
Froldi Vieira, Leticia Janine Bertelli, Silmara Salete de Barros Silva 
Mastroeni, Jean Carl Silva, Marco Fabio Mastroeni
Universidade da Região de Joinville

Introdução: Durante o período reprodutivo as mulheres estão mais 
suscetíveis ao ganho de peso excessivo e ao desenvolvimento da obe-
sidade. O IMC pré-gestacional aumentado e o excessivo ganho de 
peso gestacional podem resultar em problemas à mãe e para o recém-
nascido. Objetivo: O objetivo deste estudo foi investigar as carac-
terísticas sociodemográficas e biológicas das parturientes em relação 
ao excesso de peso pré-gestacional (EPPG). Métodos: O estudo foi 
desenvolvido com uma amostra probabilística de mães e seus filhos 
nascidos em uma maternidade pública da cidade de Joinville, Santa 
Catarina, Brasil. Os dados foram coletados nos meses de janeiro e 
fevereiro de 2012, com puérperas ≥ 18 anos, idade gestacional entre 
37 e 42 semanas que geraram recém-nascidos vivos de feto único. 
No puerpério imediato foram coletados os dados sociodemográficos, 
biológicos e antropométricos. Resultados: Participaram do estudo 
435 mães e seus filhos. A média de idade das mães foi de 25,9 (DP 
= 6,07) anos. Houve aumento da prevalência do EPPG com a pro-
gressão da idade, chegando a 47,9% para o grupo etário ≥ 30 anos 
(p = 0,001). Também houve maior prevalência de EPPG entre as 
mulheres que cursaram apenas o ensino fundamental (45,1%; p = 
0,029), com menos de oito anos de estudo (49,1%; p = 0,006), 
história familiar de excesso de peso (48,7%; p = 0,001), idade da 
menarca < 12 anos (47,4%; p = 0,091), idade de iniciação sexual 
< 14 anos (72,0%; p < 0,001), número de partos ≥ 2 (44,9%; p < 
0,001), intervalo interpartal ≥ 4 anos (51,4%; p = 0,043), via de 
parto cesárea (46,9%; p = 0,006), tiveram ganho de peso gestacional 
excessivo (52,3%; p < 0,001), e IMC pós-gestacional ≥ 25 kg/m2 
(50,5%; p < 0,001). Conclusões: O EPPG está associado a diversos 
fatores, os quais podem prejudicar o desenvolvimento do recém-nas-
cido, sobretudo ganho de peso gestacional e IMC pós-gestacional 
excessivos. O monitoramento desses fatores pelas mães e serviços 
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de saúde é fundamental para evitar o surgimento de doenças crôni-
cas não transmissíveis a médio e longo prazos. Descritores: Partu-
rientes, excesso de peso pré-gestacional, índice de massa corporal. 
Agradecimentos: Fundação de Apoio à Pesquisa – Univille, pelo 
apoio financeiro. Maternidade Darcy Vargas e Laboratório Gimenes, 
pelo uso da estrutura física e obtenção dos dados. 

149. FATORES ASSOCIADOS À AGREGAÇÃO DOS FATORES DE 
RISCO DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM ESCOLARES 
DE SANTA CRUZ DO SUL, RS
Elisa Inês Klinger, Cézane Priscila Reuter, Anelise Reis Gaya, 
Viviane Bittencourt Vargas, Rafaela da Silva, Miria Suzana Burgos, 
Andréia Rosane de Moura Valim
Universidade de Santa Cruz do Sul

Introdução: As doenças cardiovasculares (DCV) representam uma 
das principais causas de morte no Brasil, sendo que algumas pro-
jeções indicam seu aumento em países de baixa e média renda. As 
DCV manifestadas na idade adulta podem ser resultado de uma 
complexa interação entre uma variedade de fatores de risco que po-
dem ter origem na infância e na adolescência. Portanto, os jovens 
que apresentam fatores de risco tendem a apresentar maior predis-
posição ao desenvolvimento de DCV na idade adulta. Objetivo: 
Verificar a associação à agregação de fatores de risco das DCV com 
o índice de massa corporal, idade, sexo e a classificação socioeconô-
mica de crianças e adolescentes de Santa Cruz do Sul, RS. Méto-
dos: Estudo transversal realizado com 451 crianças e adolescentes 
na faixa etária de 10 a 17 anos de idade, de ambos os sexos (211 do 
sexo masculino e 240 do feminino), no ano de 2011. Os exames 
bioquímicos foram realizados com kits comerciais LabtestTM, tendo 
sido medidos os níveis de glicose, colesterol HDL e triglicerídeos. 
Foram avaliadas, também, a circunferência da cintura, índice de mas-
sa corporal (IMC) e a pressão arterial sistólica e diastólica. O nível 
socioeconômico foi avaliado de acordo com o critério ABEP. Foi 
utilizado o parâmetro do IDF (2007) para avaliar a agregação dos 
fatores de risco às DCV, separados por nenhum risco e mais de um 
risco, no programa SPSS 20.0, por meio da regressão de Poisson. 
Resultados: Utilizando o modelo ajustado (IMC, ABEP, idade e 
sexo), verificamos que a prevalência de agregação dos fatores de ris-
co apresentou associação com sobrepeso (RP: 1,90: IC: 1,16-3,09), 
obesidade (RP: 4,60; IC: 3,18-6,64), com os escolares de baixa clas-
se socioeconômica (RP: 1,94; IC: 1,14-3,31) e com a classe média 
(RP: 1,62; IC: 1,12-2,35); já a idade e o sexo não tiveram resulta-
dos significativos estatisticamente. Conclusão: Os escolares obesos 
apresentaram maior risco de desenvolver DCV em comparação aos 
escolares com sobrepeso, que, por sua vez, apresentaram maior risco 
em relação aos normais. Para tanto, não podemos medir esforços 
para o estabelecimento de programas educacionais que favoreçam a 
adoção de um modo mais saudável de vida, para minimizar conse-
quências futuras. Agradecimentos: Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e Universidade de Santa 
Cruz do Sul (Unisc) e Programa de Pós-Graduação em Promoção 
da Saúde (PPGPS).

150. FATORES DE RISCO PARA O DIABETES MELLITUS TIPO 
2 E ASSOCIAÇÃO COM VARIÁVEIS SOCIOECONÔMICAS E 
CLÍNICO-LABORATORIAIS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
COM EXCESSO DE PESO
Renata Cardoso Oliveira, Carla Campos Muniz Medeiros, Danielle 
Franklin de Carvalho, Tatianne Moura Estrela Dantas, Luana 
Batista Azevedo, Elayne Maria Cordeiro Costa, Rafaela Ramos 
Dantas, Nathalia Costa Gonzaga
Universidade Estadual da Paraíba

Introdução: A prevalência do diabetes na infância, principalmente o 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2), está se elevando concomitantemente 

ao aumento do excesso de peso (sobrepeso e obesidade). A identi-
ficação de fatores de risco nesta faixa é de extrema importância para 
realização de intervenções que visem à diminuição dessa condição 
e de suas comorbidades. Objetivo: Verificar a presença de fatores 
de risco ao diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e com os fatores de risco 
cardiometabólicos em crianças e adolescentes com excesso de peso. 
Materiais e métodos: Estudo transversal, quantitativo, realizado en-
tre abril/2009 e abril/2010 com 201 crianças e adolescentes, entre 
2 e 18 anos, com excesso de peso. Foram considerados como fatores 
de risco para DM2 história familiar positiva para DM2; presença de 
sinais de resistência insulínica e quadro de diabetes mellitus gestacio-
nal durante a gravidez da criança. Para avaliação da associação entre 
os fatores de risco para DM com as variáveis (sociodemográficas, 
perfil lipídico, glicídico), foi utilizado o teste Qui-Quadrado. Foi 
utilizada a versão 17.0 do programa SPSS e adotado o nível de sig-
nificância de 5%. Resultados: O fator de risco mais prevalente foi 
história familiar de DM2 (52,2%). A resistência insulínica esteve pre-
sente em 40,8% da população estudada e apresentou associação com 
faixa etária (adolescentes), raça (não brancos) e HDL-c baixo e TG 
elevado. Conclusões: A prevalência de fatores de risco para o DM 
foi elevada na população estudada e a presença da resistência insulí-
nica apresentou associação com alterações do metabolismo lipídico e 
glicídico. Palavras-chaves: Obesidade, diabetes, criança, adolescente. 
Financiamento: Propesq/UEPB.

151. FERRIMAN-GALLWEY SCORE CORRELATES WITH OBESITY 
AND INSULIN LEVELS IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME 
WOMEN
Karina Braga Gomes Borges, Mirelle Oliveira Sóter, Ana Lúcia 
Cândido, Ana Paula Fernandes, Marinez Oliveira Sousa, Cláudia 
Natália Ferreira, Mariana Ferreira Sales
Universidade Federal de Minas Gerais

Introduction: The polycystic ovary syndrome (PCOS) is a hete-
rogenic condition that affects four to eight percent of women in 
reproductive age. It is the most common endocrinopathy and one 
of the main causes of infertility in this group. Hirsutism represents 
a primary clinical indicator of hyperandrogenism in this group and 
is defined as the presence of excess body or facial terminal hair gro-
wth in females in a male-like pattern, as a result of androgen excess 
or increased sensitivity of hair follicle to normal levels of androgen. 
The modified Ferriman-Gallwey (F-G) score is used to determine 
the severity of hirsutism by assessing the extent of hair growth in 
nine key anatomical sites. Metabolic disorders also are found in pa-
tients with PCOS, mainly insulin resistance, diabetes mellitus 2 and 
metabolic syndrome. Aim: The present study aims to correlate insu-
lin levels and body mass index (BMI) with F-G score in a group of 
PCOS women. Methods: This study included 50 diagnosed PCOS 
subjects according to the Rotterdam American Society for Repro-
ductive Medicine e The European Society of Human Reproduction 
and Embryology (ESHRE/ASRM). F-G score was applied to assess 
hirsutism through visual method. Insulin was measured in Abbott 
ARCHITECT® and glucose and was measured using Vitros, by Jo-
hnson and Johnson®, according to the manufacturer’s instructions. 
Results: The majority of the patients were overweight (38%) or 
obese (38%), considering IMC 25 to 30 kg/m2 and > 30 kg/m2, 
respectively. The range of Ferriman-Gallwey score was 0 to 30. F-G 
score showed a positive correlation with BMI (p = 0.035; r = 0.302), 
suggesting that sex hormone-binding globulin (SHBG) tend to li-
nearly decrease as body fat increases, and this may lead to an incre-
ased fraction of free androgens delivered to target sensitive tissues. 
Moreover, insulin levels showed a significant and positive correlation 
with F-G score (p = 0.010, r = 0.477). This finding suggests that in-
sulin resistance could lead to hyperinsulinaemic condition, reducing 
SHBG and raising free circulating testosterone. Conclusion: The 
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results suggest that F-G score may be a good parameter to evalu-
ate insulin levels and obesity in PCOS women. Acknowledgment: 
CNPq, Fapemig and PRPq/UFMG.

152. FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 
PARA PACIENTES COM OBESIDADE EM UMA INSTITUIÇÃO 
PÚBLICA DE REFERÊNCIA NO ESTADO DA BAHIA
Lorenna Marques Fracalossi, Aline Fonseca, Viviane Ferreira Souza 
de Oliveira, Luciane Barros, Teresa Arruti Rey
Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado da Bahia

Introdução: A etiologia da obesidade é multifatorial, sendo resul-
tado da interação de genes, ambiente, estilos de vida e fatores emo-
cionais. Entre os fatores obesogênicos ambientais, o estilo de vida 
moderno torna-se estímulo bastante eficaz, visto que, à medida que 
a sociedade alcança mais desenvolvimento e mecanização, a atividade 
física diminui, reduzindo o gasto energético diário. Em relação à 
alimentação, o consumo de alimentos com alta densidade calórica 
torna-se um fator bastante contundente na gênese da obesidade. 
Objetivo: Dada a importância da obesidade como um problema de 
saúde pública, propõe-se este estudo com o objetivo de apresentar o 
fluxograma do atendimento multidisciplinar prestado aos pacientes 
com obesidade no Centro de Diabetes e Endocrinologia do Esta-
do da Bahia (Cedeba), centro de referência da atenção especializada 
do sistema público de saúde do estado Bahia. Métodos: O Núcleo 
de Obesidade do Cedeba conta com equipe multidisciplinar (endo-
crinologistas, nutricionistas, enfermeira, psicólogos, fisioterapeuta 
e assistente social) capacitada para acolher, orientar e cuidar desses 
indivíduos. A triagem é realizada pela enfermagem, que avalia se o 
paciente atende aos critérios para ser acompanhado no ambulatório. 
Posteriormente, é encaminhado para a nutrição, serviço social, psi-
cologia e fisioterapia. Após a terceira consulta com a nutricionista, é 
encaminhado para o médico. A cada trimestre é realizado encontro 
com todos os pacientes recém-matriculados no ambulatório e seus 
familiares a fim de apresentar o funcionamento do serviço. Mensal-
mente são realizadas palestras educativas sobre obesidade (etiologia 
e fisiopatologia), cirurgia bariátrica, aspectos culturais e psicológi-
cos da alimentação, processo digestório e metabolismo, alimentação 
saudável, imagem corporal, corpo e movimentos. Existem ainda os 
grupos de reflexão em obesidade coordenado pela psicologia, que 
conta com a participação de todos os profissionais do ambulatório 
e também com grupo semanal para atendimento em fisioterapia. A 
equipe do núcleo de obesidade se reúne uma vez por semana para 
discussão de casos clínicos e atualização profissional. Resultados: 
Desde que foi implantado esse modelo de atendimento, tem-se ob-
servado uma melhora na adesão dos pacientes e maior participação 
da família no tratamento. Conclusão: Destaca-se a importância da 
divulgação de modelos de atendimento, que, assim como esse, têm 
obtido êxito para que possam ser discutidos e implementados por 
outras instituições.

153. FREQUÊNCIA CARDÍACA DE RECUPERAÇÃO: 
COMPARAÇÃO ENTRE HOMENS OBESOS E COM SOBREPESO 
APÓS 16 SEMANAS DE TREINAMENTO CONCORRENTE
Mateus Pedroso da Cruz de Andrade, Mara Patrícia Traina 
Chacon-Mikahil, Valéria Bonganha, Arthur Fernandes Gáspari, 
Marina Lívia Venturine Ferreira, Giovana Virginia de Souza, Cleiton 
Augusto Libardi, Diego Trevisan Brunelli, Cláudia Regina Cavaglieri
Universidade Estadual de Campinas

Introdução: O declínio da frequência cardíaca (FC) após o tér-
mino do exercício físico é entendido como frequência cardíaca de 
recuperação (FCR), sendo mediada pela interação coordenada do 
sistema nervoso autônomo. Uma FCR < 12 bpm após teste de es-
forço máximo está correlacionada a uma maior incidência de doen-

ças cardiovasculares (DCV). O aumento da adiposidade e gordura 
visceral, característica da obesidade e sobrepeso, é marcado por um 
desbalanço autonômico, importante fator de risco de DCV e morta-
lidade. Diretrizes do American College of Sports Medicine (ACSM) 
recomendam o treinamento concorrente (TC) para a promoção da 
saúde e prevenção de doenças, pela perda de gordura corporal e au-
mento da massa magra para indivíduos de meia-idade com acúmulo 
de gordura. Objetivos: Avaliar a resposta da FCR e seu percentual 
de modificação entre grupos com obesidade e sobrepesos após 16 
semanas de TC. Métodos: Participaram do estudo 27 homens com 
idade entre 40-60 anos, saudáveis e não ativos fisicamente, divididos 
em dois grupos, grupo com obesidade (GOB; IMC entre 30-35 kg/
m2; n = 14) e grupo com sobrepeso (GSP; IMC entre 25-29 kg/
m2; n = 13). Ambos os grupos realizaram treinamento concorrente 
(TC), por 16 semanas, tendo duração de ~60min/sessão, composto 
por exercícios de treinamento com pesos seguidos de treinamento 
aeróbio. Foi avaliada a FCR após o 1º e 2º minutos do teste er-
goespirométrico máximo em esteira. Resultados: Houve melhora 
significativa para o 1º minuto (20,50 ± 6,96 para 25,36 ± 6,25; P 
< 0,05) e para o 2º minuto (37,71 ± 10,25 para 44,64 ± 9,20, P < 
0,05) da FCR no GSP, assim como maior percentual de modificação 
para o 1º minuto da FCR em relação ao grupo GOB (31,42 ± 32,57 
vs. 10,80 ± 17,92; P < 0,05). Não houve melhora da FCR para o 
grupo GOB. Ocorreu melhora significativa da potência aeróbia má-
xima (VO2máx) apenas para o grupo GSP (29,34 ± 5,49 para 32,85 
± 5,44; P < 0,05). Conclusão: Após 16 semanas, o TC mostrou 
influência positiva na FCR para o 1º e 2º minutos em homens com 
sobrepeso, além de mostrar maior percentual de modificação para o 
1º minuto da FCR comparado com homens com obesidade.

154. FREQUÊNCIA DE SÍNDROME METABÓLICA EM MULHERES 
COM FIBROMIALGIA
Diogo Homann, Suélen Meira Góes, Khaled Omar Mohamad El 
Tassa, Juliana Pizzi, Joice Mara Facco Stefanello, Neiva Leite
Universidade Federal do Paraná

Introdução: A fibromialgia caracteriza-se por dor crônica e genera-
lizada. Elevado percentual desses pacientes apresenta sobrepeso ou 
obesidade, o que os tornam mais propensos a apresentar alterações 
metabólicas. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar possíveis 
alterações metabólicas e a frequência de síndrome metabólica em 
mulheres com e sem fibromialgia. Métodos: Foram avaliadas 38 
mulheres com fibromialgia, provenientes do Hospital de Clínicas 
de Curitiba, da Universidade Federal do Paraná (pacientes; idade: 
43,3 ± 6,4 anos; IMC: 27,3 ± 4,5 kg/m2) e 39 mulheres sem fi-
bromialgia (controles; idade: 40,6 ± 6,8 anos; IMC: 26,9 ± 4,2 kg/
m2). Mensuraram-se o peso e estatura para obtenção do índice de 
massa corporal (IMC) e a circunferência abdominal (CA). Pressão 
arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) foram mensuradas após 
cinco minutos de repouso em posição sentada. Foram dosadas as 
concentrações de glicose, colesterol HDL e triglicérides, no período 
da manhã, após jejum de 12 horas. Resultados: As participantes 
foram classificadas como tendo síndrome metabólica segundo os cri-
térios estipulados pela International Diabetes Federation em 2005. 
Pacientes e controles não diferiram em relação à idade e ao IMC 
(p > 0,05). Para os critérios classificatórios de síndrome metabóli-
ca, não existiram diferenças entre os dois grupos para a CA, PAS/
PAD, concentrações de glicose e colesterol HDL (p > 0,05). Porém, 
as pacientes com fibromialgia apresentaram maiores concentrações 
de triglicérides (pacientes: 159,9 ± 83,8 versus controles: 116,0 ± 
71,5 mg/dL; p < 0,01) quando comparadas às mulheres saudáveis. 
Pacientes apresentaram maior proporção de síndrome metabólica 
(42,1%) comparadas às controles (20,5%; x2 = 4,18; p = 0,04). Mu-
lheres com fibromialgia apresentaram maior frequência de síndrome 
metabólica. As concentrações de triglicérides foi o único critério da 
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síndrome metabólica que diferiu entre os dois grupos. Conclusão: 
Esses achados evidenciam que mulheres com fibromialgia podem 
tornar-se mais propensas ao aparecimento de diabetes e complica-
ções cardiovasculares.

155. GENE ADBR2, VARIANTES BIOQUÍMICAS E OBESIDADE
Luciane Viater Tureck, Neiva Leite, Jovana Karoline Lima, Angela 
H. Antoniazzi, Luciana S. Timossi, Ana C. Osiecki, Gerusa E. Milano, 
Ricardo Lehtonen Rodrigues de Souza, Lupe Alle
Universidade Federal do Paraná

Introdução: O gene ADBR2 já foi relacionado à obesidade e à sín-
drome metabólica (SM), já que seu produto (receptor beta 2 adre-
nérgico) é o principal receptor lipolítico em adipócitos humanos. 
Seus efeitos já foram verificados em contextos de obesidade induzida 
por resistência a catecolaminas, termogênese prejudicada, oxidação 
lipídica e lipólise alterada em indivíduos obesos. Objetivo: O pre-
sente trabalho teve por objetivo investigar a associação de dois SNPs 
(Single Nucleotide Polymorphisms) do gene ADBR2 (Gln27Glu 
rs1042714 e Arg16Gly rs1042713) com variáveis bioquímicas 
(HDL, CT, TG, LDL e índice glicêmico), e variáveis antropométri-
cas (altura, peso, e circunferência abdominal) em uma amostra estra-
tificada por gênero (homens, n = 84 e mulheres, n = 174). Métodos: 
As medidas antropométricas foram obtidas conforme o Anthropo-
metric Standardization Reference Manual, e os índices bioquímicos 
mensurados por métodos padronizados automatizados. Resultados: 
Os SNPs foram identificados por genotipagem TaqMan. As variantes 
estudadas estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg. O alelo 27Glu 
apresentou frequência significativamente maior no grupo das mu-
lheres (36,49%) quando comparado ao grupo dos homens (26,78%) 
(X2 = 4,38, p = 0,0364). O alelo 16Gly também foi significativamen-
te mais frequente nas mulheres que nos homens (63,21% e 54,16% 
respectivamente) (X2 = 3,88, p = 0,04). Entre homens e mulheres, 
as médias de IMC (26,87 e 27,20, respectivamente) foram seme-
lhantes (p = 0,9729), enquanto HDL, TG e glicemia apresentaram 
médias significativamente diferentes entre os gêneros (43,85 e 53.27 
p = 0,0001; 154,30 e 120,63 p = 0,0018; 85,97 e 83,99 p = 0,0062, 
respectivamente). Conclusão: As diferenças quanto a essas variáveis 
bioquímicas entre homens e mulheres são descritas na literatura, ten-
do explicações fisiológicas e bioquímicas para esse comportamento. 
No entanto, é possível que os alelos 27Glu e 16Gly estejam de algu-
ma forma contribuindo para tais diferenças, podendo desempenhar 
um papel protetor neste contexto, uma vez que as mulheres deste 
estudo apresentaram frequência maior desses alelos, em conjunto 
com alguns índices bioquímicos melhores, quando comparados aos 
homens. Agradecimentos: Departamento de Genética (UFPR), De-
partamento de Educação Física (UFPR) e Laboratório de Polimor-
fismos e Ligação (UFPR). Suporte financeiro: Fundação Araucária 
– Paraná/Brasil, Capes.

156. GRUPO MULTIPROFISSIONAL DE PROMOÇÃO À SAÚDE 
PARA ALUNOS DE 4ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
EM SITUAÇÃO DE EXCESSO DE PESO NO MUNICÍPIO DE 
CURITIBA
Regina Maria de França, Eliana Cristina Machiavelli de Santana, 
Jair Rodrigues Ribeiro, Juliana Christina Gaioski, Thayza Priscilla 
Broza
Prefeitura Municipal de Curitiba

Introdução: A Organização Mundial de Saúde tem alertado para o 
aumento da obesidade em crianças e adolescentes no mundo todo, 
realidade corroborada também no município de Curitiba, por meio 
da análise dos dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 
(SISVAN). Com base nesses dados e após avaliação antropométrica 
realizada em uma das escolas municipais da região, a equipe multi-

profissional composta por nutricionista, educador físico, farmacêuti-
co, fisioterapeuta e psicólogo, o Núcleo de Apoio a Atenção Primária 
à Saúde (NAAPS), propôs um grupo durante o ano letivo para alunos 
de 4ª séries que apresentaram excesso de peso. Objetivo: O grupo 
objetivou promoção da saúde e qualidade de vida familiar, mediante 
mudanças de hábitos alimentares, com ações de promoção da ali-
mentação saudável, incorporação de um estilo de vida mais ativo e 
questões psicológicas envolvidas no processo, assim como incenti-
var o envolvimento da família com atividades educativas, visando à 
melhor efetividade da intervenção. Métodos: Nos encontros com 
as crianças, semanalmente no espaço da escola, foram realizadas ati-
vidades lúdicas, trabalhando movimento corporal por meio de jogos 
cooperativos e brincadeiras de roda, atividades de educação alimentar 
e nutricional e aspectos psicológicos. Os encontros com os pais fo-
ram mensais, realizados na Unidade de Saúde Waldemar Monastier, 
abordando temas relacionados à alimentação saudável, limites, ansie-
dade, importância da atividade física, entre outros. Resultados: No 
decorrer do ano, pôde-se observar o envolvimento e a participação 
das crianças nas diferentes atividades realizadas pela equipe. Com re-
lação aos pais, houve um decréscimo na participação nos encontros 
propostos. Todavia, mesmo com número restrito de pais nos encon-
tros, estes relataram que as crianças transmitiram para eles as orienta-
ções dos profissionais e “cobravam” mudanças nos hábitos familiares, 
atingindo assim grande parte dos objetivos. Conclusão: Entende-se 
a importância deste trabalho, pois essas crianças e seus familiares po-
dem atuar como multiplicadores desse conhecimento.

157. HÁBITOS ALIMENTARES EM ADULTOS: UM ESTUDO DE 
BASE POPULACIONAL NA CIDADE DE VIÇOSA-MG: DADOS 
PRELIMINARES
Emanuele Louise Gomes de Magalhães, Giana Zarbato Longo, 
Dione de Marchi, Vanessa Reis Guimarães, Danielle Cristina 
Guimarães da Silva, Wellington Segheto, France Araújo Coelho, 
Silvia Helena de Oliveira Morais, Mariana de Souza Faria, Lúcia 
Helena Gomes, Andréia Queiroz Ribeiro
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: O processo de transição nutricional é caracterizado, 
principalmente, por mudanças na estrutura da dieta e na condição 
corporal dos indivíduos. No Brasil, estudos relacionados aos hábitos 
alimentares observaram alterações negativas na dieta do brasileiro, 
tais como redução do consumo de arroz, feijão, raízes e tubérculos, 
baixa ingestão de frutas e hortaliças e aumento de até 400% do con-
sumo de biscoitos e refrigerantes. Objetivo: O presente estudo teve 
como objetivo verificar os hábitos alimentares da população adulta, 
de ambos os sexos, da cidade de Viçosa, MG. Métodos: Trata-se de 
um estudo transversal de base populacional, com dados preliminares 
de 164 indivíduos da faixa etária entre 20 e 59 anos, que visou maior 
estimar a prevalência de síndrome metabólica e fatores associados em 
adultos. Foram aplicados questionários domiciliares para obtenção 
das informações sobre condições sociodemográficas, de estilo de vida, 
morbidades e hábito alimentar. Para efeito de análise dos hábitos ali-
mentares, considerou-se como fator de proteção o consumo de cinco 
ou mais vezes na semana de frutas, verduras e legumes, saladas cruas 
e feijões e como fator de risco consumo de refrigerantes mais de três 
vezes por semana e hábito de consumir gorduras visíveis das carnes. A 
análise estatística constou de distribuição de frequências e cálculo de 
medidas de tendência central e dispersão. Resultados: Entre os en-
trevistados, 51% (n = 83) eram homens. A prevalência de excesso de 
peso foi de 30,7% e a média encontrada do IMC foi de 23, 67 kg/m2 
(DP = 3,96 kg/m2). Observou-se que 47,2%, 34,7, 77,4% e 81,1% 
dos adultos consomem adequadamente frutas; verduras e legumes 
cozidos; saladas cruas e feijões respectivamente. Verificou-se que o 
consumo de alimentos considerados como fatores de risco apresen-
tou altos percentuais, visto que 37,8%, 28,66% e 32,32% consomem 
refrigerantes, carne vermelha com gordura e frango com pele, aci-
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ma de cinco dias semanais. Sabe-se que uma alimentação constituída 
por elevado consumo de alimentos ricos em gordura, carboidratos 
refinados e sódio, como também baixa ingestão de frutas, legumes e 
hortaliças, pode favorecer o desenvolvimento da obesidade e doenças 
relacionadas. Conclusão: Os resultados encontrados evidenciam a 
necessidade de elaboração de estratégias para prevenção e diminuição 
de morbidades associadas ao excesso de peso entre adultos de Viçosa-
-MG, a partir de iniciativas simples, como, por exemplo, alterações 
nos hábitos alimentares. Apoio: CNPq e Fapemig.

158. HIPOVITAMINOSE D X OBESIDADE EM PACIENTES 
ASSISTIDOS PELO NÚCLEO DE APOIO AO PACIENTE OBESO 
(NAPO) EM CAMPINA GRANDE, PB
André Pereira Moreira, Matheus Abrantes Paiva Pequeno, Hellen 
Raissa dos Santos Monteiro, Ana Karine Cartaxo Sampaio, 
Alexandre Tavares Cartaxo, Emanuel Ítalo Nascimento, Priscila 
Magdalena Teodoro Silva, Maria de Fátima Lima Ferreira
Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande

Introdução: A obesidade é uma doença crônica de fatores múltiplos, 
na qual a reserva natural de gordura aumenta até se tornar fator de 
risco a algumas patologias como diabetes e vasculopatias, tornando-se 
uma grande preocupação médica. É uma doença cuja epidemiologia 
está atingindo proporções alarmantes. De acordo com estudo realiza-
do pelo Ministério da Saúde em 2011, 15,8% da população já é con-
siderada obesa, no Brasil. Segundo a ONU, em 2020, cerca de 75% 
das causas de mortalidade no mundo estarão associadas à obesidade. 
A carência da vitamina D está sendo apontada como um dos fatores 
de piora da obesidade, considerada um obstáculo pra perda de peso. 
E isso é justificado pelo fato de a hipovitaminose D estar relacionada 
com a diminuição da síntese de insulina, aumento da lipogênese e di-
minuição da lipólise. Laboratorialmente, os níveis normais são de 30 
a 80 ng/mL. Quando os níveis estão abaixo de 30 e maiores que 20 
ng/mL, denomina-se insuficiência de vitamina D; abaixo de 20 ng/
mL, deficiência. Objetivos: Correlacionar os níveis de vitamina D em 
pacientes portadores de obesidade grau I, II e III. Métodos: Dos 
359 pacientes atendidos pelo NAPO no Instituto Elpídio de Almeida 
(ISEA), foi analisado o sangue de 86 deles, em jejum, com dosagem 
da 25(OH) vitamina D. Com isso, foi realizada uma relação entre 
o nível de vitamina D presente no sangue e o grau de obesidade, 
levando-se em conta o índice de massa corpórea (IMC). Pacientes 
que encontram IMC entre 25 e 29,9 são considerados com grau I de 
obesidade, entre 35 e 39,9, grau II e acima de 40, grau III. Resulta-
dos: Observou-se que, entre os 86 pacientes analisados, 32,55% deles 
se encontram com níveis de vitamina D no soro abaixo de 20 ng/
mL, em que 32,1% destes apresentam grau I de obesidade, 14,3%, 
grau II, 53,6%, grau III. Entre 20 e 30 ng/mL, encontram-se 44,2% 
pacientes, em que 21% deles se encontram no grau I, 42,1%, grau II, 
36,9%, grau III. E 23,2% dos pacientes se encontram com níveis aci-
ma de 30 ng/mL, em que 45% destes estão com grau I de obesidade, 
35%, grau II, 20%, grau III. Conclusão: O estudo confirmou o que é 
encontrado na literatura, a qual afirma que índice de massa corpórea 
é inversamente correlacionado com as concentrações de 25(OH)D.

159. HOMENS COM EXCESSO DE PESO QUE DORMEM 
MENOS DE 7 HORAS POR NOITE TENDEM A TER NÍVEIS MAIS 
ELEVADOS DE ÁCIDO ÚRICO E PROTEÍNA C-REATIVA
Fernanda Fonseca Rocha, Raquel Duarte Moreira Alves, Ana 
Paula Moreira Boroni, Viviane Silva Macedo, Fernanda Cristina 
Esteves de Oliveira, Tatiana Fiche Salles Teixeira, Laís Emilia da 
Silva, Rita de Cássia Gonçalves Alfenas, Neuza Maria Brunoro 
Costa, Josefina Bressan
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: O acúmulo excessivo de gordura corporal característico 
da obesidade associa-se a um estado de inflamação crônico de baixa 

intensidade e de estresse oxidativo. Estudos indicam que a redução no 
tempo de sono pode ter efeitos negativos sobre tais fatores. Objetivo: 
Este trabalho objetivou avaliar a relação entre o tempo de sono e a 
concentração sérica de Proteína C Reativa ultrassensível (PCR-us) e de 
ácido úrico em homens com excesso de peso. Métodos: Foram recru-
tados homens com idade entre 19-50 anos e índice de massa corporal 
(IMC) de 26,5-35 kg/m2. Aferiram-se pressão arterial, peso, estatura 
e circunferência da cintura. A composição corporal foi estimada por 
bioimpedância elétrica bipolar. Determinou-se a concentração sérica 
de jejum de glicose, colesterol total e frações, triglicerídeos, insulina, 
ácido úrico e PCR-us. Foram calculados os índices HOMA-IR e atero-
gênicos. Os indivíduos foram separados em grupos conforme o tempo 
de sono por noite: 1) inferior a 7 horas (GSI) 2) igual ou superior a 7 
horas (GSS). A análise estatística foi realizada no SAS v.9.0 aplicando-
-se o teste t ou de Mann-Whitney, adotando-se o nível de significân-
cia de 5% de probabilidade. Resultados: Participaram do estudo 73 
homens (GSI = 28; GSS = 55) com idade e IMC médios de 26,9 ± 
6,5 anos e 29,5 ± 2,5 kg/m2, respectivamente. O GSI apresentou em 
média 5,8 ± 0,7 horas de sono/noite, enquanto o GSS 7,8 ± 1,0 horas 
de sono/noite (p0,05). Apesar de o GSI apresentar glicemia menor 
que GSS (83,9 vs 89,7; p = 0,01), tais valores apresentaram-se dentro 
da normalidade. Embora sem diferença estatística entre os grupos, a 
tendência de o GSS apresentar concentrações de ácido úrico (5,4 mg/
dL) inferiores ao GSI (5,6 mg/dL) (p = 0,076) assim como de PCR-
-us (1,9 vs. 2,6 mg/dL) p ( = 0,061) tem grande importância clínica. 
Conclusão: Homens com sobrepeso e obesidade cujo tempo de sono 
é inferior a sete horas por noite tendem a ter níveis mais elevados de 
ácido úrico e PCR. Agradecimentos: Fapemig, CNPq, Capes.

160. HOMENS COM SÍNDROME METABÓLICA TENDEM A 
INGERIR DIETA COM MAIOR CARGA GLICÊMICA
Fernanda Fonseca Rocha, Laís Emilia da Silva, Raquel Duarte 
Moreira Alves, Viviane Silva Macedo, Ana Paula Moreira Boroni, 
Tatiana Fiche Salles Teixeira, Rita de Cássia Gonçalves Alfenas, 
Neuza Maria Brunoro Costa, Josefina Bressan
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: O crescente aumento da prevalência de sobrepeso e 
obesidade tem sido observado mundialmente, favorecendo o desen-
volvimento de diversas outras doenças, como síndrome metabólica 
(SM), diabetes mellitus e doenças cardiovasculares. Paralelo a isso, 
observa-se uma ingestão excessiva de alimentos refinados e indus-
trializados com alto teor de carboidrato. Objetivo: Dessa forma, 
o objetivo deste trabalho foi avaliar a relação entre carga glicêmica 
(CG) da dieta habitual e a SM em indivíduos com excesso de peso. 
Métodos: Foram recrutados homens com idade entre 19-50 anos e 
índice de massa corporal (IMC) entre 26-35 kg/m2. Determinou-
-se a CG da dieta habitual por meio do questionário quantitativo de 
frequência alimentar. Foram aferidos: a pressão arterial, peso, esta-
tura, diâmetro abdominal sagital (DAS) e circunferências da cintu-
ra, quadril, pescoço e coxa. Avaliou-se, em jejum, a concentração 
sérica de insulina, glicose e colesterol total e HDL-c. Foram cal-
culados os índices Homeostasis Model Assessment Insuline Resistance  
(HOMA-IR) e aterogênicos. Os indivíduos foram separados por 
grupos quanto à presença da SM (GSM) ou ausência de SM (GCT, 
grupo controle) segundo os critérios do International Diabetes Fe-
deration. A análise estatística foi realizada no SAS v.9.0 aplicando-se 
o teste t ou de Mann-Whitney e adotando-se o nível de significância 
de 5% de probabilidade. Resultados: Participaram do estudo 76 ho-
mens (GSM = 28 e GCT = 48) com idade e IMC médios de 27,2 
± 7,5 anos e 29,8 ± 2,4 kg/m2, respectivamente. A CG da dieta 
do GSM foi superior à do GCT (191,6 ± 78,7 vs. 159,7 ± 69,3; p 
= 0,0614). Ademais, o GSM apresentou valores significativamente 
maiores de gordura corporal (kg), DAS, bem como de insulina, tri-
glicerídeos, HOMA, índices aterogênicos e pressão arterial sistólica 
e diastólica. Por outro lado, GCT apresentou HDL-c superior ao 
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GSM (p0,05). Ao dividir os indivíduos em dois grupos pela media-
na da CG da dieta habitual (154,1), verificou-se que aqueles com 
maior CG apresentaram glicemia de jejum significativamente maior 
(p = 0,0366). Conclusão: Homens com SM tendem a ingerir dieta 
com maior CG comparado àqueles sem SM. Assim, uma dieta com 
elevada CG pode contribuir para maior glicemia de jejum. Agradeci-
mentos: Fapemig, CNPq e Capes, pelo apoio financeiro.

161. HOMOCISTEÍNA E RISCO CARDIOVASCULAR EM 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SOBREPESO OU 
OBESIDADE
Mônica Oliveira da Silva Simões, Carla Campos Muniz Medeiros, 
Adriana Amorim de Farias Leal, Ástrid Camêlo Palmeira, Gabriella 
Menezes Almeida de Castro, Mayara Larrys Gomes de Assis, 
Maísa Soares de Oliveira
Universidade Estadual da Paraíba

Introdução: Nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, tem-
-se observado elevação significativa de crianças e adolescentes com 
sobrepeso ou obesidade. Assim, é relevante considerar que a pre-
valência do excesso de peso constitui-se como importante fator de 
risco para diversas enfermidades, principalmente as doenças cardio-
vasculares (DCV). Nesse contexto, a homocisteína (He) tem sido 
apontada por diversos estudos como um bom marcador para DCV, 
pois sua determinação pode contribuir para identificação precoce de 
risco cardiovascular, uma vez que tem sido relacionada com trombo-
se venosa e doença arterial coronariana. Objetivo: Verificar os níveis 
plasmáticos de He e fatores de risco cardiovascular em crianças e 
adolescentes com sobrepeso ou obesidade. Métodos: Foi realizado 
estudo transversal, de agosto de 2011 a julho de 2012, com 132 
crianças e adolescentes entre 2 e 18 anos, com sobrepeso ou obesi-
dade, atendidos no Centro de Obesidade Infantil (COI), localizado 
no Instituto de Saúde Elpídeo de Almeida (ISEA) do município de 
Campina Grande, PB. A análise estatística foi realizada no SPSS ver-
são 17.0 por meio do teste do Qui-Quadrado, adotando-se valor 
de significância de 5%. Resultados: Dos 132 pacientes, observou-se 
que 60,6% eram do sexo feminino, 78,0% eram adolescentes e 81,8% 
apresentaram estado nutricional de obesidade. Na amostra estudada, 
apenas 3 (2,2%) pacientes não relataram antecedente familiar para 
DCV. Por outro lado, a maioria relatou 3 ou mais antecedentes fa-
miliares (78,0%), dos quais o mais frequente foi a hipertensão arterial 
sistêmica (82,6%). Em relação ao perfil lipídico, 42,4% apresentaram 
valores elevados de triglicerídeos e 90,9% dos pacientes apresentaram 
colesterol HDL baixo. A pressão arterial apresentou valores limí-
trofes na maioria dos participantes. Os valores de He variaram de 
4,3 a 18,9 μmol/l, com média de 9,2 (± 2,9) μmol/l. Do total de 
pacientes estudados, 22,7% apresentaram He elevada. Os valores de 
He apresentaram-se mais elevados nos pacientes do sexo masculino 
(56,67%), nos adolescentes (86,67%) e nos pacientes com obesi-
dade (86,67%). Conclusão: Os resultados apontam a necessidade 
de ações que incentivem o controle precoce dos fatores associados 
ao risco cardiovascular, principalmente os marcadores não clássicos 
como a He, pois esses fatores em conjunto elevam o risco de de-
senvolvimento das DCV. Financiamento: Programa de Incentivo à 
Pós-Graduação e Pesquisa – Propesq/UEPB.

162. IMPACTO DA ATIVIDADE FÍSICA ASSOCIADA À 
INTERVENÇÃO NUTRICIONAL EM ADOLESCENTES OBESOS
Mara Della Santa Dovichi Mendes, Maria Edna de Melo, Ariana 
Ester Fernandes, Clarissa Tamie Hiwatashi Fujiwara, Marina Pioltine, 
Amanda Solimani Teixeira, Melissa Galasso, Cintia Cercato, 
Alfredo Halpern, Márcio Corrêa Mancini
Liga de Obesidade Infantil do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo

Introdução: A prática de atividade física durante a adolescência está 
associada à sua manutenção na vida adulta, sendo um importante 

determinante na perda de peso e na melhora das comorbidades as-
sociadas à obesidade, independente da perda ponderal. Objetivo: 
Avaliar o impacto da atividade física em adolescentes obesos subme-
tidos à intervenção nutricional na cidade de São Paulo. Material e 
métodos: Foram incluídos adolescentes obesos atendidos na Liga de 
Obesidade Infantil do Hospital das Clínicas – FMUSP. Os pacientes 
foram seguidos por 24 semanas, sendo avaliados em oito consultas 
conduzidas por um nutricionista. Os participantes foram divididos 
aleatoriamente em dois grupos, de acordo com a abordagem nu-
tricional (Grupo 1 = RCA e Grupo 2 = CEC). Foram realizadas 
avaliações antropométricas, clínicas e de composição corporal (BIA). 
Em todas as visitas, os pacientes receberam recomendação para rea-
lização de atividade física de intensidade moderada, por um mínimo 
de 60 minutos ao dia, e redução de atividades sedentárias. A quan-
tificação da atividade física foi feita em unidade metabólica (MET), 
sendo considerada leve quando menor que 3 METs, moderada entre 
3 a 6 METs e vigorosa quando maior que 6 METs. A análise esta-
tística foi realizada utilizando teste T pareado, teste T para amostras 
independentes, Mann-Whitney, correlações de Pearson e Spearman. 
Resultados: Não houve diferença quanto à realização de atividade 
física entre os dois grupos (p = 0,92). A redução da massa gorda 
percentual (MG%) no Grupo 1 foi de -1,8 ± 2,8 e no Grupo 2 de 
-3,2 ± 3,4 (p = 0,18). Uma maior prática de atividade física se corre-
lacionou com maior redução no ZIMC: r = 0,320 (p = 0,03), assim 
como aumento da massa livre de gordura percentual e consequente 
diminuição da MG%: r = -0,355 (p = 0,02). Conclusão: A prática de 
atividade física associada à orientação nutricional no tratamento da 
obesidade em adolescentes leva à redução do peso associada a uma 
variação benéfica na composição corporal. Auxílio financeiro: Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

163. IMPACTO DE FONTES DIETÉTICAS DE FIBRAS OU DE 
FASEOLAMINA NA INGESTÃO ALIMENTAR DE INDIVÍDUOS 
EUTRÓFICOS
Flávia Galvão Cândido, Winder Tadeu Silva Ton, Rita de Cássia 
Gonçalves Alfenas
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: A obesidade é uma doença que cresce a proporções 
alarmantes em todo o mundo. A inclusão de alimentos ricos em fi-
bras ou em faseolamina (um inibidor natural de alfa-amilase) pode 
contribuir para o controle da obesidade. Contudo, ainda faltam es-
tudos que avaliam o impacto desses alimentos sobre a ingestão ali-
mentar. Objetivo: Avaliar o impacto da adição de alimentos fontes 
de fibras ou de faseolamina a refeições líquidas na ingestão alimentar 
de indivíduos eutróficos. Métodos: Trata-se de um ensaio clínico 
randomizado, simples cego, do tipo crossover (n = 22), em que se 
avaliou o efeito de cinco refeições com teores semelhantes de ma-
cronutrientes: bebidas controle (C), farelo de aveia (FA), farinha de 
linhaça (FL), extrato de feijão branco (FB) – fonte natural de fa-
seolamina – e farinha de banana verde (FBV). A ingestão alimentar 
foi avaliada pela aplicação de registros alimentares nos dias de rea-
lização dos testes (software Avanutri 3.1.5®). ANOVA de um fator 
seguida do teste de Dunnett foi utilizada para verificar o efeito dos 
tratamentos sobre a ingestão calórica, de carboidratos, proteínas, li-
pídeos e fibras (software SPSS, Inc., Chicago, IL, USA). Adotou-se 
como nível de significância estatística α < 0,05. Resultados: Houve 
aumento significativo (P < 0,01) da ingestão diária de fibras após o 
consumo de FA, FL e FBV e de lipídeos em resposta ao consumo 
de FA em relação a C. Apesar de não significativa (P = 0,10), houve 
redução de 365 kcal na ingestão calórica em FL em relação a C. 
Conclusão: Além de aumentar o consumo diário de fibras, a inges-
tão da farinha de linhaça levou à redução clinicamente importante da 
ingestão alimentar. Estudos de longa duração devem ser conduzidos 
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para verificar a influência desses alimentos na prevenção e controle 
da obesidade. Apoio financeiro: Fapemig. 

164. IMPACTO DOS TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS E 
ALIMENTARES NA REDUÇÃO DE PESO DE 768 PACIENTES 
TRATADOS NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO E ESTUDO DA 
OBESIDADE (CREEO)
Marcelo Eduardo Kessler, Raquel Eccel, Milene Moehlecke, 
Mariana Laitano Dias de Castro, Paula Kalinka Menegatti, Ana 
Lucia Pontello, Joana Nazario Schmidt, Fabiana Alves Pereira, 
Fabíola Costenaro
Hospital Mãe de Deus

Introdução: Os transtornos alimentares (TA)/psiquiátricos (TP) 
estão presentes em aproximadamente 30%-40% dos indivíduos com 
excesso de peso. O CREEO constitui uma instituição privada com-
posta por equipe multidisciplinar que oferece tratamento por meio 
de dietas hipocalóricas e grupos de terapia. Objetivos: Identificar o 
impacto da presença desses transtornos e de algumas medicações psi-
quiátricas na redução de peso dos pacientes do CREEO. Materiais e 
métodos: Foram acompanhados 768 pacientes inscritos no CREEO 
em 2010 por até 12 meses. Os transtornos psiquiátricos foram de-
finidos conforme DSM-IV e/ou história referida pelo paciente. As 
medicações avaliadas foram bupropiona, topiramato e sibutramina. 
As dietas possuíam de 600 a 1.500 kcal/dia. Os grupos de apoio 
constituíam-se de 1 a 2 terapeutas com opções de frequência de tra-
tamento de 3x/sem: alto impacto (AI), 1x/sem: grupo regular (GR) 
ou não participação de grupos: tratamento individual (TI), sendo do 
paciente a escolha do grupo. Resultados: Dos 768 pacientes, 86,1% 
eram mulheres, idade media 42,9 ± 15,3 anos, IMC médio 31,0 
± 5,14 kg/m2, 20,6% possuíam TP atual (TPA) e 30,9% possuíam 
transtorno alimentar (TA). Quanto à dieta, 21,1% receberam 600 
kcal/dia, 10,4% 800 kcal/dia, 44,5% 1000 kcal/dia, 15,2% 1.200 
kcal/dia e 8,3% 1.500 kcal/dia. Quanto ao grupo, 43,4% fizeram 
AI, 40,8% GR e 15% TI. Dos pacientes, 62,2% permaneceram no 
CREEO por 1 mês, 33,8% por 3 meses, 18,6% por 6 meses e 8,8% 
por 12 meses. O peso médio basal nos pacientes com TPA era 87,23 
± 16,19 kg e 84,08 ± 17,32 kg nos sem TPA, com redução de 5% do 
peso em ambos os grupos no primeiro mês de tratamento. No ter-
ceiro mês, a redução do peso foi 9% para os com TPA e 11% para os 
sem TPA; no 12° mês a redução foi 16% com TPA e 14% sem TPA. 
Os pacientes com TA apresentavam peso basal de 87,61 ± 16,78 kg 
e os sem TA de 83,60 ± 17,11 kg, com redução do peso em 5% nos 
com TA e em 4% nos sem TA no primeiro mês, 12% com TA e 10% 
sem TA no terceiro mês e em 6 meses 16% com TA e 14% sem TA. O 
peso médio basal dos que usaram algum dos medicamentos citados 
foi 86, 56 ± 16,35 kg e 86,30 ± 16,86 kg para os que não estavam 
usando, no primeiro mês houve redução de 6% do peso em ambos os 
grupos e em 12 meses redução de 20% do peso nos que usavam uma 
dessas medicações e 11% nos que não usavam. Conclusões: A pre-
sença de TP/TA nesta coorte não impediu a significativa eliminação 
de peso atingida por essa proposta multidisciplinar de tratamento.

165. IMPLICAÇÕES DA TERAPIA ULTRASSÔNICA SOBRE 
A MASSA CORPORAL E DO TECIDO ADIPOSO EM RATOS 
WISTAR MACHOS
Everaldo Nery de Andrade, Samuel Silva de Oliveira Júnior, 
Amanda Brito Rocha, Amanda Alves de Almeida, Graziele de 
Jesus Oliveira, Muryllo Oliveira Reis, Luis Alberto Mariano Silva, 
Ingridy Caroline Ferreira Silva, Gabriel da Cruz Prates, Candido 
Celso Coimbra, Amélia Cristina Mendes de Magalhães
Universidade Federal da Bahia

Introdução: Entre os tratamentos estéticos para o sobrepeso e obe-
sidade, destaca-se o ultrassom devido a seus efeitos lipolíticos sobre 
o tecido adiposo. A lipólise ocorre pelo aumento da secreção de 

catecolaminas na região do corpo irradiada pelo ultrassom, gerando 
redução de volume corporal local. Entretanto, verifica-se nas clíni-
cas de estética a utilização de ultrassom pulsado para a obesidade 
com potências médias de 1 e 3 W/cm2 sem evidências científicas 
para a escolha desses valores. Objetivos: O objetivo deste estudo 
foi determinar os efeitos da potência média da terapia ultrassônica 
sobre o tecido adiposo. Método: Trata-se de um estudo randomi-
zado em que foram utilizados 32 ratos wistar machos, de 10 sema-
nas de idade, divididos, aleatoriamente, em quatro grupos de estu-
do: submetido à estimulação ultrassônica pulsada a 50%, com uma 
potência média de 1W/cm2 (Grupo US1), ou a potência de 2W/
cm2 (Grupo US2), ou a potência de 3W/cm2 (Grupo US3) ou ao 
ultrassom desligado (Grupo UC) por 10 dias consecutivos por 20 
minutos. Antes da aplicação do ultrassom (área de radiação efetiva 
= 0,5 cm2), os animais tiveram sua região abdominal tricotomizada. 
Antes e após 5 e 10 sessões de terapia ultrassônica, mensurou-se a 
massa corporal e estimou-se a obesidade pelo índice de Lee. Após 
as 10 sessões de estimulação ultrassônica, os animais foram decapi-
tados e as massas do tecido adiposo visceral mesentério, retroperito-
neal, epididimal, subcutâneo inguinal e marrom foram mensuradas. 
Resultados: Após cinco dias de terapia ultrassônica, os grupos não 
apresentavam diferenças na variação de peso, mas, após 10 dias, 
todas as potências testadas (1, 2 e 3W/cm2) determinaram dife-
renças na variação de peso corporal em relação ao grupo controle 
(p < 0,05). A terapia ultrassônica com a potência média de 3W/
cm2 durante 10 dias determinou redução no peso dos depósitos de 
tecido adiposo mesentérico, epididimal e subcutâneo abdominais 
(p < 0,05), mas não alterou o depósito retroperitoneal e marrom 
e o índice de Lee. Conclusão: Foi percebido que a estimulação 
ultrassônica com potência de 3W/cm2 obteve os resultados me-
lhores sobre a redução dos depósitos de tecido adiposos abdomi-
nais quando comparada às demais potências. Assim, para melhor 
efetividade da terapia ultrassônica com os parâmetros e número de 
sessões realizadas, recomenda-se o uso da potência de 3W/cm2. 
Apoio financeiro: Fapesb. 

166. IMPLICAÇÕES DA TERAPIA ULTRASSÔNICA SOBRE 
O PERFIL BIOQUÍMICO PLASMÁTICO EM RATOS WISTAR 
MACHOS
Everaldo Nery de Andrade, Amanda Alves de Almeida, Amanda 
Brito Rocha, Samuel Silva de Oliveira Júnior, Muryllo Oliveira Reis, 
Graziele de Jesus Oliveira, Luis Alberto Mariano Silva, Ingridy 
Caroline Ferreira Silva, Maiara Raulina de Jesus Dias, Candido 
Celso Coimbra, Amélia Cristina Mendes de Magalhães
Universidade Federal da Bahia

Introdução: A obesidade tem hoje, como alternativa de tratamen-
tos, o uso de técnicas não cirúrgicas como a terapia ultrassônica 
que possui efeitos lipolíticos e gera a destruição dos adipócitos. A 
lipólise gerada no tecido adiposo ocorre pelo aumento da secreção 
de norepinefrina na região do corpo irradiada pelo ultrassom de-
terminando redução de volume corporal local e liberação de ácidos 
graxos livres. Alterações metabólicas como alteração da sensibili-
dade insulínica e do perfil bioquímico devido à terapia ultrassônica 
têm sido relatadas, porém sem evidências científicas sobre a rela-
ção dessas alterações com a potência média utilizada no ultrassom. 
Objetivos: O objetivo deste estudo foi determinar os efeitos da 
potência média da terapia ultrassônica sobre o perfil bioquímico 
plasmático. Método: Trata-se de um estudo randomizado em que 
foram utilizados 32 ratos wistar machos, de 10 semanas de idade, 
divididos, aleatoriamente, em quatro grupos de estudo: submetido 
à estimulação ultrassônica pulsada a 50%, com uma potência média 
de 1W/cm2 (Grupo US1), ou a uma potência de 2W/cm2 (Grupo 
US2), ou a potência de 3W/cm2 (Grupo US3) ou ao ultrassom 
desligado (Grupo UC) por 10 dias consecutivos durante 20 minu-
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tos. Para isso, os animais tiveram sua região abdominal tricotomiza-
da para aplicação do ultrassom (área de radiação efetiva = 0,5 cm2). 
Após as 10 sessões de estimulação ultrassônica, os animais foram 
sacrificados por decapitação e o sangue do tronco foi coletado para 
as dosagens bioquímicas. Resultados: Apesar da elevação da glice-
mia de jejum nos grupos US1, US2 e US3 em relação ao grupo UC 
(p < 0,05), não foi observada alteração na tolerância à glicose pelo 
cálculo da área sob a curva de tolerância, assim como com os tri-
glicerídeos plasmáticos e colesterol HDL. Entretanto, o colesterol 
LDL apresentou uma tendência de aumento no grupo US1 quando 
comparado ao grupo UC. Conclusão: Assim, percebeu-se que a 
terapia ultrassônica com os parâmetros e número de sessões utili-
zadas altera a glicemia de jejum, sem gerar intolerância à glicose, 
o que demonstra que sua utilização clínica deve ser realizada com 
cautela, mediante o acompanhamento com exames laboratoriais. 
Apoio financeiro: Fapesb. 

167. IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL 
EM PACIENTES SUBMETIDOS AO BYPASS GÁSTRICO EM Y DE 
ROUX
Gisele Farias, Laila Meira Teixeira, Jamile Beatriz Pires Prestes, 
Maria do Desterro Figueiredo, Rosana Bento Radominski, Solange 
Cravo Bettini
Hospital de Clínicas, Universidade Federal do Paraná

Introdução: O tratamento clínico, contínuo e integrado à equi-
pe multidisciplinar no pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica é 
relevante para o sucesso do procedimento cirúrgico. Este deve ser 
realizado com nutricionistas, psicólogos, endocrinologistas, cirur-
giões e outros especialistas. Objetivo: Comparar a perda de peso e 
consumo alimentar de pacientes com acompanhamento nutricional 
no pré-operatório com aqueles que não o teve. Métodos: Estudo 
retrospectivo e prospectivo, realizado por meio de coleta de dados 
de prontuários e entrevista individual de pacientes submetidos ao 
bypass em Y de Roux. Foram avaliados os pesos no pré-operatório, 
peso da última consulta (mais de dois anos após a cirurgia), peso 
mínimo atingido e consumo alimentar por meio do recordatório de 
24 horas de 141 indivíduos (125 mulheres), com idade média de 
50,60 ± 10,63 anos. Esta amostra foi dividida em dois grupos, os 
que operaram entre 2000 e 2005, sem acompanhamento nutricional 
(Grupo A = 78 pacientes) e os que operaram entre 2006 e 2009, 
com acompanhamento (Grupo B = 63 pacientes). Resultados: No 
Grupo A, 10,26% (n = 8) não obtiveram sucesso cirúrgico e 31 
pacientes (39,74%) recuperaram 16,19 ± 11,44% do peso mínimo 
atingido e no grupo B 12,70% (n = 8) foram classificados como 
insucesso e 6 casos (9,52%) de recuperação de 9,67 ± 7,89% do peso 
mínimo pós-cirúrgico, com diferença estatística entre os grupos (p 
< 0,001). O Grupo A apresentou maior consumo calórico (1249 
± 466,50 x 1086,26 ± 379,69 kcal, p = 0,026), maior ingestão de 
gorduras (47,14 ± 22,61 x 36,72 ± 19,15 g, p = 0,004) e consumo 
de sódio diários (1787,39 ± 1149,85 x 1352,21 ± 905,30 mg, p < 
0,001). Em relação ao IMC inicial no grupo A houve maior índice 
(51,01 ± 8,33 x 47,44 ± 5,95 kg/m2, p = 0,004) do que no grupo 
B. Discussão: O grupo B apresentou menor prevalência de rega-
nho de peso e ainda melhores hábitos alimentares. Observa-se que a 
prevalência de insucesso foi semelhante nos dois grupos, mostrando 
que nesses casos a condição metabólica do paciente predomina na 
resposta de sucesso ou insucesso cirúrgico. O IMC pré-operatório 
foi maior no grupo A, provavelmente pela falta de acompanhamento 
nutricional nesse período. Conclusão: O acompanhamento nutri-
cional em pacientes candidatos e/ou submetidos à cirurgia bariá-
trica torna-se essencial para que o objetivo da cirurgia seja atingido 
e mantido. O monitoramento integrado à equipe multidisciplinar 
pode contribuir para a melhoria das condições clínicas, psicológicas 
e nutricionais dos pacientes. 

168. IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO 
DIAGNÓSTICO DA OBESIDADE INFANTIL
Charla Cavalcante Feitoza, Ana Beatriz Jeronimo de Almeida
Secretária Municipal de Saúde de Pilar

Resultados: Foram avaliadas 1.384 crianças na faixa etária de 6 meses 
a 10 anos de idade, devidamente matriculadas nas unidades básicas de 
ensino no município de Pilar/AL e participantes do Programa de Saú-
de do Escolar, sendo 51,7% do sexo feminino e 48,3% do sexo mascu-
lino. As prevalências de obesidade e sobrepeso foram de 3,76% e 5,49% 
respectivamente, utilizando como parâmetro o indicador IMC/idade, 
porém o resultado mais relevante trata-se do alto índice de estudantes 
com risco de sobrepeso, que foi de 14,09%. Discussão: Os achados do 
presente estudo estão de acordo com vários autores que evidenciam 
a transição nutricional na população brasileira, caracterizada funda-
mentalmente por redução na prevalência dos déficits nutricionais e 
ocorrência mais expressiva de sobrepeso e obesidade. Em comparação 
a pesquisas de outras regiões do país, as prevalências de obesidade e 
sobrepeso encontradas são inferiores aos estudos realizados em For-
taleza/CE (19,5% de obesidade e sobrepeso), Corumbá/MS (6,5% 
obesidade e 6,2% sobrepeso) e Belo Horizonte/MG (3,1% obesidade 
e 8,4% sobrepeso). Essas diferenças de prevalências com outros traba-
lhos realizados no país podem ser devido às diferenças de faixas etárias 
estudadas, diferentes pontos de corte utilizados e diferenças culturais 
de cada região. Estudos demonstram que uma criança que é obesa aos 
6 anos de idade tem 25% de chance de ser obesa quando adulta, e os 
resultados do presente estudo ressaltam que a obesidade em crianças é 
um problema crescente e preocupante, principalmente pelos maiores 
riscos de morbimortalidade na idade adulta.

169. INDICADOR ANTROPOMÉTRICO COMO PREDISPOSITOR 
DE NÍVEIS PRESSÓRICOS ELEVADOS
Bruna Pacheco Alves de Sousa, Dione de Marchi, Vanessa 
Guimarães Reis, France Araújo Coelho, Silvia Helena de Oliveira 
Morais, Danielle Cristina Guimarães da Silva, Yuri de Lucas Xavier 
Martins, Wellington Segheto, Giana Zarbato Longo
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é reconhecida 
como o principal fator de risco para a morbidade e mortalidade cau-
sadas por doenças cardiovasculares. O excesso de peso associa-se com 
maior prevalência de hipertensão desde idades jovens. Entre outras 
técnicas para quantificação do risco de desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares, o perímetro da cintura (PC) tem sido utilizado 
devido sua relação direta com a gordura visceral. Além disso, o PC 
é uma técnica não dispendiosa e de fácil acesso na prática clínica e 
estudos epidemiológicos. Objetivo: Verificar a associação entre os 
níveis de pressóricos elevados e os valores de PC em indivíduos adul-
tos. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal de base popu-
lacional, com dados preliminares de 164 indivíduos da faixa etária 
compreendida entre 20 e 59 anos, o qual tem como objetivo maior a 
prevalência de síndrome metabólica e fatores associados em adultos. 
Foram aplicados questionários domiciliares para obtenção de dados, 
seguidos da coleta de exames em laboratório. Foi realizada a aferição 
de pressão arterial em laboratório por meio do Medidor de Pressão 
Arterial Automático de Braço – HEM 742 INT – da marca Omron®. 
As medidas foram realizadas com os indivíduos sentados, com os dois 
pés apoiados no chão, sendo a primeira medida realizada após 5 mi-
nutos e a segunda, após 20 minutos, sendo contabilizada a média 
dos valores. O PC foi mensurado sobre a cicatriz umbilical, com fita 
inelástica. Os dados foram digitados no programa Epidata e analisa-
dos no programa estatístico Stata versão 9.1. Para análise dos dados, 
utilizou-se o teste de Spearman considerando um nível de signifi-
cância de 95%. Resultado: Foram determinados valores médios de 
PC (83,00 dp10,17), pressão arterial sistólica (112 dp16,13) pressão 
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arterial diastólica (71,11 dp9,29). Foi encontrada correlação estatisti-
camente significante entre as variáveis PC e níveis de pressão sistólica 
(r² = 0,39 p < 0,001) e níveis de pressão diastólica (r² = 0,42 p < 
0,001). Conclusão: Os resultados mostram que o PC se correlaciona 
positivamente com os valores de pressão arterial sistólica e diastólica. 
Sendo assim, recomenda-se que o PC seja incluído nas práticas de 
vigilância e de investigação científica para reconhecimento do risco de 
desenvolvimento de hipertensão arterial. Apoio: CNPq e Fapemig. 

170. INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS COMO PREDITORES 
DE EXCESSO DE GORDURA CORPORAL EM PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE DO SEXO FEMININO
Fernanda de Carvalho Vidigal, Vanessa Guimarães Reis, Júlia 
Cristina Cardoso Carraro, Larissa Oliveira Chaves, Josefina 
Bressan
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: Os indicadores antropométricos têm demonstrado efi-
ciência para discriminar o excesso de gordura corporal e sua distri-
buição, especialmente em estudos epidemiológicos. Enquanto o ín-
dice de massa corporal (IMC) prediz a obesidade geral, o perímetro 
da cintura (PC), o índice de conicidade (ICO) e a relação cintura/
estatura (RCE) identificam a obesidade central. Já a relação cintu-
ra/quadril (RCQ) avalia a distribuição de gordura corporal. Ob-
jetivos: Verificar a capacidade de indicadores antropométricos em 
discriminar o excesso de gordura corporal e estabelecer seus pontos 
de corte. Método: Estudo transversal realizado com 111 profissio-
nais de saúde do sexo feminino, com idade de 27 (22 - 54) anos. 
Avaliaram-se os seguintes indicadores antropométricos: IMC, PC, 
ICO, RCE e RCQ. O excesso de gordura corporal foi caracteriza-
do por valores ≥ 25%, avaliado por meio da bioimpedância elétrica 
tetrapolar horizontal, modelo 310®. Verificou-se a correlação entre 
as variáveis por meio das correlações de Pearson ou Spearman, de 
acordo com a distribuição destas. Para identificação dos indicadores 
antropométricos preditores do excesso de gordura corporal, foi uti-
lizada a análise das curvas Receiver Operating Characteristic (ROC). 
As análises foram realizadas com auxílio do software SPSS, versão 17. 
Identificaram-se os pontos de corte capazes de predizer o excesso 
de gordura corporal. Resultados: Todos os indicadores antropomé-
tricos apresentaram correlação com a gordura corporal: RCE (r = 
0,717), IMC (r = 0,641), PC (r = 0,640), ICO (r = 0,492) eRCQ (r 
= 0,362), p < 0,01. As áreas abaixo da curva ROC, com seus respec-
tivos IC de 95%, para os indicadores antropométricos foram: RCE = 
0,845 (0,774 - 0,917), PC = 0,813 (0,731 - 0,895), IMC = 0,779 
(0,694 - 0,865), ICO = 0,754 (0,660 - 0,848) e RCQ = 0,691 
(0,588 - 0,793). Os pontos de corte e seus respectivos valores de 
sensibilidade (S) e especificidade (E) sugeridos para serem utilizados 
na discriminação de excesso de gordura corporal em profissionais de 
saúde do sexo feminino foram: RCE > 0,46 (S = 70,59; E = 85,0), 
PC > 76,2 (S = 70,59; E = 81,67), IMC > 22,4 (S = 52,94; E = 
95,0), ICO > 1,21 (S = 52,94; E = 93,33) e RCQ > 0,79 (S = 56,86; 
E = 85,0). Conclusão: A RCE foi considerada o melhor indicador 
antropométrico capaz de predizer o excesso de gordura corporal em 
profissionais de saúde do sexo feminino, sendo sugerida sua utiliza-
ção na prática clínica. Apoio financeiro: Capes, CNPq e Fapemig.

171. INFLUÊNCIA DE DIFERENTES ÍNDICES GLICÊMICOS DOS 
ALIMENTOS SOBRE A REGULAÇÃO NEUROENDÓCRINA DO 
BALANÇO ENERGÉTICO EM ADOLESCENTES OBESOS
Bárbara Dal Molin Netto, Deborah Cristina Landi Masquio, Raquel 
Munhoz da Silveira Campos, Priscila de Lima Sanches, Flavia 
Campos Corgosinho, Lian Tock, Lila Missae Oyama, Marco Túlio de 
Mello, Sérgio Tufik, Ana Raimunda Dâmaso
Universidade Federal de São Paulo

Introdução: O consumo em excesso de alimentos com alta densida-
de energética como aqueles ricos em açúcares simples representa um 
dos principais fatores de risco para o meio obesogênico. Associado a 

esse fato, tem-se observado o aumento da prevalência da obesidade 
nas últimas décadas. Estudos clínicos sugerem que o índice glicêmi-
co (IG) dos alimentos pode afetar a composição e o peso corporal 
e parece desencadear uma sequência de eventos hormonais, que fa-
vorecem à fome e à ingestão alimentar excessiva. O presente estudo 
teve como objetivos: a) avaliar se a ingestão de alimentos, de acordo 
com o índice glicêmico, exerce influência na regulação neuroendó-
crina do balanço energético b) verificar os efeitos da intervenção in-
terdisciplinar (1 ano) em adolescentes obesos. Metodologia: Um 
total de 55 adolescentes obesos pós-puberes com idade média de 
16,77 ± 1,96 anos e IMC médio de 37,81 ± 5,25 kg/m2 foi subme-
tido a um ano de terapia interdisciplinar e dividido em dois grupos, 
de acordo com a frequência de consumo de alimentos: alto índice 
glicêmico (n = 29) e de moderado/baixo índice glicêmico (n = 26). 
Concentrações de neuropeptídeos foram medidas por ELISA, gor-
dura visceral e subcutânea foram determinadas por ultrassonografia 
e composição corporal, por plestimografia. Resultados: A concen-
tração do fator orexígeno proteína relacionada à agouti (AgRP) (P 
< 0,01), gordura visceral (P = 0,04) e a relação da gordura visceral/
subcutânea (P = 0,03) foram maiores no grupo de alto índice glicê-
mico (AIG), quando comparado ao grupo moderado/baixo índice 
glicêmico (MBIG). A análise por regressão linear simples revelou 
que a ingestão de alimentos de alto índice glicêmico foi um preditor 
independente para explicar as mudanças nas concentrações séricas de 
AgRP. Em relação aos efeitos da terapia interdisciplinar, foram ob-
servadas reduções significativas no peso corporal, gordura corporal 
total (%), gordura visceral e subcutânea e HOMA-IR, bem como au-
mento significativo de massa magra (%). Conclusão: Os resultados 
do presente estudo sugerem que a ingestão de dieta com alto índice 
glicêmico pode estar associada ao aumento na concentração circu-
lante de neuropeptídeos orexígenos, aumentando, desse modo, a 
sensação de fome, e consequente círculo vicioso, levando ao balanço 
energético positivo e obesidade. Por outro lado, a terapia nutricional 
por um ano integrada a ações interdisciplinares promoveu melhoria 
significativa do perfil metabólico em adolescentes obesos. 

172. INFLUÊNCIA DE DIFERENTES TIPOS DE LIPÍDIOS NO 
GASTO ENERGÉTICO E TECIDO ADIPOSO
Thereza Cristina Lonzetti Bargut, D‘Angelo Carlo Magliano, Carlos 
Alberto Mandarim-de-Lacerda, Márcia Barbosa Águila
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Introdução: A obesidade se caracteriza pelo aumento do tecido adi-
poso, com alteração da sua funcionalidade. O consumo de dietas ricas 
em gordura é um fator de risco para a obesidade e desordens metabó-
licas associadas. No entanto, o efeito de fontes específicas de lipídios 
sobre esse processo ainda não está bem esclarecido. Objetivos: Avaliar 
o efeito de dietas hiperlipídicas com duas diferentes fontes de lipídios 
sobre o gasto energético e tecido adiposo. Métodos: Camundongos 
C57Bl/6 machos, com três meses de idade, foram alimentados du-
rante oito semanas com quatro diferentes dietas experimentais: Con-
trole (C), Peixe (Px, com óleo de peixe), Hiperlipídica (HL, 50% de 
lipídios) e High-Peixe (HPx, 50% de lipídios, rico em óleo de peixe). 
A ingestão alimentar foi avaliada diariamente e a massa corporal, se-
manalmente. Realizaram-se teste oral de tolerância à glicose (TOTG) 
e avaliação do coeficiente respiratório (CR) e gasto de energia (GE). 
Os animais foram sacrificados e os compartimentos de gordura branca 
(epididimária) e marrom (interescapular) foram dissecados e pesados. 
Calculou-se o índice de adiposidade. Resultados: Os grupos Px e 
HPx apresentaram maior ingestão alimentar quando comparados a C 
e HL. Ao final do experimento, o grupo HL se mostrou mais pesado 
que os outros grupos, sendo que as diferenças se tornaram significa-
tivas a partir da terceira semana de consumo da dieta. No TOTG, o 
grupo HL apresentou maior área sob a curva quando comparado a 
C, e o grupo HPx foi menor que o HL. Os grupos HL e HPx apre-
sentaram menor CR quando comparados a seus respectivos controles 
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C e Px. Além disso, os grupos Px e HPx apresentaram maior gasto 
energético quando comparados a seus contrapares C e HL, enquanto 
o grupo HL apresentou diminuição em relação a C. O grupo HL 
apresentou maior quantidade de gordura epididimária quando com-
parado a C e o grupo HPx apresentou valor similar a seu controle Px 
e estatisticamente menor que o grupo HL. Com relação à gordura 
marrom, os grupos Px e HPx apresentaram maior quantidade, com-
parados ao C. O grupo HL apresentou aumento na adiposidade em 
comparação a C e o grupo HPx apresentou redução na adiposidade 
em relação a HL. Conclusão: A dieta hiperlipídica rica em gordura sa-
turada aumentou o tecido adiposo branco e diminuiu o gasto energé-
tico, enquanto a dieta hiperlipídica com óleo de peixe não aumentou 
o tecido adiposo branco, mas aumentou o tecido adiposo marrom e o 
gasto energético. Apoio financeiro: Capes, CNPq e Faperj.

173. INFLUÊNCIA DE FATORES SISTÊMICOS E DE 
COMPOSIÇÃO CORPORAL NO PH URINÁRIO E NA URINA DE 
24 HORAS EM INDIVÍDUOS COM E SEM NEFROLITÍASE
Maurício de Carvalho, Marina Accioly de Castro, Victor Borsani 
Salomão Cury, Ana Lícia da Rocha Alves Pinto, Patrícia Kiyori 
Watanabe, Larissa M. Tondin de Oliveira, Daniela Barbieri 
Hauschild, Itamara Danucalov
Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Introdução: A nefrolitíase é uma das afecções mais comuns do 
trato urinário, inclusive com aumento da incidência nos últimos 
anos. Condições associadas à resistência insulínica, como obesida-
de, síndrome metabólica, hipertensão arterial e diabetes mellitus são 
associadas a maior prevalência de cálculos renais. Objetivo: Investi-
gar a influência de fatores sistêmicos e de composição corporal no 
pH urinário e na urina de 24 horas em indivíduos com e sem ne-
frolitíase. Métodos: Foram estudados 19 pacientes com nefrolitíase 
(LIT) e 21 indivíduos controles (C). Foram obtidos dados clínicos 
e realizada avaliação nutricional, dietética e antropométrica. Foram 
coletadas amostras de sangue para avaliação de perfil lipídico, fun-
ção renal e resistência à insulina. Foi coletada também urina de 24 
horas para medida do pH urinário e de fatores de risco relacionados 
à nefrolitíase. A composição corporal foi determinada por bioimpe-
dância elétrica (BIA). Resultados: A pressão arterial diastólica dos 
LIT foi maior que a dos C (p < 0,013). Da mesma forma, a glicemia 
do grupo LIT apresentou valores superiores ao do grupo C (p < 
0,002). A BIA demonstrou associação inversamente proporcional 
entre quantidade e percentual de gordura corporal e pH urinário no 
grupo LIT (p < 0,05 e p < 0,021, respectivamente). Houve também 
correlação inversamente proporcional entre IMC e pH urinário no 
grupo LIT (p < 0,033). Conclusão: A associação entre hipertensão, 
dislipidemia e maior quantidade de gordura corporal pode levar à 
maior incidência de nefrolitíase. A associação no grupo LIT entre 
gordura corporal e menor pH urinário pode predispor à precipitação 
de ácido úrico. Estes resultados sugerem a necessidade de estudos 
para examinar os efeitos do tratamento da obesidade abdominal cen-
tral nesses pacientes. 

174. INFLUÊNCIA DE POLIMORFISMOS NO GENE LEPR SOBRE 
RAZÃO CINTURA-ALTURA E FATORES CARDIOMETABÓLICOS 
EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES OBESOS
Clarissa Tamie Hiwatashi Fujiwara, Ariana Ester Fernandes, Maria 
Edna de Melo, Aritânia de Souza Santos, Cintia Cercato, Alfredo 
Halpern, Márcio Corrêa Mancini
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Introdução: Genes envolvidos na regulação homeostática do balanço 
energético podem participar da etiopatogenia da obesidade e predis-
por a alterações metabólicas aumentando o risco cardiometabólico. 
No entanto, a associação entre polimorfismos de nucleotídeo único 
(SNPs) presentes no gene da leptina (LEP) e do seu receptor (LEPR), 
bem como em variantes localizadas próximo ao gene do receptor 

de melanocortina tipo 4 (MC4R) com pior perfil antropométrico, 
alterações hemodinâmicas e metabólicas, permanece controversa na 
literatura. Objetivos: Investigar a influência dos SNPs rs1137100, 
rs1137101 e rs8179183 no LEPR, rs7799039 no LEP, rs12970134 
e rs17782313 no MC4R sobre parâmetros antropométricos e cardio-
metabólicos em crianças e adolescentes obesos. Métodos: O estudo 
envolveu indivíduos com idade entre 7 e 19 anos. As medidas antro-
pométricas avaliadas foram o escore Z do IMC (ZIMC), percentual 
de massa gorda e razão cintura-altura (RCA). Os fatores cardiome-
tabólicos compreenderam avaliação dos percentis de pressão arterial 
sistólica (PAS) e diastólica (PAD), dosagens em jejum de glicose, 
HDL-colesterol, triglicérides, leptina, ácido úrico, proteína C-reati-
va e cálculo do HOMA-IR. A genotipagem foi realizada por ensaio 
TaqMan e as análises estatísticas que foram conduzidas por meio do 
Teste t de Student e Mann-Whitney com nível de significância de pG 
apresentaram menor RCA (p = 0,015), menor percentil de PAS (p = 
0,046) e menor nível de leptina (p = 0,028). A presença do alelo poli-
mórfico do rs8179183 (C > G) foi associada a maior percentil de PAS 
(p = 0,032). Não foram observadas associações entre os demais SNPs 
com parâmetros antropométricos e cardiometabólicos. Conclusão: 
Neste grupo de pacientes, a associação entre o rs1137100 no LEPR 
com menor RCA, nível de leptina e percentil de PAS demonstra um 
efeito protetor deste SNP. A variante rs8179183 está associada a maior 
nível pressórico. Os SNPs no LEP e MC4R não estão associados a 
parâmetros antropométricos e cardiometabólicos na população estu-
dada. Agradecimentos: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp) (11/23340-6; 11/05322-0; 11/05320-8).

175. INFLUÊNCIA DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL NO 
EQUILÍBRIO POSTURAL EM OBESOS
Mariana Frederico Areia, Liu Chiao Yi
Fundação Lusíada

Introdução: A obesidade é uma enfermidade crescente mundial-
mente. Caracterizada por alterações metabólicas, os indivíduos 
obesos possuem maiores riscos de desenvolver doenças cardiovas-
culares, respiratórias e disfunções do sistema musculoesquelético. O 
acúmulo de tecido adiposo promove sobrecarga no sistema muscu-
loesquelético. A sobrecarga altera o centro de gravidade, que leva a 
adaptações de posicionamento dos segmentos corporais. Objetivo: 
Verificar a correlação entre o índice de massa corporal (IMC) e o 
equilíbrio corporal em obesos. Métodos: Foram avaliados 30 in-
divíduos, de ambos os gêneros, com média de idade de 43 anos, 
do Grupo de Estudo em Obesidade, da Universidade Federal de 
São Paulo, com IMC acima de 30. Todos os participantes foram 
submetidos à medida do peso corporal medido em quilogramas e 
altura em metros, além do teste de equilíbrio corporal Balance Error 
Score System (BESS). Os dados obtidos por meio do BESS foram 
correlacionados com o IMC. Para realizar a correlação, foi utilizado 
o teste de correlação de Pearson, por meio do programa SPSS versão 
14.0. Resultados: Ao correlacionar os dados referentes ao equilíbrio 
pelo BESS com o IMC, foi obtido o valor de R = -0,1 e o valor de P 
= 0,59. Conclusão: Constatou-se que não houve correlação entre o 
IMC com o equilíbrio corporal em obesos.

176. INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO FÍSICO NA AVALIAÇÃO 
DA CAPACIDADE AERÓBIA, COMPOSIÇÃO CORPORAL, 
PERFIL LIPÍDICO E NAS CONCENTRAÇÕES DE NITRITOS EM 
INDIVÍDUOS COM SOBREPESO E OBESIDADE
Leandro Lemos, Fabio Marques Medeiros, Thiago Ramis, 
Matheus Cassales, Victor Garcia, Fabiana Abreu, Niara Medeiros, 
Alessandra Peres, Jerri Luiz Ribeiro
Centro Universitário Metodista, do IPA

Introdução: A obesidade é uma epidemia mundial e pode alterar os 
valores do perfil lipídico, causando a disfunção endotelial e ocasionan-
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do problemas cardiovasculares, sendo que o exercício físico associa-
do a orientação nutricional melhora esses parâmetros. Um programa 
de treinamento físico se mostra necessário para melhorar parâmetros 
analisados em indivíduos com sobrepeso e obesidade. Objetivos: O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do treinamento físico 
concorrente de 12 semanas na capacidade aeróbia, força, composição 
corporal, perfil lipídico e nas concentrações de nitritos em indivíduos 
adulto com sobrepeso e obesidade. Métodos: Os sujeitos da amostra 
que completaram o treinamento foram 13 indivíduos (10 mulheres e 3 
homens) com média de idade de 49 anos, que realizaram treinamento 
concorrente (caminhada orientada de 30 minutos e treinamento de 
força de 30 minutos) com três sessões semanais por 12 semanas, ava-
liando pré e pós-intervenção. As avaliações dos nitritos plasmáticos fo-
ram pelo método de Griess, consumo máximo de oxigênio por ergoes-
pirometria, perfil lipídico por método colorimétrico automatizado e 
composição corporal por bioimpedância. A comparação das variáveis 
foi avaliada pelo teste-t pareado intragrupo com nível de significância 
de p < 0,05. Resultados: Para o treinamento proposto, os parâmetros 
que apresentaram diferença significativa foram IMC (p = 0,011), peso 
(p = 0,013), circunferência abdominal (p = 0,026), glicose (p = 0,003), 
VO2 pico (p = 0,032) e repetição máxima (1RM) do agachamento (p 
= 0,019) e supino (p = 0,009), sendo que os outros resultados não 
apresentaram diferença significativa. Conclusão: Um programa de 12 
semanas de treinamento concorrente em indivíduos com sobrepeso 
e obesidade apresentou melhorias na força e capacidade cardiorrespi-
ratória, nas variáveis antropométrica IMC, circunferência abdominal, 
massa corporal e glicose, porém uma associação com dietoterapia se-
ria necessário. Este estudo corroborou com outros estudos realizados 
com a mesma população e o mesmo tempo de treinamento. 

177. INGERIR MAIS CARBOIDRATOS NO JANTAR E PROTEÍNAS 
NO ALMOÇO MELHORA A COMPOSIÇÃO CORPORAL E O 
ESTADO INFLAMATÓRIO DE HOMENS COM EXCESSO DE 
PESO
Fernanda Cristina Esteves de Oliveira, Raquel Duarte Moreira 
Alves, Karina Pfrimer, Eduardo Ferrioli, Josefina Bressan
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo 
acúmulo de gordura corporal, que se associa ao estado de inflama-
ção crônica de baixa intensidade. Há indicativos de que a distribuição 
de macronutrientes na dieta, bem como o horário de ingestão destes, 
possa produzir diferentes efeitos metabólicos no organismo. Todavia, 
estudos com dietas que utilizam tais estratégias são escassos na litera-
tura científica. Objetivo: Avaliar o efeito de uma dieta com maior teor 
de carboidratos no jantar e proteínas no almoço e de uma dieta com 
maior teor de carboidratos no almoço e proteínas no jantar, sobre a 
composição corporal e o estado inflamatório de homens com excesso 
de peso. Método: Trinta e um homens, com idade e índice de massa 
corporal (IMC) médios de 26,1 ± 6,0 anos e 29,2 ± 2,5 kg/m2, res-
pectivamente, foram aleatoriamente alocados em três grupos: controle 
(CT), carboidrato diurno e proteína noturna (CDPN) e carboidrato 
noturno e proteína diurna (CNPD). Todos seguiram por oito sema-
nas consecutivas uma dieta hipocalórica (- 250 kcal) normoproteica, 
normoglicídica e normolipídica que se diferia apenas na distribuição de 
macronutrientes no almoço e no jantar. Ao início e ao final da inter-
venção, avaliaram-se o peso, IMC, perímetro abdominal, composição 
corporal (determinada por isótopo estável de hidrogênio) e proteína 
C reativa (PCR). Resultados: Todos os grupos apresentaram redução 
significativa no peso corporal, IMC e perímetro abdominal (p0,05), 
enquanto no grupo CDPN esta se elevou (p > 0,05). Conclusão: 
Sugere-se que a ingestão de carboidratos principalmente no jantar e 
proteínas no almoço (CNPD) seja uma boa estratégia nutricional para 
o controle da obesidade, uma vez que esse tipo de dieta promoveu 
melhora na composição corporal, sem efeito indesejável nas concen-

trações de PCR, o que poderia reduzir o risco de desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares em homens com excesso de peso. Agrade-
cimentos: Aos voluntários e à Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) e ao Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pelo financiamento.

178. INGESTÃO DE CÁLCIO E ALTERAÇÕES NA 
COMPOSIÇÃO CORPORAL DE HOMENS COM EXCESSO DE 
PESO
Laís Emilia da Silva, Fernanda Fonseca Rocha, Ana Paula Boroni 
Moreira, Raquel Duarte Moreira Alves, Viviane Silva Macedo, 
Tatiana Fiche Salles Teixeira, Neuza Maria Brunoro Costa, Josefina 
Bressan, Rita de Cássia Gonçalves Alfenas
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: A relação entre dieta e saúde pode ser avaliada pelo 
nível de consumo de alguns nutrientes e padrões alimentares adota-
dos pelo indivíduo. O cálcio, por exemplo, é fundamental na aqui-
sição de massa óssea. Além disso, tem sido evidenciado um possível 
papel preventivo do cálcio no aumento da adiposidade. O objetivo 
do estudo foi avaliar a relação entre fatores dietéticos, tais como in-
gestão de cálcio e índice de alimentação saudável (IAS) versus saúde 
óssea, parâmetros bioquímicos e resistência insulínica em homens 
com excesso de peso. Métodos: Foram recrutados 64 homens, com 
idade entre 18-50 anos e índice de massa corporal (IMC) entre 27-
35 kg/m2. Aplicaram-se o questionário quantitativo de frequência 
alimentar para avaliar a ingestão habitual de cálcio e o diário ali-
mentar para avaliar a qualidade global da dieta, por meio do IAS. 
Foram aferidos peso, estatura, circunferências da cintura, quadril, 
coxa e pescoço e diâmetro abdominal sagital (DAS). A avaliação da 
composição corporal e óssea foi realizada por meio da absortometria 
radiológica de dupla energia. Foram realizadas análises dos níveis sé-
ricos de glicose, colesterol total e frações, triacilgliceróis, ácido úrico 
e insulina. A análise estatística foi realizada por meio do software SAS 
v.9.0, (p < 0,05). Resultados: A idade média dos voluntários foi 
27,2 anos e o IMC e a gordura corporal foram 29,7 kg/m2 e 32,6%, 
respectivamente. Verificou-se um consumo médio de 950,5 mg de 
cálcio (51,6% de inadequação). Os indivíduos com maior ingestão 
de cálcio apresentaram gordura corporal menor que aqueles com 
ingestão inferior à recomendação diária de 800 mg/dia. Adicional-
mente, a circunferência do quadril foi significativamente menor en-
tre os indivíduos com maior ingestão de cálcio. Ainda, verificou-se 
uma tendência a menor IMC e DAS e a maior densidade mineral 
óssea na coluna lombar entre os indivíduos com ingestão diária de 
cálcio adequada. Em relação aos demais marcadores de composição 
corporal, ósseos e bioquímicos, não foi verificada nenhuma diferen-
ça estatística entre os grupos de menor e maior ingestão de cálcio. 
A avaliação da qualidade da dieta reforçou a necessidade em me-
lhorar a alimentação, especialmente quanto à qualidade dos lipídios 
ingeridos, destacando-se o predomínio dos ácidos graxos saturados. 
Conclusão: Deve-se estimular o aumento no consumo de alimentos 
fontes de cálcio para essa população, associado a uma alimentação 
mais saudável. Agradecimentos: A Fapemig, CNPq e Capes. 

179. INGESTÃO DE FIBRA ALIMENTAR E SUA RELAÇÃO 
COM RESISTÊNCIA À INSULINA E OS COMPONENTES DA 
SÍNDROME METABÓLICA EM ADOLESCENTES – BRAZILIAN 
METABOLIC SYNDROME STUDY (BRAMS)
Roberta Soares Lara Cassani, Cleliani de Cassia da Silva, Ana 
Maria de Bernardi Rodrigues, André Luiz Gonçalves de Freitas, 
Valéria de Souza Loeschke, Cristina Camacho, Ana Carolina 
Junqueira Vasques, Daniella Fernandes Camilo, Mariana Porto 
Zambon, Maria Ângela Reis Góes Monteiro Antonio, Bruno 
Geloneze
Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio

Introdução: As fibras alimentares (FA) estão entre os principais 
fatores da alimentação na prevenção de doenças crônicas. As pro-
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priedades físico-químicas das frações das FA produzem diferentes 
efeitos fisiológicos no organismo, atuam como importante elemento 
regulador, cuja característica química confere retardo na difusão e 
no contato entre enzimas intestinais e seus respectivos substratos, 
modulando assim o metabolismo dos macronutrientes. Pesquisas 
têm evidenciado os efeitos benéficos das FA para prevenir e tratar 
a doença diverticular do cólon, reduzir o risco de câncer e melho-
rar o controle do diabetes mellitus. Objetivo: Avaliar a relação da 
ingestão de FA totais e por refeição com resistência à insulina (RI) 
e os componentes da síndrome metabólica (SM) em adolescentes 
com diferentes níveis de adiposidade. Métodos: Estudo transversal 
com 161 adolescentes de 10-19 anos. Avaliaram-se glicemia, insu-
lina, colesterol total e frações, pressão arterial sistólica e diastólica e 
circunferência da cintura (CC) e calculou-se escore z de índice de 
massa corporal (zIMC). A avaliação de ingestão energética e de FA 
foi realizada pelo método de recordatório alimentar habitual. O cál-
culo de composição nutricional foi realizado no software DietPro-5i. 
A RI foi avaliada pelo índice TyG [log (triglicerídeos de jejum (mg/
dL) x glicemia de jejum (mg/dL))/2)]. Análises estatísticas: teste 
de correlação de Pearson e correlação parcial com ajuste para zIMC, 
idade (anos) e consumo energético (kcal). Considerou-se p < 0,05. 
Resultados: O consumo de FA totais apresentou correlação nega-
tiva com índice TyG (r = -0,20; p = 0,01), triglicerídeos (r = -0,17; 
p = 0,03) e glicemia (r = -0,16; p = 0,04). Os resultados permane-
ceram significativos após ajuste para zIMC, idade (anos) e consumo 
energético (kcal): índice TyG (r = -0,26; p = 0,001), triglicerídeos (r 
= -0,21; p = 0,008) e glicemia (r = -0,27; p = 0,001). Na avaliação 
por refeições, a FA consumida habitualmente no almoço mostrou 
correlação positiva com HDL (r = 0,23; p = 0,01). Na avaliação do 
consumo de FA em percentual (%FA), observamos correlação entre 
%FA totais com HDL (r = 0,28; p = 0,00), índice TyG (r = -0,26; 
p = 0,02) e triglicerídeos (r = -0,18; p = 0,05). O %FA do almoço 
correlacionou-se com HDL (r = 0,20; p = 0,02) e índice TyG (r = 
-0,21; p = 0,02), ao passo que o %FA do jantar correlacionou-se com 
glicemia (r = -0,19; p = 0,03). Conclusões: Os resultados mostra-
ram associação inversa entre o consumo de FA totais, RI, glicemia e 
triglicerídeos em adolescentes. 

180. INGESTÃO DE MICRONUTRIENTES ANTIOXIDANTES POR 
PACIENTES COM FIBROMIALGIA E EXCESSO DE PESO
Renata Costa de Miranda, Aline Andretta, Emmanuelle Dias 
Batista, Márcia Maria Marques Teles Lobo, Eduardo dos Santos 
Paiva, Maria Eliana Madalozzo Schieferdecker, César Luiz 
Boguszewski, Regina Maria Vilela
Universidade Federal do Paraná

Introdução: A fibromialgia (FM) é uma síndrome dolorosa crôni-
ca e generalizada que acomete o sistema músculo-esquelético. A 
qualidade de vida dos portadores é diminuída devido às diversas 
manifestações associadas. Nessa população, a prevalência de exces-
so de peso tem se mostrado importante, sendo apontada como 
consequência da baixa prática de atividade física, da depressão e de 
outros sintomas que influenciam a manutenção do peso. Sua etio-
logia não está bem definida, mas uma hipótese remete à presença 
de estresse oxidativo. Nesse caso, a qualidade da alimentação pode 
ser relevante, principalmente com relação ao consumo de alimen-
tos fonte de antioxidantes. Objetivo: Descrever a ingestão de mi-
cronutrientes antioxidantes por pacientes eutróficos e com exces-
so de peso, portadores de FM. Metodologia: Estudo transversal 
realizado com 35 pacientes, sexo feminino entre 18 e 60 anos, do 
Ambulatório de FM do Hospital de Clínicas-UFPR. Critérios de 
exclusão: uso de corticosteroides, endocrinopatias descompensadas 
e analfabetismo. Foram realizadas anamnese, avaliação antropomé-
trica e exame físico com contagem dos pontos dolorosos (TP). 
Houve instrução para preenchimento de registro alimentar de três 

dias, não consecutivos, a ser entregue no encontro seguinte. As vi-
taminas A, C e E e os minerais Se e Zn foram quantificados com sof-
tware Avanutri®. Comparou-se a ingestão diária das pacientes com 
a necessidade média estimada. Foram realizados teste t-student 
e correlação de Spearman (IC 95% e p < 0.05). Resultados: Da 
amostra, 17 pacientes estavam eutróficas (22,6 ± 2,6 kg/m2) e 18 
com excesso de peso (29,9 ± 2,1 kg/m2), sendo 50% obesas. Não 
houve diferença significativa entre os TP (15,8 ± 2,4 e 16,1 ± 1,9) 
e o consumo médio diário dos micronutrientes não diferiu entre os 
grupos. As únicas médias de ingestão que atingiram as recomenda-
ções foram vitamina C e selênio no grupo eutrófico. Houve inade-
quação na ingestão de 82,4% das pacientes eutróficas e 72,2% das 
com excesso de peso para vitamina A; 35,3% e 66,7% para vitamina 
C; 94,1% e 77,8% para vitamina E; 52,9% e 61,1% para selênio e 
58,8% e 72,2% para zinco, respectivamente. Não houve correlação 
entre IMC e ingestão de micronutrientes. Conclusão: A ingestão 
de micronutrientes antioxidantes não apresentou diferença entre 
grupos, porém estava abaixo da recomendação para maioria das 
pacientes. Deve-se, portanto, buscar estratégias para aumentar o 
consumo de alimentos fontes de antioxidantes para essa população 
em especial. 

181. INGESTÃO DE SUCO DE ACEROLA INDUZ PERDA DE 
PESO DE DIFERENTES DEPÓSITOS DE TECIDO ADIPOSO EM 
CAMUNDONGOS ALIMENTADOS COM DIETA CAFETERIA: 
PARTICIPAÇÃO DA VIA LIPOLÍTICA
Schérolin de Oliveira Marques, Bruno Luiz da Silva Pieri, Thaís 
Fernandes Luciano, Daniela Roxo de Souza, Fernando Milanez 
Dias, Elvis Wisniewski, Fabio dos Santos Lira, Cláudio Teodoro de 
Souza
Universidade do Extremo Sul Catarinense

Introdução: Os diferentes depósitos de tecido adiposo branco 
representam a maior reserva energética do nosso organismo. O 
aumento exacerbado desses depósitos está intimamente relacio-
nado com a instalação da obesidade. O elevado armazenamento 
de triacilglicerol no tecido adiposo é mediado, pelo menos em 
parte, pela ação da enzima ácido graxo sintase (FAS), por outro 
lado, a depleção dos estoques de triacilglicerol do tecido adipo-
so é favorecida pela ação da lipase da gotícula lipídica (ATGL). 
A descoberta de frutas que possuem propriedades antiobesidade 
vem crescendo em todo o mundo, entre as quais a acerola desta-
ca-se por exibir altas concentrações de vitamina C e rutina, den-
tre outros nutrientes com propriedades antiobesidade. Objetivo: 
O objetivo do presente trabalho foi avaliar os efeitos da ingestão 
crônica de suco de acerola sobre a plasticidade do tecido adiposo 
de animais alimentados com dieta de cafeteria. Métodos: Camun-
dongos suíços machos, com 30 dias de vida, foram divididos em 
três grupos: Dieta Normolipídica, Dieta Cafeteria e Suplementa-
ção Placebo (0,1 ml de água por gavagem/dia) e Dieta cafeteria + 
suco de acerola industrial (0,1 ml de EGCG – 50 mg/kg de peso/
dia) e água ad libitum. Os animais receberam dieta de cafeteria 
durante 12 semanas, seguida de 30 dias da suplementação com 
suco de acerola industrial. Após 16 dias de tratamento, os animais 
foram sacrificados e os diferentes depósitos de tecido adiposo (re-
troperitoneal, epididimal e mesentérico) foram removidos e tive-
ram seu peso aferido. O tecido adiposo epididimal foi preparado 
para determinação de pAMPK α 1/2, FAS e ATGL por Western 
Blotting. Resultados: As massas absoluta e relativa dos diferentes 
depósitos de tecido adiposo foram maiores no grupo dieta de cafe-
teria em relação aos grupos dieta normolipídica e dieta de cafeteria 
suplementado com suco de acerola (p < 0,05). O nível proteico de 
FAS foi maior no grupo dieta de cafeteria em relação aos grupos 
dieta normolipídica e dieta de cafeteria suplementado com suco 
de acerola (p < 0,05). Os níveis proteicos de pAMPK e ATGL 
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não exibiram diferenças entre os grupos estudados. Conclusão: O 
uso do suco de acerola mostrou-se eficiente em reduzir os níveis 
proteicos de FAS e atenuou o aumento dos depósitos de tecido 
adiposo, podendo contribuir para a perda de peso em indivíduos 
obesos. Financiamento: PPGCS e CNPq. 

182. INTERVENÇÃO NUTRICIONAL EM PORTADORES DE 
DIABETES MELLITUS E PREVALÊNCIA DE COMORBIDADES 
ASSOCIADAS
Andreza de Paula Santos, Franciele Gualberto Ferreira Souza, 
Elizabeth Lacerda Aquino, Cynthia Anália Barbosa
Universidade Federal de Viçosa

Avaliar a eficiência da intervenção nutricional no tratamento do 
diabetes mellitus, de pacientes submetidos à hemodiálise no período 
de agosto a dezembro de 2012. O estudo foi longitudinal. Utilizou-
se para coleta de dados o prontuário de atendimento nutricional 
contemplando avaliação antropométrica (peso/altura) e dietética 
(questionário de frequência alimentar). Foram coletados os dados 
pessoais, história da doença atual (DM), pé diabético, retinopatias 
diabética e HAS. Os exames bioquímicos realizados foram: glice-
mia de jejum, triglicerídeos, ureia, creatinina, potássio, colesterol 
total e frações. A classificação da glicemia de jejum foi realizada de 
acordo com a recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes. 
Os dados foram analisados por meio do SPSS, versão 12.0 com 
níveis de significância de p < 0,005. Foram acompanhados 61 pa-
cientes, sendo 66,7% mulheres com média de idade de 54,58 (± 
12,29) anos. Em relação à prevalência de comorbidades associadas, 
5,55% apresentavam retinopatia proliferativa grave e 33,33% apre-
sentavam nefropatia e, destes, 5,5% apresentavam neuropatia peri-
férica. Houve redução significativa da glicemia, com consequente 
redução do IMC, além da redução da medida da circunferência da 
cintura e da pressão arterial após sucessivas orientações nutricio-
nais. O valor médio da glicemia final encontrado foi 111 mg/dl. 
A terapia nutricional é de extrema importância para o controle da 
glicemia dos portadores de diabetes mellitus tipo II, auxiliando-os 
na manutenção/obtenção da qualidade de vida e prevenção de pos-
síveis comorbidades associadas. Palavras-chave: Diabetes mellitus, 
intervenção nutricional, comorbidade. 

183. INTERVENÇÃO DE INTERNOS DE PSICOLOGIA EM UM 
AMBULATÓRIO DE OBESIDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Elis Bitencourt Soares, Ana Marice Teixeira Ladeia, Armênio Costa 
Guimarães, Maria de Lourdes Lima de Souza e Silva, Sylvia Maria 
Barreto da Silva
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

Introdução: O presente trabalho trata-se de um relato de experiên-
cia das intervenções em sala de espera realizadas pelos internos de 
Psicologia no Ambulatório de Obesidade da Escola Bahiana de Me-
dicina e Saúde Pública. Esse ambulatório acompanha pessoas com 
sobrepeso e obesidade, oferecendo atendimento multiprofissional 
nas áreas de Medicina, Enfermagem, Nutrição, Odontologia e Psi-
cologia e faz parte do Projeto de Pesquisa Excesso de Peso e Doença 
Cardiometabólica (PEPE). Objetivo: Proporcionar um espaço de 
reflexão e troca de experiências entre os pacientes. Metodologia: 
Foram realizadas intervenções abordando temáticas relacionadas a 
sobrepeso, obesidade, doenças associadas, alimentação, atividade 
física e imagem corporal. A partir de teorizações e experiências an-
teriores dos internos foram criadas atividades lúdico-educativas. Al-
gumas figuras relacionadas aos temas já citados foram selecionadas, 
recortadas e colocadas dentro de uma caixa. Após a apresentação 
da equipe de internos e do objetivo da intervenção, os pacientes 
eram estimulados a escolher aleatoriamente uma figura e expressar 
sua percepção e relação com esta. A duração da atividade era de uma 

hora e meia. Resultados: Diante dessas intervenções, constatou-se a 
importância dos profissionais de saúde desenvolverem atividades fora 
dos espaços privados, como consultório. A sala de espera é um am-
biente público onde as pessoas transitam e aguardam atendimento, 
elas se inserem nesse espaço, interagindo de modo dialógico com os 
pacientes. Desse modo, os pacientes se deslocam do lugar de objeto, 
conversam, falam das suas aflições, trocam experiências. Conclusão: 
Esse espaço torna-se motivador e facilitador do processo de adesão 
ao tratamento. Após a finalização da intervenção, os pacientes verba-
lizavam a importância da atividade para seu processo de tratamento.

184. INTOLERÂNCIAS ALIMENTARES E SINTOMAS 
ASSOCIADOS EM PACIENTES SUBMETIDOS À TÉCNICA DE 
FOBI-CAPELLA SEM ANEL GÁSTRICO
Patrícia Ramos Maciel Espínola, Marcella Moreira Botelho, Camila 
Wanderley de Azevedo
Centro Universitário Maurício de Nassau – Uninassau

Introdução: O surgimento de intolerâncias alimentares e manifes-
tações clínicas é bastante comum após cirurgia bariátrica, a qual é 
considerada o único método efetivo para tratamento da obesidade 
refratária e, principalmente, para aqueles em que o tratamento clí-
nico não obteve sucesso, destacando-se como padrão-ouro a técnica 
de Fobi-Capella com bypass gástrico em Y de Roux. Objetivos: Iden-
tificar intolerâncias alimentares e sintomas associados em pacientes 
submetidos à técnica de Fobi-Capella sem anel gástrico. Métodos: 
Trata-se de um estudo transversal, realizado em uma clínica privada 
da cidade do Recife, com pacientes na faixa etária de 20 a 58 anos, 
que possuíam no máximo um ano de pós-operatório. Resultados: A 
amostra foi composta por 61 pacientes que compareceram à consulta 
nutricional, no período de agosto a novembro de 2012, dos quais 
26 pacientes (42,6%) apresentaram intolerância alimentar, sendo a 
maioria relacionada à carne vermelha (n = 12; 34,3%) durante os 
primeiros seis meses de cirurgia, havendo uma redução significativa 
entre os períodos de 0 a 6 meses e 7 a 12 meses (p = 0,02). Entre os 
sintomas relatados pelos pacientes após a cirurgia, o sintoma náuseas 
foi o mais recorrente até o sexto mês, porém não se obteve diferença 
estatística entre os dois períodos após a cirurgia (p = 0,06). Conclu-
são: Devido à elevada frequência de intolerâncias alimentares, faz-
-se necessário um acompanhamento nutricional adequado durante 
todo o período pós-operatório, a fim de evitar possíveis carências 
nutricionais e um consumo inadequado de energia, proporcionando, 
desse modo, uma melhor qualidade de vida aos pacientes. Agradeci-
mentos: Aos pacientes que permitiram que fosse possível a realização 
desta pesquisa. Apoio financeiro: Não houve recurso financeiro para 
o desempenho desse trabalho. Palavras-chave: Cirurgia bariátrica, 
intolerância, sintomas.

185. INVESTIGAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE 
POLIMORFISMOS DOS GENES GHRL E ADBR3 E OBESIDADE
Débora Scaraboto, Caroline Schovanz Schenknecht, Willian 
Santos, Louise Farah Saliba, Ricardo Lehtonen Rodrigues de Souza, 
Lupe Furtado-Alle
Universidade Federal do Paraná

Introdução: A obesidade é uma desordem crônica caracterizada 
pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo. Além do desequilíbrio 
entre ingestão e utilização de calorias, a genética desempenha um 
papel crucial no seu desenvolvimento. Entre os fatores genéticos, o 
polimorfismo Trip64Arg do gene ADBR3 (8p12-p11.2) que codi-
fica o receptor Beta 3 adrenérgico e o polimorfismo L72M do gene 
GHRL (3p25-p26) que codifica para o peptídeo endógeno grelina já 
foram associados à obesidade. Objetivos: O presente trabalho obje-
tivou investigar a associação do variante Trp64Arg do gene ADBR3 
e do variante L72M do gene GHRL com a obesidade em 140 mu-
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lheres obesas adultas (IMC ≥ 30) submetidas a uma intervenção die-
tética e em amostras controle de mulheres não obesas (IMC < 25) 
pré-menopausa (N = 74); os dois grupos foram constituídos por 
eurobrasileiras. Também buscou avaliar a influência desses varian-
tes na resposta à intervenção dietética sobre variáveis bioquímicas. 
Métodos: O DNA foi extraído por técnica de salting-out e a genoti-
pagem dos indivíduos foi realizada por TaqMan SNP genotyping As-
say. Resultados: As frequências alélicas foram semelhantes entre os 
dois grupos para os dois polimorfismos: para a amostra de mulheres 
obesas Trp = 0,879562 ± 0,019663 e Arg = 0,120438 ± 0,019663 e 
para a amostra controle Trp = 0,88 ± 0,028 e Arg = 0,12 ± 0,28. As 
frequências genotípicas: 79% (Trp/Trp), 6% (Arg/Arg) e 16% (Trp/
Arg) nas obesas e 78% (Trp/Trp), 1,6% (Arg/Arg) e 20,4% (Trp/
Arg) nas não obesas. Para o variante L72M, as frequências alélicas no 
grupo obesas foram: Leu = 0,85 ± 2,2 e Met = 0,15 ± 0,022 e para a 
amostra controle Leu = 0,883 ± 0,0275 e Met = 0,117 ± 0,0275. As 
frequências genotípicas: 73,1% (L/L), 23,8% (L/M), 3,1%(M/M) e 
no grupo controle: 76,47% (L/L), 23,52% (L/M). Não foi encon-
trado nenhum indivíduo homozigoto para a mutação L72M nessa 
população. Ambos os polimorfismos estão em equilíbrio de Hardy-
-Weinberg. Comparando as variáveis bioquímicas entre portadores 
(Arg) do variante Trp64Arg e usuais (Trp/Trp) antes da dieta, não 
foram encontrados resultados estatisticamente relevantes. A análise 
pós-intervenção dietética também não apresentou resultados signi-
ficativos. Conclusão: Para o variante L72M após a dieta, houve de-
créscimo nos níveis de colesterol total somente em indivíduos usuais 
(L/L), indicando que a presença da mutação dificultou a melhoria 
desse parâmetro bioquímico.

186. IS THE OBESITY AT SURGICAL WARD RELATED TO LIFE 
CONDITIONS?
Talita Cestonaro, Rúbia Daniela Thieme, Maria Eliana Madalozzo 
Schieferdecker, Antônio Carlos Ligoski Campos
Universidade Federal do Paraná

Introduction: Generally surgical patients show high rates of malnu-
trition, but diseases operated and individual lifestyle changes increased 
obesity prevalence in this setting. Obesity is a multifactorial disease 
which seems to be influenced by socioeconomic status. Objective: To 
investigate the relationship between nutritional and socioeconomic 
status in surgical patients. Methods: We assessed patients admitted in 
a public hospital from Brazil who underwent gastrointestinal tract or 
abdominal wall elective surgeries between February and July 2012. 
Nutritional status was assessed using the body mass index (BMI) and 
body fat percentage (%BF), which was estimated by formulas using re-
sistance and reactance measured by bioelectrical impedance. A questio-
nnaire was used to investigate socioeconomic status. Statistic compari-
sons was performed using Mann-Whitney (2 groups) or Kruskal Wallis 
test (more than 2 groups) with a confidence interval of 95%. Results: 
One hundred twenty-eight patients (60,16% female) with mean age of 
49,08 ± 14,34 years old were assessed. More frequent surgeries were 
laparoscopic hernioplasty (39.84%) and cholecystectomy (31.25%). 
According to BMI, 61.72% were overweight or obese and only 3.12% 
were malnourished. All of them had high %BF (men > 15% and wo-
men > 25%). BMI and %BF were associated with education, professio-
nal activity and income. Patients with technical education or gradua-
ted showed higher BMI e %BF than who did not complete the high 
school (p = 0,005). Patients who did not complete the basic education 
showed higher BMI e %BF than who completed the high school (p 
= 0,021 e 0,024, respectively). Patients who used force or walked du-
ring professional activity showed lower %BF than those worked sitting 
(p = 0,055), were retires (p = 0,002) or did housework (p = 0,000). 
Who did housework showed higher %BF than those worked sitting (p 
= 0,011). BMI increased with decreasing income (Spearman‘s coeffi-
cient = -0,185). Other socioeconomic variables were not correlated 

with BMI or %BF. Conclusion: BMI and %BF were related with edu-
cation, professional activity and income in surgical patients.

187. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E DE RISCO 
NUTRICIONAL NA AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE PACIENTES 
CIRÚRGICOS
Caryna Eurich Mazur, Rúbia Daniela Thieme, Talita Cestonaro, 
Antônio Carlos Ligoski Campos, Maria Eliana Madalozzo 
Schieferdecker
Universidade Federal do Paraná

Introdução: Apesar do aumento da prevalência de obesidade em ní-
vel mundial nos últimos 50 anos, estudos apontam que 30% a 55% 
dos indivíduos hospitalizados apresentam risco de desnutrir ou des-
nutrição. Sugere-se que 61,5% dos pacientes com doença gastrintesti-
nal estão em risco nutricional ou desnutridos. Contudo, o diagnósti-
co nutricional depende do método utilizado para realizá-lo. Estudos 
demonstram que o índice de risco nutricional (IRN) pode ser bom 
indicador do estado nutricional. Objetivo: Correlacionar indicado-
res de estado nutricional de adultos candidatos à cirurgia do trato 
gastrointestinal. Método: Foram incluídos neste estudo 64 pacientes 
adultos internados para cirurgia de médio e grande porte do trato 
gastrointestinal em Hospital Universitário de Curitiba, PR. O estado 
nutricional foi avaliado utilizando o índice de massa corporal (IMC). 
Para efeito de análise, considerou-se a classificação de IMC conforme 
a Organização Mundial da Saúde (2000). O IRN foi estimado a par-
tir de equação e os resultados foram categorizados, ambos segundo 
Buzby et al. (1988). A análise estatística foi realizada por meio do 
software SPSS versão 19.0 e utilizou-se correlação de Pearson com 
intervalo de confiança de 95%. Resultados: A média de idade dos 
pacientes foi de 46,8 ± 10,1 anos (mínimo: 21 anos; máximo: 59 
anos). O IMC identificou sobrepeso/obesidade em 30% (n = 19) dos 
indivíduos e desnutrição em 18,7% (n = 12). Enquanto, para o IRN, 
85,9% (n = 55) estavam desnutridos. Entre os obesos de acordo com 
IMC, cerca de 80% (n = 15) estavam com algum grau de desnutrição 
segundo o IRN; entre os eutróficos e desnutridos conforme o IMC, 
88,9% (n = 40) não apresentavam nutrição satisfatória de acordo o 
IRN. Houve correlação fraca entre o IRN e IMC (r = 0,33; p < 0,05). 
Entre os indivíduos com sobrepeso/obesidade e nos eutróficos/des-
nutridos, a correlação foi irrelevante (r = -0,08; p > 0,05; r = 0,31; p < 
0,05 respectivamente). Conclusão: Foi observada alta prevalência de 
desnutrição, segundo o IRN, mesmo entre os classificados como obe-
sos de acordo com IMC. Há correlação fraca entre os métodos. Os 
resultados sugerem que o IMC não tem concordância com IRN entre 
os pacientes obesos e pode subestimar a desnutrição nos pacientes 
hospitalizados. Ao contrário, o IRN pode superestimar a desnutrição. 

188. LIPOPROTEÍNA (A) E RISCO CARDIOVASCULAR 
EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SOBREPESO OU 
OBESIDADE
Mônica Oliveira da Silva Simões, Carla Campos Muniz Medeiros, 
Ástrid Camêlo Palmeira, Adriana Amorim de Farias Leal, José de 
Alencar Fernandes Neto, Débora Larissa Rufino Alves, Nathaly de 
Medeiros Nóbrega Ramos
Universidade Estadual da Paraíba

Introdução: A obesidade é um problema mundial de saúde cuja pre-
valência vem aumentando em populações jovens nos países desenvolvi-
dos e em desenvolvimento. Sua associação com alterações metabólicas, 
como hipertensão, dislipidemia e doença aterosclerótica, é considerada 
fator de risco para as doenças cardiovasculares. Nesse contexto, novos 
marcadores de risco têm sido pesquisados, dentre os quais se destaca a 
lipoproteína (a) [Lp(a)], que, em níveis elevados, tem sido associada a 
aterosclerose, infarto do miocárdio e trombose. Objetivos: Investigar 
os níveis séricos de Lp(a) e fatores de risco para doenças cardiovascu-
lares em crianças e adolescentes com sobrepeso ou obesidade. Méto-
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dos: Foi realizado um estudo transversal, de agosto de 2011 a julho 
de 2012, com 132 crianças e adolescentes entre 2 e 18 anos, com 
sobrepeso ou obesidade, atendidos no Centro de Obesidade Infantil 
(COI), localizado no Instituto de Saúde Elpídeo de Almeida (ISEA) 
do município de Campina Grande-PB. As dosagens laboratoriais (tri-
glicerídeos, colesterol total e frações) foram realizadas no Laboratório 
de Análises Clínicas da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e 
a dosagem da Lp(a) em um laboratório terceirizado, com verba de 
incentivo à pesquisa. A análise estatística foi realizada no SPSS versão 
17.0 por meio do teste do Qui-Quadrado, considerando um interva-
lo de confiança de 95%. Resultados: Dos 132 pacientes, 54 (40,9%) 
apresentaram níveis de Lp(a) elevados, estando esses prevalentes no 
sexo feminino, nos adolescentes e naqueles com obesidade. Os va-
lores da Lp(a) variaram de 1,9 a 117 mg/dL, com média de 30,9 
(± 28,99) mg/dL. A pressão arterial apresentou valores limítrofes na 
maioria dos participantes. Quanto ao perfil lipídico, destacaram-se ní-
veis elevados para os triglicerídeos (42,4%), colesterol total (35,6%) 
e colesterol LDL (18,2%), além de valores baixos para o colesterol 
HDL em 90,2% dos pacientes. Em relação aos antecedentes familia-
res para as DCV, 97,7% dos indivíduos relataram a presença destes. 
Observou-se ainda que, dos 54 (40,9%) pacientes que apresentaram o 
valor de Lp(a) elevado, 53 (98,1%) tinham antecedentes. Conclusão: 
Os resultados demonstram a necessidade de incentivar ações de saúde 
pública visando ao controle precoce dos fatores associados às doen-
ças cardiovasculares, principalmente investigando-se, desde a infância, 
marcadores não clássicos como a Lp(a). Financiamento: Programa de 
Incentivo à Pós-Graduação e Pesquisa – Propesq/UEPB.

189. MARCADORES INFLAMATÓRIOS E INGESTÃO 
DE MACRONUTRIENTES PRÉ E PÓS-INTERVENÇÃO 
INTERDISCIPLINAR EM ADULTOS OBESOS
Yasmin Alaby Martins Ferreira, Danielle Arisa Caranti, Luciana 
Pellegrini Pisani, Giovana Gonçalves Jamar de Queiroz
Universidade Federal de São Paulo Campus Baixada Santista

Introdução: As células do tecido adiposo sintetizam e liberam peptí-
deos, não peptídeos e outros fatores que possuem efeitos biológicos, 
além de depositar e mobilizar triacilglicerol, colesterol e retinoides, 
caracterizando-o como órgão endócrino. As proteínas sintetizadas e 
liberadas pelo tecido adiposo são chamadas de adipocinas. Objetivo: 
Avaliar a intervenção interdisciplinar em indivíduos obesos quanto a 
parâmetros nutricionais e inflamatórios. Métodos: Foram recruta-
dos voluntários com IMC entre 28 e 40 kg/m², sem limitações para 
prática de exercício físico, doenças psiquiátricas, genéticas, hormo-
nais ou metabólicas, em uso abusivo de álcool e/ou drogas, gravidez 
ou menopausa. Foram excluídos os participantes com frequência 
menor que 75%. Exercícios físicos foram realizados três vezes por 
semana, atividades de psicologia e nutrição, uma vez por semana. O 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (#0135/04) 
da Unifesp. O consumo de macronutrientes da dieta foi avaliado 
pelo registro alimentar de três dias e calculado pelo programa Ava 
Nutri. Participaram 14 voluntários do início ao final do programa. 
Os níveis séricos de leptina, adiponectina e PAI-1 foram dosados 
pelo método ELISA. Os dados foram analisados por meio do pro-
grama estatístico R e foi utilizado o teste t Student para comparar os 
marcadores inflamatórios durante o início e final das intervenções. 
Para avaliar o início, meio e fim da ingestão dos macronutrientes 
em porcentagem foi utilizado o método de variância em blocos e de 
Bonferroni. A correlação linear de Pearson foi utilizada para investi-
gar a correlação entre os marcadores inflamatórios e macronutrien-
tes de acordo com as avaliações intermediárias e finais. Resultados: 
Obtiveram-se diferenças significantes na ingestão de carboidratos e 
lipídios antes (46,28%; 34,09%) e após (52,85%; 28,92%) interven-
ção, respectivamente. Foi observada correlação positiva entre leptina 
e PA-1 com ingestão de lipídeos. Conclusão: O estudo demonstrou 
que o programa interdisciplinar foi efetivo quanto à alteração na 

qualidade da dieta, o que afetou positivamente a alteração de marca-
dores inflamatórios. Palavras-chaves: Obesidade, adipocinas, terapia 
interdisciplinar, marcadores inflamatórios, macronutrientes.

190. MASSA MAGRA E MASSA GORDA MENSURADAS A 
PARTIR DA BIOIMPEDÂNCIA BIPOLAR E TETRAPOLAR EM 
ADULTOS: DADOS PRELIMINARES
Pablo Roberto Pereira, Wellington Segheto, France Araújo Coelho, 
Danielle Cristina Guimarães da Silva, Silvia Helena de Oliveira 
Morais, Dione de Marchi, Mariana De Santis Filgueiras, Geisiane 
de Souza Costa, Juliana Farias de Novaes, Giana Zarbato Longo
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: A avaliação da composição corporal é uma importante 
ferramenta utilizada na detecção, prevenção e no tratamento das di-
versas doenças crônicas, bem como em programas de emagrecimen-
to e condicionamento físico relacionados a melhorias das condições 
de saúde individuais ou populacional. Atualmente, métodos mais 
fidedignos de avaliação da composição corporal estão disponíveis 
para avaliação da população, como, por exemplo, a bioimpedân-
cia bipolar e a tetrapolar, porém estudos comparando os resulta-
dos desses instrumentos ainda são escassos na literatura. Objetivo: 
Comparar os valores de massa magra e massa gorda mensurados na 
bioimpedância bipolar e tetrapolar em adultos da cidade de Viçosa, 
MG. Método: Trata-se de um estudo transversal de base populacio-
nal, com dados preliminares de 160 indivíduos, residentes na zona 
urbana da cidade de Viçosa, na faixa etária de 20 a 59 anos. Este tra-
balho faz parte de um estudo que tem como objetivo analisar o ín-
dice de adiposidade corporal, risco coronariano e fatores associados 
em adultos. Foram aplicados questionários domiciliares para obter 
dados sobre condições socioeconômicas, demográficas, de estilo 
de vida e morbidades, seguidas da coleta de exames laboratoriais 
e composição corporal. Foram avaliadas a massa magra e a massa 
gorda por meio de dois instrumentos: balança TANITA, modelo 
Ironmam BC-554® e Bioimpedância Elétrica Tetrapolar Horizon-
tal, modelo 310®. Os dados foram tabulados no programa Epidata 
e a análise foi realizada no pacote estático STATA 9.1. Utilizaram-se 
a estatística descritiva e o teste t pareado para verificar diferenças 
entre as médias, sendo adotado o valor de p < 0,05 como signifi-
cância estatística. Resultados: Os valores médios de massa magra 
foram de 50,08 ± 33,59 e de 50,93 ± 12,10, respectivamente para 
a bioimpedância bipolar e tetrapolar. A massa gorda apresentou va-
lores médios de 17,92 dp. 34,06 para a bioimpedância bipolar e de 
17,40 dp. 9,15 para a bioimpedância tetrapolar. Não foram veri-
ficadas diferenças estatísticas significativas quando comparados os 
valores médios de massa magra (p = 0,84) e massa gorda (p = 0,73) 
na bioimpedância bipolar e tetrapolar. Conclusão: Os resultados 
indicam que os dois equipamentos são adequados para mensurar 
a massa magra e gorda em pesquisas de base populacional, sendo 
a bioimpedância bipolar um equipamento de baixo custo, fácil ma-
nuseio e transporte quando comparado a bioimpedância tetrapolar. 
Apoio: CNPq e Fapemig.

191. MEDIDAS DE CIRCUNFERÊNCIAS COMO INDICADORES 
DE ESTADO NUTRICIONAL EM MULHERES HIPERTENSAS
Silvia Beatriz Serra Baruki, Isabelle Mayara Braga da Silva Roque, 
Paulo Eduardo Mendes Balejo, Beatriz Kruscaya Lopez Flores, 
Denise Pereira da Silva, Ilma Pimenta da Silva Cruz
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Introdução: Índice de massa corporal (IMC) utilizado em estudos 
epidemiológicos para determinar obesidade não expressa adiposi-
dade central. Acúmulo de gordura abdominal é fator de risco para 
doenças cardiometabólicas. Medidas de circunferência abdominal 
(CA), circunferência de quadril (CQ) e circunferência de cintura 
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(CC) estão associadas à síndrome metabólica, diabetes, hipertensão 
e acidente vascular cerebral em adultos. Dados científicos discutem a 
fita métrica como instrumento de avaliação no diagnóstico de obesi-
dade e seus fatores de risco. Objetivos: Determinar o estado nutri-
cional e medidas de CA, CC e CQ; pressão arterial sistólica (PAS) e 
diastólica (PAD); e verificar a associação entre as circunferências, o 
IMC e a PAS. Metodologia: O estudo foi desenvolvido em Corum-
bá (MS), pelo Projeto Nossa Gente Saudável, que oferece atividades 
físicas no Centro Popular de Cultura Esporte e Lazer. Ao iniciar as 
atividades, foram realizadas medidas de peso, altura, circunferências 
e aferição da pressão arterial. Resultados: Em 164 mulheres, com 
média de idade igual a 48 anos, verificou-se que 24,4% são eutróficas 
(IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m2); 41,5% estão com sobrepeso (IMC 
entre 25 e 29,9 kg/m2); e 34,1% são obesas (IMC entre 30 e 39,9 
kg/m2). A média de IMC foi igual a 29,03 kg/m2 ± 10,18. Quanto 
à CA, observaram-se 73,2% com risco aumentado substancialmente 
(≥ 88 cm) e 26,8% na normalidade. Quanto à pressão arterial, 39,6% 
são normotensos (pressão sistólica < 130 mmHg e pressão diastólica 
< 85 mmHg); 7,9% limítrofes (pressão sistólica 130-139 mmHg e 
pressão diastólica 85-89 mmHg) e 52,4% hipertensos (pressão sistó-
lica 140-159 mmHg e pressão diastólica 90-99 mmHg). Observou-
se, a partir de estimativa de Correlação de Pearson, correlação positi-
va e significativa (p < 0,05) entre CA, CC e CQ e a PAS; e entre IMC 
e a PAS. O grupo de hipertensas foi analisado por meio de regressão 
múltipla, sendo o IMC a variável dependente, e as variáveis inde-
pendentes que foram significativas (p < 0,01) CC e CQ. A equação 
de regressão múltipla calculada foi: IMC = -24,71 + 0,23CC + 0,31 
CQ. O coeficiente de determinação estimado foi 0,87, indicando 
bom ajuste da equação calculada com base nas circunferências em 
relação ao IMC dos hipertensos. Conclusão: IMC, CA, CC e CQ 
elevados predispõem ao aumento da PAS. O modelo de regressão 
múltipla que utilizou os dados de circunferências, a partir da fita 
métrica, pode predizer, com alto grau de ajuste, o IMC em mulheres 
hipertensas. 

192. MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DE GORDURA CORPORAL 
COMO PREDITORAS DE DISLIPIDEMIA E DE RESISTÊNCIA À 
INSULINA EM ADOLESCENTES, VIÇOSA, MG
Franciane Rocha de Faria, Patrícia Feliciano Pereira, Eliane 
Rodrigues Faria, Sylvia do Carmo Castro Franceschini, Maria do 
Carmo Gouveia Peluzio, Andréia Queiroz Ribeiro, Silvia Eloiza Priore
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: O excesso de adiposidade, principalmente localiza-
da na região abdominal, está associado ao risco cardiovascular e à 
síndrome metabólica. Objetivo: Avaliar a capacidade de diferentes 
medidas de localização de gordura abdominal no diagnóstico de 
dislipidemia e resistência à insulina, em adolescentes, segundo sexo. 
Método: Estudo transversal, com 360 adolescentes, na faixa etária 
de 15 a 19 anos, de Viçosa, MG. Avaliou-se o estado nutricional de 
acordo com a World Health Organization, o percentual de gordura 
corporal (%GC) por meio de bioimpedância elétrica tetrapolar com 
oito eletrodos táteis, sendo classificado conforme Lohman, aferiu-se 
o perímetro da cintura (PC) no ponto médio entre a última costela 
e a crista ilíaca e o perímetro do quadril (PQ). Calcularam-se as 
relações cintura/estatura (RCE) e cintura/quadril (RCQ). Reali-
zaram-se dosagens séricas de colesterol total (CT), HDL e LDL, 
triglicerídeos (TG), ácido úrico (AU), insulina, glicemia de jejum 
e calculou-se o Homeostasis Model Assessment-Insulin Resistan-
ce (HOMA-IR). Utilizaram-se os testes Kolmogorov-Smirnov, t 
Student e Mann-Whitney e construção de curvas ROC (Receiver 
Operating Characteristic Curve), com nível de significância de p 
< 0,001) e de AU, no masculino (p < 0,001). Os indivíduos com 
excesso de GC apresentaram maiores valores de PC, PQ, TG, LDL, 
insulina, HOMA-IR e IMC (p < 0,001). Verificou-se que todas as 
medidas de localização de GC foram capazes de predizer alterações 
nos níveis de HDL, TG, insulina, HOMA-IR, em ambos os sexos 

(p < 0,05), sendo o PC e a RCE as medidas que apresentaram maio-
res áreas sobre a curva ROC. Apenas a RCE, no sexo feminino, foi 
capaz de predizer alterações no LDL e nenhuma das medidas iden-
tificou alterações no CT, em ambos os sexos. Conclusão: Todas 
as medidas de localização da gordura corporal foram preditoras de 
risco cardiovascular e síndrome metabólica, sem diferença entre as 
predições, porém o PC e a RCE apresentaram maior desempenho 
na detecção dessas alterações em ambos os sexos, devendo ser uti-
lizadas na avaliação do estado nutricional de adolescentes. Apoio: 
CNPq/Fapemig.

193. MELATONIN, DIABETES, INSULIN AND GLUCOSE: LESSONS 
FROM STREPTOZOTOCIN-DIABETIC RATS
Jose Cipolla Neto
Universidade de São Paulo

Melatonin is mainly synthesized by the pineal gland in a strictly noc-
turnal pattern and provides a signal of night time that optimally syn-
chronizes physiological functions, including the energy metabolism, 
to daily changes in the environment. Diabetes mellitus is characte-
rized by metabolism impairment and hyperglycemia resulting from 
either a progressive loss in insulin secretion and/or from abnormal 
resistance to its effects. Melatonin improves the peripheral sensitivity 
to insulin and is involved in the regulation of its synthesis/secretion. 
Insulin increases melatonin synthesis induced by norepinephrine. 
This crosstalk and the controversial data on melatonin synthesis and 
diabetes, lead us to study the daily pineal melatonin production and 
the correspondent molecular mechanisms in streptozotocin-diabetic 
male Wistar rats (60 mg/kg, i.p.). Animals were kept under a 12-
hr light/12-hr dark cycle in a temperature-controlled room (21 ± 
2°C), with water and food ad libitum. The performed techniques 
were flow cytometry, microdialysis, HPLC, enzyme activity assay, 
qPCR, western blot, ELISA and tissue culture. The results show a 
50% decrease of pineal melatonin synthesis in diabetic animals, both 
3 and 15 days after induction, with an additional loss in the mono/
biphasic circadian profile, as shown by microdialysis. These altera-
tions were not due to necrosis or apoptosis but to pineal metabolism 
impairment, as observed from the important decrease in cAMP and 
in AANAT activity and protein content. Insulin treatment was able 
to restore melatonin synthesis and AANAT activity. In vivo intrapi-
neal glucose injection and pineal cells incubation in high-glucose 
media also caused melatonin synthesis impairment. These data show 
evidences of decreased melatonin synthesis in STZ-diabetic animals 
and that glucose, in addition to insulin, plays a determinant role in 
melatonin production.

194. METABOLIC SYNDROME IN OBESE ADOLESCENTS: WHAT 
IS ENOUGH FOR DIAGNOSIS?
Leticia Esposito Sewaybricker, Maria Ângela Reis Góes Monteiro 
Antonio, Roberto Teixeira Mendes, Antonio de Azevedo Barros Filho, 
Mariana Porto Zambon
Universidade Estadual de Campinas

Introduction: The diagnosis of metabolic syndrome (MS) in the 
pediatric field has not reached a consensus in the literature yet. 
MS diagnosis aims to detect patients at risk for cardiovascular and 
metabolic disorders. Therefore it allows the development of pre-
ventive measures and the establishment of treatment when nee-
ded. Objective: To study the agreement between three distinct 
MS criteria, adapted for adolescents, and to identify associated 
factors with MS. Methods: Cross-sectional study with 65 obese 
subjects aged 10 to 18 years on follow-up at the Outpatient Clinic 
for Obese Children and Adolescents at the Clinical Hospital of the 
State University of Campinas (Unicamp). MS was defined using 
World Health Organization (WHO), International Diabetes Fe-
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deration (IDF) and Adult Treatment Panel III (ATP III) criteria. 
Clinical, anthropometric and laboratorial data was associated with 
MS. Results: From 65 subjects, none had MS according to WHO 
criteria, although 18 were diagnosed with MS (27.6%) according 
to IDF and 19 (29.2%) according to ATPIII. Agreement between 
IDF and ATPIII was excellent (kappa 81%). In our study, puber-
ty and triglycerides levels showed significant statistical difference 
when comparing subjects with and without MS. For puberty, the 
difference was found when applying ATPIII criteria (p = 0.03) 
and for triglycerides it was found according to IDF (p = 0.005) 
and ATPIII (p = 0.03). Conclusion: The WHO criteria does not 
seem adequate for adolescents. IDF and ATPIII criteria had ex-
cellent agreement. Puberty and triglycerides were associated with 
MS. The authors would like to thank the Multidisciplinary Group 
of the Outpatient Clinic for Obese Children and Adolescents – 
Unicamp.

195. METABOLISMO BASAL AFERIDO PELA BIOIMPEDÂNCIA 
BIPOLAR E TETRAPOLAR: DADOS PRELIMINARES DE ADULTOS 
DE VIÇOSA – MG
Pablo Roberto Pereira, Wellington Segheto, Vanessa Reis 
Guimarães, France Araújo Coelho, Danielle Cristina Guimarães da 
Silva, Silvia Helena de Oliveira Morais, Fernanda Cristina da Silva 
Amaral, Mariana De Santis Filgueiras, Dione de Marchi, Juliana 
Farias de Novaes, Giana Zarbato Longo
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: A taxa metabólica basal (TMB) é a quantidade mínima 
de energia necessária para manter as funções vitais do organismo em 
repouso. Diversos instrumentos são utilizados para mensurar essa va-
riável, entre eles o aparelho de bioimpedância bipolar e tretapolar. O 
conhecimento da TMB é importante em estudos nutricionais, clínicos 
ou epidemiológicos, seja para se determinar as necessidades energéticas 
ou calcular o gasto energético de indivíduos ou populações. Objeti-
vo: Comparar os valores de TMB obtidos pela bioimpedância bipolar 
e tetrapolar em adultos da cidade de Viçosa, MG. Métodos: Trata-se 
de um estudo transversal de base populacional, com dados prelimina-
res de 160 indivíduos, residentes na zona urbana da cidade de Viçosa, 
na faixa etária de 20 a 59 anos. Este trabalho faz parte de um estudo 
que tem como objetivo analisar o índice de adiposidade corporal, risco 
coronariano e fatores associados em adultos. Foram aplicados questio-
nários domiciliares para obter dados sobre condições socioeconômicas, 
demográficas, de estilo de vida e morbidades, seguidas da coleta de 
exames laboratoriais e composição corporal. Foi avaliada a taxa meta-
bólica basal por meio de dois instrumentos: balança TANITA, modelo 
Ironmam BC-554®, e Bioimpedância Elétrica Tetrapolar Horizontal, 
modelo 310®. Os dados foram tabulados no programa Epidata e a análi-
se foi realizada no pacote estático STATA 9.1. Utilizaram-se a estatística 
descritiva e o teste t pareado para verificar diferenças entre as médias, 
sendo adotado o valor de p < 0,05. Resultados: Foram avaliados 82 
homens e 78 mulheres com idade entre 20 e 59 anos (29,34 anos dp. 
10,45). Os valores da TMB obtidos pela bioimpedância tetrapolar fo-
ram superiores para o sexo masculino (1883,86 ± 242,54) e para o sexo 
feminino (1340,04 dp. 201,06) quando comparados àqueles obtidos 
pela bioimpedância bipolar (1867,58 dp. 252,18 e 1335,34 dp 132, 
77, respectivamente). Não foram observadas diferenças estatisticamente 
significativas ao comparar os valores de TMB mensurados na bioim-
pedância bipolar e tetrapolar (p = 0,2866). Conclusão: Os resultados 
encontrados indicam que os valores obtidos na bioimpedância bipolar 
e tetrapolar são semelhantes. Essa característica facilita a utilização de 
um equipamento mais barato, de fácil transporte e aplicação para deter-
minar a TMB, podendo ser a bioimpedância bipolar um instrumento 
utilizado na prática clínica e em estudos de base populacional. Apoio: 
CNPq e Fapemig. 

196. MOLECULAR EFFECTS OF EXPOSURE TO CIGARETTE 
SMOKE IN ADIPOSE TISSUE OF LEAN SWISS MICE
Thaís Fernandes Luciano, Elvis Wisniewski, Schérolin de Oliveira 
Marques, Daniela Roxo de Souza, Bruno Luiz da Silva Pieri, Cláudio 
Teodoro de Souza
Universidade do Extremo Sul Catarinense

Introduction: Smoking is associated with weight loss; this is due to 
the action of smoke on the CNS. However, our group thinks that the 
cigarette smoke may have a direct effect on lipolysis in adipose tis-
sue, since cigarette smoke increases the production of reactive oxygen 
species (ROS) and, this is considered by activating a pivotal lipolytic 
enzyme, AMP-activated protein kinase (AMPK). Thus, this study 
aims to investigate the molecular changes in adipose tissue of mice 
exposed to cigarette smoke. Material and methods: Male Swiss mice 
were exposed to 4 commercial cigarettes with filter (10 mg tar, 0.8 
mg nicotine and 10 mg carbon monoxide) per session, 3 sessions/
day, daily for 7, 15, 30, 45, 60 days and control group (no exposure) 
(n = 10). Twenty four hours after the cigarette smoking protocol, 
the animals were decapitated and pad fats extracted and weighted 
for adiposity index analyze (%/b.w.). These adipose tissues, epididy-
mal pad were used for Western blot analyses. The group exposed for 
30 days showed significant reduction of the adiposity index when 
compared to other groups. In addition, AMPK, ATGL and HSL 
phosphorylation and CGI-58 protein levels increased, and perilipin 
protein levels diminish. On the other hand, perilipin protein levels 
decreased. Thus, 30 days exposure period was used in future experi-
ments. Next, so, the experiment was repeated only with three groups: 
no smoking (control), 30 days and 30 N-acetilcysteine (20 mg/kg/
day). Then, the analyses described above were repeated. Results and 
discussion: Mice exposed to cigarette smoking showed a reduced of 
61% in adiposity index when compared with control group. Howe-
ver, the 30 days plus NAC group increased adiposity index for 47% 
when compared with 30 days group. Animals exposed to smoke for 
30 days showed higher levels of pAMPK and ATGL and HSL phos-
phorylation and CGI-58 and perilipin protein levels when compared 
to the control group. On the other hand, supplementation with NAC 
reversed this situation. The results suggest that exposure to cigarette 
smoke increases the reactive oxygen species leading to increased li-
polysis Conclusion: Take together, our results showed that cigarette 
smoke may have direct effects on adipose tissue and it appears to be 
associated with increased oxidative stress. Supported by: Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

197. MORTALITY AFTER BARIATRIC SURGERY OF A BRAZILIAN 
SERVICE IN THE SOUTH OF BRAZIL
Laila Meira Teixeira, Gisele Farias, Zuliana Bonde, Larissa R. 
Bessani, Jamile B. P. Prestes, Solange Cravo Bettini, Rosana Bento 
Radominski
Universidade Federal do Paraná

Introduction: Bariatric surgery reduces cardiovascular risk of morbid 
obese patients and mortality risk with surgery seems to be tolerable. 
Method: We analyzed medical records and computer registry of 19 
known deaths after bariatric surgery of an University Hospital in Para-
ná/Brazil. Surgery was Roux-en-Y gastric bypass performed between 
2001 an 2012. Results: Approximately 700 surgeries occurred be-
tween 2001 and 2012 and there was a registry of 19 deaths (2,7%), a 
percentage that is similar to other results. There were four were men 
and fifteen women. The median age at surgery was 46,5 ± 12,6 (25 to 
61) years old. The median body mass index preoperatively was 55,4 
± 10,15 kg/m2. We couldn´t get any records of 3 patients. Of the 
other 16 patients, all had obesity for more than ten years. Seven pa-
tients suffered complication in the first thirty days after surgery (1%): 
one had abdominal wall dehiscence, two probably had a pulmonary 
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embolism; one had gastrointestinal bleeding probably due to a peptic 
ulcer; three had abdominal sepsis after anastomotic dehiscence. One 
year postoperative mortality was 1,4% (10 patients in total), with two 
intestinal fistulas and one intestinal obstruction between 30 days and 
one year. Late mortality (more than one year after surgery) include 
two of unknown cause, one death secondary to endometrial cancer, 
one to volvulus of biliopancreatic loop, pneumonia in a malnourished 
patient and alcoholic cirrhosis. Conclusions: Our mortality rate does 
not differ from other groups. Experienced surgeons and early diagno-
sis of complications could prevent death.

198. NÍVEL DE ESTRESSE PERCEBIDO EM MULHERES OBESAS 
GRAU 3
Eliane Araújo de Souza, Luiz Gustavo Dias dos Santos, Ana Paula 
Soares de Sousa, Laura Castro de Garay
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Introdução: O aumento da incidência de obesidade tornou-se uma 
questão mundial. Dificuldades encontradas pelo indivíduo obeso 
no seu dia a dia podem vir a gerar um nível de estresse. Estudos 
comprovam que o estresse pode favorecer o surgimento de doenças. 
Objetivo: Identificar o nível de estresse percebido em mulheres por-
tadoras de obesidade grau 3. Metodologia: Participaram do estudo 
57 mulheres sedentárias (43,2 ± 12,4 anos; 133 ± 9 kg; 1,60 ± 0,05 
m; 49,5 ± 8,6 IMC; 53 ± 2,6% de gordura). Foi proposto um ques-
tionário composto por 10 questões objetivas (Perceived Stress Scale/
PSS -10) de acordo com o modelo de Cohen et al. (1983). Todos 
os sujeitos foram instruídos a responder às perguntas atribuindo va-
lores de 0 a 4, em que 0 significa ausência de estresse e 4, o estresse 
máximo. As questões com conotação positiva tiveram seus valores 
invertidos da seguinte maneira, 0 = 4, 1 = 3, 2 = 2, 3 = 1, 4 = 0. O 
resultado foi obtido pela soma algébrica dos valores de cada alter-
nativa assinalada. Para a verificação da composição corporal (peso, 
% de gordura, IMC) foi utilizada uma balança de bioimpedância da 
marca Biospace modelo InBody 230 e para verificação da estatura 
um estadiômetro graduado em 0,5 cm. Resultados: A média dos 
resultados obtidos no questionário foi de 22,2 ± 3,6, o que significa 
um nível de estresse percebido classificado como moderado, em uma 
escala progressiva que varia de zero até 40. Conclusão: Portanto, os 
indivíduos submetidos à avaliação apresentaram um nível de estresse 
moderado contradizendo o que está exposto na literatura. Dessa for-
ma, são necessários outros estudos para a confirmação dessa hipótese.

199. NOVO MODELO EXPERIMENTAL DE OBESIDADE 
E RESISTÊNCIA À INSULINA INDUZIDAS POR DIETA 
HIPERLIPÍDICA
Thaisa da Silva Dutra, Isabella Cristina Dias, Donomae Iwamoto, 
Fabíola Lacerda Pires Soares, Cândida Aparecida Leite Kassuya
Universidade Federal da Grande Dourados

Introdução: A obesidade é definida como um excesso de gordura 
corporal, que é prejudicial para a saúde do indivíduo. Para entender 
a fisiopatologia da obesidade e suas complicações, modelos experi-
mentais são necessários para os estudos de prevenção e tratamento. 
Objetivos: Propor um novo modelo experimental de obesidade e 
RI utilizando ração comercial acrescida de banha de porco. Méto-
do: Foram utilizados camundongos machos Swiss, com idade de 30 
dias, pesando entre 20-25 g, em um total de 18 animais (6 animais 
por grupo), com livre acesso a água e ração. Os animais foram di-
vididos em três grupos: controle comercial (CC) alimentado com 
ração comercial Labina PurinaÒ, hiperlipídica 1 (HF 1) alimentado 
com ração comercial Labina PurinaÒ inteira com acréscimo de 10% 
de banha derretida SadiaÒ e hiperlipídica 2 (HF 2) alimentado com 
ração comercial Labina PurinaÒ inteira com acréscimo de 20% de 
banha derretida SadiaÒ. Foi avaliada a glicemia e colesterolemia de 

jejum e realizado o teste de tolerância oral à glicose (TOTG). Resul-
tados e discussão: Foram encontradas mudanças no peso corporal 
dos animais, na glicemia de jejum e na tolerância à glicose por meio 
da indução com dietas hiperlipídicas. A dieta com diferentes quan-
tidades de gordura saturada promoveu ganho de peso nos animais, 
quando comparado o grupo controle comercial com a HF 2, sendo 
a diferença estatística igual a 13 ± 7%. O aumento da adiposidade foi 
associado com o aumento de glicose em jejum, resultando em uma 
diferença de 3 ± 3% na dieta HF 1 e de 83 ± 5% na dieta HF 2 em 
relação ao grupo controle. Nesses animais, a sensibilidade à insulina 
também foi prejudicada, de acordo com os resultados obtidos que 
foram 7 ± 13% e 51 ± 11% nas dietas HF 1 e HF 2 respectivamen-
te, corroborando com os achados de outros autores. Conclusão: 
Nossos resultados indicam que camundongos alimentados com essa 
dieta experimental constituem um eficaz modelo experimental para 
o estudo da obesidade e RI, em acordo com a etiologia da doença 
observada em humanos, além de dispensar o uso de animais geneti-
camente modificados e apresentar baixo custo. O modelo apresenta-
do acima pode ser utilizado como uma ferramenta valiosa no estudo 
de fatores envolvidos na patogenese ou na prevenção e tratamento 
de tais desordens. Palavras-chave: Dieta hiperlipídica, obesidade, re-
sistência à insulina.

200. NÚMERO DE REFEIÇÕES REALIZADAS POR ESTUDANTES 
DE NUTRIÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE PRIVADA DE BELÉM 
DO PARÁ
Amanda Chaves Marcuartú, Gilson Celso Albuquerque Chagas 
Junior, Márcia Bitar Portela, Daniela Lopes Gomes, Flávia Santana 
Felix, Manuela Maria de Lima Carvalhal
Universidade da Amazônia

Objetivo: Verificar o número de refeições realizadas diariamente por 
acadêmicos de Nutrição de uma Universidade em Belém do Pará, 
podendo assim verificar se estão pondo em prática hábitos alimenta-
res saudáveis. Metodologia: A pesquisa envolveu 161 alunos regu-
larmente matriculados no Curso de Nutrição de uma Instituição de 
Ensino Superior, privada, da cidade de Belém do Pará, que aceitaram 
em participar da pesquisa. Para o levantamento do perfil alimentar, a 
pesquisa recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Uni-
versidade da Amazônia (FR no400278/11). Foi realizada a entre-
vista com preenchimento de dois questionários contendo perguntas 
abertas e fechadas no período de abril a junho de 2011. Após o perí-
odo de coleta dos dados e informações, os resultados foram analisa-
dos descritivamente. Resultados: Verificou-se em todos os semestres 
estudados que a prevalência do sexo feminino é maior, com 90,06%. 
A faixa etária predominante foi de alunos entre 18 e 21 anos de idade 
(65,84%) seguida pela faixa de 22 a 24 anos (16,77%) e com relação 
à interrogativa “Você sabe seu peso?”, 85,71% declaram saber o peso 
corporal no ato do preenchimento do questionário. Com relação à 
alimentação, a maioria dos acadêmicos participantes declarou que 
eles se “alimentam bem” (69,56%) e conhecem o número de refei-
ções diárias. Cerca de 54,31% declararam que realizam até quatro 
refeições ao longo do dia e que frequentemente essas refeições se 
dão fora de casa (70,18%). O local de maior índice respondido pelos 
participantes foram as lanchonetes do principal campus da institui-
ção (46,00%). Os estudantes pesquisados, em sua maioria (70,18%), 
afirmaram que realizam até quatro refeições por dia fora de casa e 
que, destes, 46,00% realizam suas principais refeições como o almo-
ço no campus principal da Instituição. A instabilidade quanto aos 
horários os obriga a comer fora, em estabelecimentos ao redor do 
campus universitário ou na própria instituição. Conclusão: Os alu-
nos estão fazendo um número aceitável de refeições diárias, porém, 
uma vez vista a quantidade, agora se torna viável verificar a qualidade 
dessas refeições, já que os resultados apontaram que grande parte da 
população estudada realiza lanches rápidos.
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201. O EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE A SENSIBILIDADE 
À LEPTINA EM HIPOTÁLAMO DE RATOS MAGROS E OBESOS: 
O PAPEL DA PROTEÍNA S1PR1
Vagner Ramon Rodrigues Silva, Luciene Lenhare, Carlos Kiyoshi 
Katashima, Thayana de Oliveira Micheletti, Gustavo Duarte 
Pimentel, Dennys Esper Corrêa Cintra, José Rodrigo Pauli, José 
Barreto Campello Carvalheira, Licio Augusto Velloso, Mário José 
Abdalla Saad, Eduardo Rochete Ropelle
Universidade Estadual de Campinas

Introdução: Estudos recentes sugerem que o exercício físico, por 
intermédio da produção da interleucina-6 hipotalâmica, aumenta a 
sensibilidade à leptina em neurônios, contribuindo para redução da in-
gestão alimentar, contudo o mecanismo por meio do qual o exercício 
físico, e mais especificamente a IL-6, potencializa os efeitos da leptina 
no hipotálamo permanece desconhecido. Em alguns tipos celulares, a 
IL-6 potencializa a via Jak/STAT aumentando associação da Jak2 com 
um receptor denominado S1PR1 (sphingosine-1-phosphate receptor-1) 
e essa associação permite a ativação persistente da STAT3. Objetivo: 
Avaliar o papel do exercício e da IL-6 sobre a sensibilidade à leptina em 
hipotálamo de ratos, destacando a participação do receptor S1PR1. 
Métodos: Foram utilizados ratos wistar machos magros e obesos (in-
duzidos por dieta hiperlipídica) e camundongos C57BL/6 e ob/ob e 
db/db. Alguns animais receberam injeção intracerebroventricular ICV 
de anticorpo anti-IL-6 ou veículo e foram submetidos à sessão aguda 
de natação. Outros animais receberam injeção ICV de peptídeo IL6 
(200 ng). As amostras do tecido hipotalâmico foram analisadas por 
imunoprecipitação e Western blot. Os resultados foram analisados por 
meio do teste t de Student ou ANOVA one-way seguida pelo teste de 
Bonferroni. A significância estatística adotada foi de p < 0,05. Resul-
tados: Inicialmente, observamos que o exercício físico aumentou a 
expressão de IL-6 e a sensibilidade à leptina em ratos magros. Interes-
santemente, o exercício físico aumentou a expressão da S1PR1 neuro-
nal, bem como a associação da S1PR1 com a Jak2, potencializando a 
fosforilação da STAT3. Dados similares foram encontrados em animais 
em repouso que receberam a injeção ICV de IL-6. Por outro lado, o 
exercício físico falhou em aumentar a expressão de S1PR1, a associação 
Jak2/S1PR1 e a sensibilidade à leptina em animais exercitados trata-
dos com anticorpo anti-IL-6 via ICV antes da sessão de exercício. Por 
fim, observamos que a baixa sensibilidade à leptina em diferentes mo-
delos experimentais de obesidade está relacionada com a baixa expres-
são da S1PR1 neuronal e que o exercício físico restaurou a expressão 
da S1PR1, aumentou a associação Jak2/S1PR1 e consequentemente 
a sensibilidade à leptina em ratos obesos. Conclusão: Nosso estudo 
demonstrou que o exercício físico, por meio da IL-6, potencializou 
a sinalização da leptina no hipotálamo de ratos magros e obesos por 
meio da ação da S1PR1. Agradecimentos: Fapesp, Capes, CNPq.

202. O MAIOR CONSUMO DE ÁCIDOS GRAXOS 
MONOINSATURADOS EM RELAÇÃO AOS SATURADOS ESTÁ 
RELACIONADO COM A REDUÇÃO DA GORDURA CORPORAL 
E DO DANO OXIDATIVO EM HOMENS DA MEIA-IDADE
Paula Guedes Cocate, Alessandro de Oliveira, Helen Hermana 
Miranda Hermsdorff, Rita de Cássia Gonçalves Alfenas, Giana 
Zarbato Longo, Maria do Carmo Gouveia Peluzio, Jéssica Miranda 
Buthers, Eliziária Cardoso dos Santos, Antônio José Natali
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: Acredita-se que a substituição do consumo de ácidos 
graxos saturados (AGS) por monoinsaturados (AGMI) tenha efeito 
benéfico na prevenção de doenças crônicas, mas os mecanismos não 
estão totalmente estabelecidos. Objetivo: Verificar a possível associa-
ção do consumo habitual de AGMI: AGS na gordura corporal total 
(GCT) e no dano oxidativo dos lipídios em homens de meia-idade. 
Sujeitos e métodos: Este estudo transversal foi desenvolvido com 
294 homens brasileiros saudáveis (idade: 50,5 ± 5,0 anos; índice de 

massa corporal: 25,8 ± 3,5 kg/m2), servidores da Universidade Fe-
deral de Viçosa (Viçosa-MG). A GCT foi estimada pelo equipamento 
DEXA Lunar 13.31(GE®). O marcador de oxidação lipídica 8-iso-
-prostaglandina F2α (8-iso-PGF2α) foi determinado por protocolo 
validado. A ingestão alimentar habitual foi estimada por questionário 
quantitativo de frequência alimentar validado. O hábito de fumar, 
número de passos diários e cargo de trabalho também foram avalia-
dos. Calculou-se a razão entre AGMI e AGS da dieta total ingerida. 
Dados foram apresentados em mediana; intervalo interquartil. Re-
sultados: Aqueles indivíduos incluídos no último tercil para a razão 
AGMI:AGS (≥ 1,04) apresentaram menores valores de GCT (21,4%; 
16,7-22,4% vs. 24%;19,0-30,0%, p = 0,048) e de 8-iso-PGF2α (1,05 
ng/mg de creatinina; 0,7-1,5 ng/mg de creatinina vs. 1,29 ng/mg 
de creatinina; 0,91-1,90 ng/mg de creatinina, p = 0,028) em re-
lação àqueles incluídos no primeiro tercil, independentemente das 
variáveis de confusão (número de passos, fumo e cargo de trabalho). 
Conclusão: O maior consumo de AGMI diante do de AGS asso-
ciou-se negativamente com os valores de GCT e 8-iso-PGF2α, um 
importante marcador do dano oxidativo, podendo indicar seu efeito 
benéfico no controle da adiposidade corporal e estresse oxidativo em 
homens de meia-idade. Este trabalho foi financiado pela Fapemig.

203. O RECEPTOR S1PR1 É CRUCIAL NA SINALIZAÇÃO E 
ATIVAÇÃO PERSISTENTE DA STAT3 REGULANDO A INGESTÃO 
ALIMENTAR EM ROEDORES MAGROS E OBESOS
Vagner Ramon Rodrigues Silva, Thayana de Oliveira Micheletti, 
Gustavo Duarte Pimentel, Carlos Kiyoshi Katashima, Luciene 
Lenhare, Joseane Morari, Daniela Ranzolli, Maria Carol S. Mendes, 
Guilherme Zweig Rocha, Patrícia de Oliveira Prada, Dennys 
Esper Corrêa Cintra, José Rodrigo Pauli, José Barreto Campello 
Carvalheira, Licio Augusto Velloso, Mário José Abdalla Saad, 
Eduardo Rochete Ropelle
Universidade Estadual de Campinas

Introdução: A ingestão alimentar e o gasto energético são minucio-
samente regulados por neurônios localizados no hipotálamo. A via 
de transmissão da sinalização da leptina (Jak/STAT) é determinante 
para o controle da ingestão alimentar e gasto energético. Recente-
mente o esfingolipídio S1P (sphingosine-1-phosphate), por meio de 
seu receptor S1PR1 (sphingosine-1-phosphate receptor-1) foi descrito 
como potente ativador da sinalização da leptina em células tumorais. 
Objetivo: Investigar os efeitos do receptor S1PR1 sobre a ativação 
da via Jak/STAT em hipotálamo de roedores magros e obesos. Mé-
todos: As técnicas de Western blot, imuno-histoquímica, o fraciona-
mento dos núcleos hipotalâmicos, foram combinadas para caracte-
rizar a expressão da S1PR1 em hipotálamo de ratos Wistar machos 
magros e obesos (induzidos por dieta hiperlipídica) e camundon-
gos C57BL/6 e ob/ob. A injeção intracerebroventricular (ICV) de 
S1P foi utilizada para mensuração da ingestão alimentar e avaliação 
da sinalização da leptina em hipotálamo de ratos magros e obesos. 
Os resultados foram analisados por meio do teste t de Student ou 
ANOVA one-way seguida pelo teste de Bonferroni. A significância 
estatística adotada foi de p < 0,05. Resultados: Primeiramente, ob-
servamos elevada expressão de S1PR1 no tecido hipotalâmico de 
ratos, quando comparado a outros tecidos periféricos como mús-
culo, fígado, coração e tecido adiposo. O fracionamento dos núcle-
os hipotalâmicos revelou elevada expressão de S1PR1 nos núcleos 
arqueado e ventromedial. Observamos a colocalização da S1PR1 e 
STAT3 em neurônios no núcleo arqueado e vetromedial. A infusão 
ICV de S1P reduziu a ingestão alimentar de maneira dose-depen-
dente (2 e 50ng) em ratos magros. As análises de imunoprecipitação 
e Western blotting demonstraram uma potente associação S1PR1/
Jak2 e fosforilação persistente da STAT3 no hipotálamo. Por outro 
lado, a inibição farmacológica da STAT3 por meio da injeção ICV 
de cucurbitacina aboliu os efeitos da S1P sobre a ingestão alimentar. 
Em ratos obesos e camundongos ob/ob, observamos baixos níveis 
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da expressão de S1PR1 e resistência à leptina no hipotálamo. A inje-
ção ICV de S1P foi suficiente para ativar a via Jak/STAT, reduzir a 
ingestão alimentar e potencializar os efeitos da leptina em ratos obe-
sos. Conclusão: O atual estudo demonstrou que o receptor S1PR1 
é capaz de controlar a ingestão alimentar por sua interação com a 
via de sinalização Jak2/STAT3 no hipotálamo de ratos magros e 
obesos. Agradecimentos: Fapesp.

204. O RISCO DE INTERCORRÊNCIAS NA GESTAÇÃO 
ASSOCIADO AO ESTADO NUTRICIONAL PRÉ-GESTACIONAL 
EM GESTANTES DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRAS, MG
Ludymila Trindade Oliveira, Isadora Caroline Martins, Jaqueline 
Beatriz Silva Costa, Fernanda Cristina da Silva Amaral, Rosângela 
Minardi Mitre Cotta
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: A inadequação do estado antropométrico pré-gestacio-
nal constitui em um grave problema de saúde pública, pois favorece 
o desenvolvimento de intercorrências gestacionais, influencia as con-
dições de saúde do recém-nascido e da saúde materna no período 
pós-parto. Objetivos: Verificar a associação entre o estado nutricio-
nal pré-gestacional às intercorrências na gravidez e a importância da 
orientação nutricional nesse período. Método: O estudo envolveu 
34 gestantes cadastradas nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) 
do município de Teixeiras (MG). Os dados sobre o peso pré-gesta-
cional e estatura foram obtidos por meio dos prontuários das gestan-
tes já cadastradas na ESF. A realização da avaliação antropométrica 
ocorreu por meio da verificação do peso com o uso de uma balança 
digital portátil, com capacidade para 150 kg, da marca Techline®. 
A estatura foi aferida por estadiômetro fixado em parede lisa e sem 
rodapé. Após adquirir os dados, o IMC pré-gestacional das gestantes 
analisadas foi definido por meio da fórmula: índice de massa cor-
pórea = peso pré-gestacional (kg)/ altura (m²), que foi calculado 
durante a orientação nutricional, sendo classificado com os seguintes 
pontos de corte: baixo peso (IMC < 18,5 kg/m²), eutrofia (18,5 
kg/m² ≤ IMC < 25 kg/m²) sobrepeso (25,0 kg/m² ≤ IMC < 30 
kg/m²) e obesidade (IMC ≥ 30,0 kg/m²). Resultados: Dentre as 
34 gestantes analisadas, 24 foram classificadas por meio do IMC pré-
gestacional como eutróficas, 8 como sobrepeso, 2 como baixo peso 
e nenhuma com obesidade. Há uma grande preocupação em relação 
às gestantes que foram classificadas como sobrepeso, visto que esse 
grupo pode vir a desenvolver uma obesidade durante a gravidez. 
Nesse período, há um aumento das necessidades energéticas que 
devem ser orientadas para que não haja um ganho de peso excessivo 
durante a gestação. Além disso, as gestantes com desvio ponderal 
pré-gestacional possuem risco de resultado obstétrico desfavorável, 
risco expressivo de apresentar síndrome hipertensiva gestacional e 
aumento da incidência de diabetes gestacional, visto que tal associa-
ção é atribuída à resistência insulínica, que é mais frequente entre as 
obesas. Conclusão: Implementar orientações dietéticas a este grupo 
populacional é de extrema importância para a redução do risco de 
complicações gestacionais e melhora do estado nutricional. Neste 
contexto, ressalta-se a importância estratégica do profissional nutri-
cionista na Saúde da Família. Apoio: Pibex e Prefeitura Municipal 
de Teixeiras. 

205. OBESIDADE EM PACIENTES SUBMETIDOS A TRANSPLANTE 
DE MEDULA ÓSSEA
Andrea Z. Pereira, Roberta M. Feron, Paulo V. Campregher, Silvia M. 
F. Pivocari, Leonardo R. Morelli, Juliana B. Silva, Marcia Tanaka, Ana 
Paula Noronha Barrére, Andreza A. F. Ribeiro, Nelson Hamerschlak
Universidade Federal de São Paulo

Introdução: O estado nutricional dos pacientes submetidos ao 
transplante de medula óssea é um indicador de prognóstico e de 

sucesso desse procedimento. A desnutrição proteico-calórica e a 
obesidade são fatores que pioram o prognóstico desses pacientes. 
Metodologia: Foram estudados 250 pacientes submetidos a trans-
plante de medula óssea (TMO) no Hospital Israelita Albert Einstein, 
em São Paulo no período de 2007 a junho de 2012. Realizamos a 
classificação do estado nutricional dos pacientes por meio do índice 
de massa corpórea (IMC) (kg/m2). Resultados: Foram encontrados 
22% de pacientes com IMC normal; 37% de sobrepeso; 26% de des-
nutridos; e 15% de obesos. A obesidade nos pacientes submetidos a 
esse procedimento aumenta os riscos de comorbidades, mortalidade, 
o tempo de uso de imunossupressores e desenvolvimento de doença 
do enxerto contra o hospedeiro. Conclusão: Embora a obesidade 
represente um fator de pior prognóstico para esses pacientes, existem 
poucos estudos a respeito da sua incidência nesse grupo de pacien-
tes. Desse modo, não podemos comparar se a nossa prevalência de 
obesidade é maior ou menor que em outros centros. Tanto a preva-
lência de obesidade quanto o número de TMO realizados em todo o 
mundo estão aumentando. Portanto, acreditamos que essa condição 
deva ser mais bem avaliada e estudada, a fim de aumentarmos sobre-
vida dos nossos pacientes.

206. OBESIDADE NA ADOLESCÊNCIA E SUA RELAÇÃO COM 
ALTERAÇÃO SÉRICA DE LEPTINA
Maria Nubia Gama Oliveira, Nelson Albuquerque de Souza e 
Silva, Lúcia Helena Alvares Salis, Aline Bull, Jacqueline Silva, Ana 
Paula de Oliveira Stenzel, Sabrina Pereira da Cruz, Marina Silva 
Paez, Thaís Magalhães, Andréa Ramalho
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Introdução: A leptina, hormônio secretado pelos adipócitos, pode 
ser vista como um marcador de obesidade e das alterações metabó-
licas a ela relacionadas. Objetivo: Este estudo tem o propósito de 
pesquisar obesidade na adolescência e suas correlações com a alte-
ração sérica de leptina. Método: Estudo transversal realizado com 
adolescentes entre 10 e 19 anos atendidos no programa do Centro 
de Referência do Adolescente. Consentimentos informados foram 
assinados pelos pais ou responsáveis e a pesquisa foi aprovada pelo 
CEP. Variáveis analisadas: leptina sérica, perfil lipídico, maturação 
sexual, composição corporal (bioimpedância e medida de dobras 
cutâneas e circunferências de cintura e abdômen), medida da pressão 
arterial e presença de síndrome metabólica (SM). Resultados: De 
um total de 131 sujeitos, sendo 53 meninos e 78 meninas com mé-
dia de idade de 15,02 anos ± 2,08, 94,8% dos meninos classificaram-
-se como pós-púberes. A obesidade foi encontrada em 23,9%, sendo 
17,7% acima do P99,9. Dentre os obesos graves, 60% encontravam-
-se com SM pelo IDF. Foram observados CT inadequado (34,4%) e 
HDL (31,7%), com a associação positiva entre o %GC, CC e CT (p 
= 0,00; p = 0,01). Encontrou-se 7,6% hipertensão arterial sistólica 
nos dois grupos (PAS > p90). A média de leptina sérica encontra-
da foi de 12,04 ug/ml ± 15,10, sendo observada a prevalência de 
14,69% de sua elevação nos adolescentes com sobrepeso/obesida-
de e valores significativamente maiores nos adolescentes que foram 
classificados como obesos graves, cujos valores médios foram 16,66 
ug/ml ± 10,15 (p = 0,05). Foi observada média significativamente 
maior de todas as variáveis antropométricas entre adolescentes que 
apresentaram inadequação das concentrações séricas de leptina, sen-
do significativamente maior nos obesos 16,66 ug/ml ± 10,15 (p = 
0,00). Conclusão: Os resultados analisados são preocupantes, pelo 
alto percentual de obesidade encontrado em diferentes percentis. O 
estudo demonstra que adolescente obeso tem mais chance de apre-
sentar nível sérico de leptina inadequado. Por essa razão, estudar o 
segmento da adolescência é relevante, já que representa um grupo 
que apresenta alterações metabólicas importantes e necessita de in-
tervenções terapêuticas preventivas. Financiamento: Faperj, CNPq.
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207. PACIENTES OBESOS COM FIBROMIALGIA APRESENTAM 
MENOR CAPACIDADE FUNCIONAL MUSCULAR – ANÁLISE 
NUTRICIONAL-METABÓLICA DE PACIENTES DO HC-UFPR
Eduardo S. Paiva, Márcia Maria Marques Teles Lobo, Aline 
Andretta, Emmanuelle Dias Batista, Renata Costa de Miranda, 
Maria Eliana Madalozzo Schieferdecker, César Luiz Boguszewski
Universidade Federal do Paraná

Introdução: A fibromialgia (FM) é uma síndrome clínica caracteriza-
da por dor muscular difusa e hiperalgesia à palpação da musculatura. 
A síndrome afeta cerca de 1% a 2% da população no Brasil, principal-
mente mulheres. A obesidade e o sobrepeso são comuns na FM, com 
até 50% a 70% de prevalência. Explicações do papel desta comorbida-
de na gênese ou perpetuação dos sintomas da FM incluem sobrecarga 
mecânica, descondicionamento físico, distúrbios do sono e alteração 
do limiar de dor por produção de adipocinas/citocinas. Objetivos: 
Comparar grupos de pacientes de FM com grupos-controle, estrati-
ficados pelo índice de massa corporal, analisando as variáveis clínicas 
relacionadas à síndrome da FM. Métodos: Estudo transversal, com-
posto por 50 mulheres recrutadas no Ambulatório de Fibromialgia 
do Hospital de Clínicas-UFPR e 50 controles saudáveis. Os dois gru-
pos foram estratificados em IMC elevado ou IMC normal. Foram 
realizados a contagem de pontos dolorosos (tender points - TP), a 
medida de limiar doloroso com algômetro de Fischer, o Questionário 
de Impacto da Fibromialgia (FIQ), o questionário Patient Health 
Questionnaire (PHQ-9) para a detecção de depressão maior e outras 
síndromes depressivas, o teste de caminhada de 6 minutos (TC-6) e 
o teste de força de preensão palmar (FPP). Para fins de análise estatís-
tica, foi utilizado o teste ANOVA com o software JMP. Resultados: 
Noventa e nove pacientes foram avaliados, sendo divididos em qua-
tro grupos: fibromialgia com sobrepeso, fibromialgia sem sobrepeso, 
controles com sobrepeso e controles sem sobrepeso. Comparando-
-se os dois grupos de pacientes com fibromialgia (com sobrepeso e 
sem sobrepeso), não houve diferença no número de TP, no limiar 
de dor, no FIQ, no PHQ-9. Porém, foi detectada uma diferença na 
capacidade funcional em membros inferiores medida pelo TC-6, com 
pior desempenho dos pacientes com FM e sobrepeso (447,61m vs. 
510,58m). Esse achado provavelmente se deve à presença da FM, 
pois, quando se comparam os grupos de pacientes obesos (FM vs. 
Controles), foi detectado um pior desempenho de MMSS pelo TPP 
e de MMII pelo TC-6 no grupo com FM, mesmo com IMC e idades 
semelhantes. Conclusão: A presença de obesidade em pacientes com 
FM não traz diferenças no impacto da doença, no limiar de dor e na 
depressão. Porém, pacientes com FM e obesos apresentam pior ca-
pacidade funcional dos MMII do que pacientes com FM sem sobre-
peso. Em pacientes obesos, a presença de FM traz menor capacidade 
funcional de MMSS e MMII do que nos obesos sem FM.

208. PANCREATITE AGUDA POR HIPERTRIGLICERIDEMIA EM 
PACIENTE PORTADOR DE SÍNDROME METABÓLICA: RELATO 
DE CASO E REVISÃO DA LITERATURA
Mariana Oliveira Barros, Kelly Karoline Eugenio, Ana Amelia 
Mendes Ferreira, Flavia Viana Pereira, Thaisa Soares Crespo, 
Reginaldo Monteiro Cotrim
Universidade Federal do Paraná

Introdução: A síndrome metabólica (SM) é um transtorno com-
plexo representado por um conjunto de fatores de risco cardiovas-
culares relacionados à deposição central de gordura e à resistência 
insulínica. Entre esses fatores de risco, incluem-se a dislipidemia, 
graus variáveis de obesidade centrípeta, alteração na homeostase 
glicêmica, hipertensão arterial sistêmica, estado pró-inflamatório, 
microalbuminúria e hipercoagulabilidade. Pancreatite aguda (PA) é 
uma condição inflamatória do pâncreas, decorrente da ativação de 
suas enzimas, que se manifesta clinicamente por dor abdominal e 
elevados níveis séricos das enzimas pancreáticas. Essa doença tem a 

hipertrigliceridemia como terceira causa mais comum, vindo após a 
litíase biliar e o álcool. São necessários, geralmente, níveis séricos de 
triglicerídeos superiores a 1.000 mg/dL para induzi-la. Objetivo: O 
presente relato tem por objetivo descrever um caso de PA grave por 
hipertrigliceridemia em portador de SM. Apresentação do caso: 
Paciente do gênero masculino, 33 anos, etilista, obeso mórbido, 
portador de diabetes mellitus tipo 2 (DM2), apresentou quadro de 
dor abdominal, persistente, iniciada em andar superior do abdome 
associada a náuseas e vômitos. Resultados: Ao exame: consciente, 
normocorado, sudorético e taquipneico; abdome distendido, ten-
so, timpânico e doloroso difusamente à palpação. Exames labora-
toriais de admissão: hemoglobina: 19.4 g/dL, glicemia: 236 mg/
dL, lipase: 1.260 mg/dL, triglicerídeos: 12.990 mg/dL e colesterol 
total 1.520 mg/dL. Exames repetidos e confirmados. Tomografia 
computadorizada evidenciou pâncreas com aumento de volume, 
com edema regional do mesentério e sem evidência de coleções. 
Foram realizados reposição volêmica, medidas gerais de tratamen-
to da PA e controle glicêmico. Evoluiu com rápida deterioração do 
quadro clínico e síndrome compartimental abdominal, tendo sido 
encaminhado à UTI e indicado tratamento cirúrgico. Evoluiu para 
óbito. Conclusão: Como a obesidade e o DM2 configuram como 
epidemia mundial, faz-se necessário o melhor entendimento de suas 
complicações, como a PA por hipertrigliceridemia, para que medi-
das preventivas eficazes sejam recomendadas e o arsenal terapêutico 
possa ser aplicado corretamente com resultados mais satisfatórios.

209. PERCEPÇÃO E SATISFAÇÃO DA IMAGEM CORPORAL 
ENTRE ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE EUTRÓFICOS E 
OBESOS
Sandra Machado Lira, Patrícia Soares de Moura, Thais Lima Dias, 
Dayanna Magalhães dos Reis, Nadia Tavares Soares
Universidade Estadual do Ceará

Introdução: A imagem corporal consiste na maneira como enxer-
gamos nosso corpo. Ela é dividida em dois segmentos: a perceptiva, 
que é a forma como o indivíduo compreende seu corpo; e a atitu-
dinal, que engloba as sensações, atitudes e ideias sobre seu corpo. 
A cada dia as pessoas estão sendo mais influenciadas pela mídia a 
buscarem um corpo ideal, ou seja, um corpo magro. Pesquisas apon-
tam que os obesos apresentam distorção da sua autopercepção de 
imagem por desvalorização do corpo e diminuição da autoestima; 
enquanto indivíduos eutróficos se mostram insatisfeitos com seu 
peso. Objetivo: O objetivo deste estudo é comparar a distorção da 
percepção e a satisfação da imagem corporal de universitários eutró-
ficos e obesos. Métodos: A amostra consistiu de 131 alunos da área 
da saúde de uma universidade de Fortaleza, distribuídos nos cursos 
de Educação Física, Enfermagem, Medicina, Medicina Veterinária 
e Nutrição, sendo 125 eutróficos e 6 obesos. Para a avaliação da 
percepção e satisfação, foi aplicada a escala de silhuetas, desenvolvi-
da por Kakeshita e colaboradores, para adultos brasileiros. Também 
foram aferidas medidas de peso e altura. Resultados: Grande parte 
dos universitários 100 (76,33%) apresentou uma distorção da ima-
gem corporal. A maioria dos estudantes, 78 eutróficos e 2 obesos, 
manifestou superestimação da imagem corporal. Dentre aqueles que 
expuseram subestimação da imagem, 18 eram eutróficos e 2, obesos. 
Quanto à satisfação corporal, no grupo eutrófico, 15 (12%) estavam 
satisfeitos, 110 (88%) estavam insatisfeitos, sendo que 54 (43,2%) 
desejavam aumentar o tamanho corporal e 56 (44,8%) desejavam 
diminuir. Já em relação aos estudantes obesos, todos estavam insatis-
feitos, 1 (16,6%) desejava aumentar o tamanho corporal e 5 (83,3%) 
desejavam diminuir. Conclusão: Conclui-se que a insatisfação e a 
distorção foram prevalentes tanto em estudantes eutróficos e quanto 
em obesos. Esses resultados são preocupantes visto que se trata de 
futuros profissionais que trabalharão com questões relativas à saúde 
e alguns com padrões corporais.
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210. PERDA DE PESO CORPORAL DURANTE O TRATAMENTO 
COM BALÃO INTRAGÁSTRICO
Gabriel Cairo Nunes, Renato Barbim, Hugo Comparotto
Universidade Estadual de Campinas

Introdução: A obesidade é uma doença de grande prevalência e vem 
adquirindo proporções epidêmicas alarmantes, constituindo-se num 
dos principais problemas de saúde pública da sociedade moderna. A 
técnica do balão intragástrico é considerada uma excelente estratégia 
para pacientes obesos que tiveram resultados insatisfatórios com o 
tratamento clínico. Objetivo: Avaliar a efetividade do balão intra-
gástrico sobre o peso corporal durante o tratamento de seis meses. 
Metodologia: Estudo retrospectivo, com análise de prontuários de 
uma clínica particular na cidade de São Paulo. Entraram na análise 
somente os pacientes que completaram o ciclo completo do trata-
mento de seis meses. Foram avaliados peso e IMC antes da colocação 
e durante o tratamento de 339 pacientes. Resultados: A média do 
peso “pré-balão” foi de 93,3 kg, com IMC de 34 kg/m². Após um 
mês de tratamento, tivemos uma redução para 86,3 kg e 31,3 kg/
m². Ao final de seis meses, a evolução se mostrou ainda mais favorá-
vel, com 75,8 kg e 27,5 kg/m². Conclusão: A perda de peso após o 
sexto mês de tratamento foi de 18,1 kg ou 19,2%. Isso mostra que 
o balão intragástrico, juntamente com um acompanhamento nutri-
cional, garante uma perda de peso significativa, possível melhora do 
estado clínico e aumento da qualidade de vida.

211. PERDA PONDERAL RÁPIDA INDUZIDA POR DIETA 
DE MUITO BAIXA CALORIA NÃO DETERMINA DESFECHO 
CLÍNICO NEGATIVO EM ADULTOS OBESOS COM DOENÇA 
HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA
Cecília Santos Rios, Vanessa Rosa Brito Oliveira, Rosangela Passos 
de Jesus, Marcos Machado Barojas, Máximo Guido Mario Felix 
Ravenna
Centro Terapêutico Dr. Máximo Ravenna

Introdução: A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) 
é uma das doenças hepáticas mais prevalentes e a perda ponderal é 
recomendada no seu tratamento. Ainda não está estabelecida a velo-
cidade de perda ponderal a ser preconizada para que não haja efeitos 
adversos sobre o fígado. Objetivos: Identificar alterações no perfil 
hepático, laboratorial e de imagem, de adultos obesos portadores de 
DHGNA após o tratamento com dieta de muito baixa caloria e ava-
liar a relação entre velocidade de perda ponderal e o desfecho clínico 
da doença. Métodos: Estudo retrospectivo, com revisão de 4.935 
prontuários clínicos de pacientes atendidos ambulatorialmente, dos 
quais foram incluídos 40 pacientes adultos, obesos, portadores de 
DHGNA e que apresentaram exames laboratoriais e de imagem antes 
e após tratamento nutricional. Para comparar proporções de variáveis 
dicotômicas da amostra, empregou-se o teste de McNemar e estabe-
leceu-se p < 0,05 como significante. Para as relações entre variáveis 
quantitativas, foi empregado o coeficiente de correlação de Spearman 
para distribuição normal e não normal. Resultados: Observou-se 
maior prevalência do sexo feminino (75%) e a média de idade foi de 
43,95 ± 9,9 anos, predominando aqueles indivíduos que praticavam 
atividade física regular (90%). A perda ponderal média foi de 23,05 ± 
9,7 quilos, com 18,85 ± 9,0 quilos de redução média de massa gorda 
e 12,63 ± 6,3 centímetros de redução média na circunferência da cin-
tura. Dos pacientes avaliados, 60% apresentaram rápida redução de 
peso corporal, sendo que 95% dos avaliados regrediram pelo menos 
um grau na classificação da esteatose hepática e 70% apresentaram 
remissão total da doença após intervenção dietoterápica. Valores de 
AST, ALT, gGT, colesterol total e ácido úrico apresentaram redu-
ção estatisticamente significativa após a realização da dieta de muito 
baixa caloria (p = 0,02, p = 0,00, p = 0,03, p = 0,02 e p = 0,00, res-
pectivamente). Entretanto, houve correlação positiva de moderada 

intensidade apenas entre a redução dos valores de ácido úrico e a 
velocidade de perda ponderal (r = 0,51 e p = 0,02). Conclusões: A 
rápida perda ponderal induzida pela dieta de muito baixa caloria não 
se correlacionou com a piora dos parâmetros laboratoriais e ultras-
sonográficos indicativos de DHGNA em pacientes adultos obesos. A 
maioria dos pacientes avaliados apresentou regressão parcial ou total 
da esteatose hepática após a intervenção nutricional. Palavras-chaves: 
DHGNA, obesidade, dieta de muito baixa caloria. 

212. PERFIL ANTROPOMÉTRICO, COMPOSIÇÃO CORPORAL 
E SUA RELAÇÃO COM RESISTÊNCIA À INSULINA EM 
ADOLESCENTES – ESTUDO BRASILEIRO DE SÍNDROME 
METABÓLICA (BRAMS)
Mariana Pontes Ferrari, Daniella Fernandes Camilo, Cleliani de 
Cassia da Silva, Ana Carolina Junqueira Vasques, Mariana Porto 
Zambon, Ana Maria de Bernardi Rodrigues, Roberta Cassani, 
Fabiana Lopes Nogueira, Patricia Brito Rodrigues, Bruno Geloneze 
Neto
Universidade Estadual de Campinas

Introdução: Estudos prévios demonstraram que o índice HO-
MA-IR e a relação Triglicérides/HDL-colesterol (TG/HDL) são 
bons marcadores de resistência à insulina (RI) em adolescentes. 
Alguns parâmetros antropométricos, como a circunferência da cin-
tura (CC), associam-se a RI. No entanto, discute-se qual o local 
anatômico de aferição da CC demonstra melhor relação com a RI. 
Objetivo: Investigar a correlação de medidas antropométricas, em 
diferentes aferições da CC, e de composição corporal com o HOMA
-IR e a TG/HDL, em adolescentes. Métodos: Estudo transversal 
com 470 escolares (55,9% meninas), de ambos os sexos, de 10-18 
anos. Na avaliação antropométrica, mediram-se peso, altura, IMC, 
CC em três pontos diferentes (nível umbilical/menor cintura/ponto 
médio entre a última costela e a crista ilíaca) e diâmetro abdominal 
sagital (DAS). A composição corporal foi avaliada pelo método da 
bioimpedância elétrica (BIA) modelo tetrapolar. Análise bioquími-
ca: glicemia jejum, insulina jejum, triglicérides, colesterol-total e 
frações. Calcularam-se o HOMA-IR e a relação TG/HDL. Dados 
estatísticos avaliados pelo software SPSS versão 20.0. Utilizaram-se 
os testes de Mann-Whitney, t de Student e correlação Spearman, 
e considerou-se o nível de significância p < 0,05. Resultados: Os 
meninos apresentaram maiores médias de Escore-Z de IMC, CC nos 
três pontos avaliados e DAS comparados às meninas; e as meninas 
maiores médias para percentual de gordura corporal e insulina. O 
HOMA-IR apresentou correlação significante com a TG/HDL, em 
ambos os sexos. Para ambos os sexos a variável que melhor apresen-
tou correlação com o índice HOMA-IR e a relação TG/HDL foi a 
CC da menor cintura. As demais variáveis, também, apresentaram 
correlação com o HOMA-IR e a TG/HDL. Conclusão: A CC da 
menor cintura em ambos os sexos apresentou as correlações mais 
fortes com a RI. Esse indicador antropométrico apresenta baixo cus-
to, fácil aferição e pode ser utilizado em screenings populacionais e 
na prática clínica. Agência financiadora: CNPq (563664/2010-0). 

213. PERFIL LIPÍDICO DE CRIANÇAS COM SOBREPESO E 
OBESIDADE
Nair Luft, Anelise Mocellin Kemel, Manoel Feijó
Universidade de Passo Fundo

Introdução: A prevalência de sobrepeso e obesidade infantil vem 
crescendo de forma expressiva, contribuindo com várias complica-
ções de saúde e com o surgimento de doenças crônicas não trans-
missíveis como diabetes mellitus, hipertensão arterial e dislipidemias. 
Objetivo: Analisar o perfil lipídico e glicêmico de crianças com ex-
cesso de peso. Métodos: A pesquisa quantitativa de delineamento 
transversal foi realizada em três escolas de uma cidade do interior do 
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Rio Grande do Sul. Haviam 581 crianças matriculadas. Participaram 
da pesquisa 167 escolares, entre 9 e 12 anos, que consentiram em 
participar por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE) pelos pais ou responsáveis. O estado nutri-
cional foi avaliado por meio índice de massa corporal para a idade 
(IMC/I), conforme as curvas de crescimento preconizadas pelo Mi-
nistério da Saúde. O perfil lipídico e glicêmico foi avaliado a partir da 
realização dos exames laboratoriais de colesterol total, lipoproteína 
de alta densidade (HDL), lipoproteína de baixa densidade (LDL), 
triglicerídeos e glicose das crianças que apresentaram sobrepeso e 
obesidade. Resultados: Entre as 167 crianças, 59% eram do gênero 
masculino. De acordo com o IMC/I, 18% (n = 30) apresentaram 
sobrepeso e 7% (n = 12), obesidade, sendo que destas 42 crianças 
somente 28 realizaram os exames laboratoriais. Em relação ao per-
fil lipídico, 25% (n = 7) apresentaram triglicerídeos aumentados. O 
percentual de crianças com valores limítrofes para colesterol total 
foi de 32% (n = 9), HDL 14,28% (n = 4) e de LDL 10,71% (n = 3). 
Os valores da glicose foram normais para todos os exames avaliados. 
Segundo o teste de correlação de Pearson, observou-se correlação 
(p ≤ 0,05) entre o IMC e a glicose, o colesterol e os triglicerídeos. 
Conclusão: Os resultados demonstram que um percentual relevante 
dos participantes apresenta peso acima do adequado e alterações no 
perfil lipídico, indicando uma tendência de risco para o desenvolvi-
mento de doenças crônicas não transmissíveis. Devido a isso, ações 
de promoção e prevenção, incluindo alimentação adequada e hábitos 
de vida saudáveis, fazem-se necessárias para a população envolvida.

214. PERFIL LIPÍDICO EM MULHERES COM FIBROMIALGIA
Diogo Homann, Suélen Meira Góes, Khaled Omar Mohamad El 
Tassa, Juliana Pizzi, Joice Mara Facco Stefanello, Neiva Leite
Universidade Federal do Paraná

Introdução: A fibromialgia caracteriza-se por dor crônica generali-
zada, o que pode limitar as atividades funcionais cotidianas. Grande 
parte desses pacientes apresenta excesso de peso, o que pode acarretar 
alterações metabólicas. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar o 
perfil lipídico de mulheres com e sem fibromialgia. Métodos: Foram 
avaliadas 39 mulheres com fibromialgia, provenientes do Hospital de 
Clínicas de Curitiba, da Universidade Federal do Paraná (pacientes; 
idade: 43,4 ± 6,2 anos; IMC: 27,4 ± 4,2 kg/m2) e 39 mulheres sem 
fibromialgia (controles; idade: 40,6 ± 6,8 anos; IMC: 26,9 ± 4,2 kg/
m2). Mensuraram-se o peso e estatura para obtenção do índice de 
massa corporal (IMC) e a circunferência abdominal (CA). Foram do-
sadas as concentrações de colesterol total, colesterol HDL, colesterol 
LDL e triglicérides, no horário da manhã, após jejum de 12 horas. 
Resultados: Pacientes e controles não diferiram em relação a idade, 
IMC, CA e colesterol HDL (p > 0,05). Contudo, as mulheres com 
fibromialgia apresentaram maiores concentrações de colesterol total 
(pacientes: 211,5 ± 44,0 vs. controles: 183,2 ± 36,7 mg/dL; p = 
0,002), colesterol LDL (pacientes: 124,3 ± 44,3 vs. controles: 99,7 
± 33,5 mg/dL; p = 0,006) e triglicérides (pacientes: 162,2 ± 84,0 vs. 
controles 116,0 ± 71,5 mg/dL; p = 0,005) quando comparadas às 
mulheres saudáveis. Mulheres com fibromialgia apresentaram altera-
ções no perfil lipídico, o que pode torná-las mais propensas a compli-
cações cardiovasculares. Conclusão: Sugerem-se estudos que avaliem 
fatores relacionados ao estilo de vida desses pacientes para verificação 
de possíveis comprometimentos metabólicos e cardiovasculares.

215. PERFIL NUTRICIONAL DE ESCOLARES BRASILEIROS: UM 
ESTUDO DA TENDÊNCIA NO PERÍODO DE 2005 A 2011
Larissa Sabbado Flores, Anelise Reis Gaya, Ricardo Demétrio de 
Souza Petersen, Adroaldo Cezar Araújo Gaya
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Introdução: Estudos que analisam amostras representativas de popu-
lações permitem o mapeamento e a avaliação da magnitude dos agra-

vos nutricionais e, se avaliados em períodos sistemáticos, possibilitam 
a identificação da tendência dos problemas nutricionais. Essa parece 
ser a principal base para o desenvolvimento de ações eficazes na saúde 
pública. Objetivos: Descrever e analisar a tendência da ocorrência do 
baixo peso, sobrepeso e obesidade de escolares. Métodos: Estudo lon-
gitudinal de tendência realizado em uma amostra voluntária de crian-
ças e adolescentes brasileiros participantes do Projeto Esporte Brasil 
(Proesp-Br). A amostra foi agrupada em ano de coleta (Período I: 
2005 e 2006; Período II: 2007 e 2008; e, Período III: 2009 a 2011), 
categoria de idade (crianças: 7 a 10 anos, e adolescentes: 11 a 14 anos), 
e estratificada por sexo. Para classificar o perfil nutricional, foi utilizado 
o índice de massa corporal, e a análise da tendência foi verificada por 
meio da regressão logística multinomial (p < 0,05). Resultados: As 
médias de ocorrências foram de 2,11% no baixo peso, 22,27% no so-
brepeso e 6,8% na obesidade. Identificou-se chance de o baixo peso di-
minuir do período I para o II nos adolescentes do sexo masculino e de 
aumentar nas crianças do sexo feminino do período II para o III. No 
sobrepeso, encontramos chance de aumento seguida de diminuição 
nas crianças do sexo masculino. Na obesidade, em todas as categorias 
de idade e em ambos os sexos, houve chance de aumento do período 
I para o II. Conclusão: A prevalência do baixo peso apresenta valores 
menores que 5% em todas as categorias de idade e sexo. No entanto, 
na categoria do sobrepeso e da obesidade, encontramos ocorrências 
mais elevadas, atingindo juntas quase 30% da população infanto-ju-
venil brasileira, além disso, evidenciamos uma chance de aumento na 
prevalência da obesidade até o ano de 2008 e, após, uma manutenção 
dessas altas prevalências. Palavras-chave: IMC, desnutrição, sobrepeso, 
obesidade, crianças e adolescentes. Apoio financeiro: Capes, CNPq. 

216. PERFIL NUTRICIONAL DOS PACIENTES ATENDIDOS NA 
CLÍNICA UNESC SAÚDE COM HIPERURICEMIA
Fernanda Polonia Araújo, Luciene R. P. Oliveira, Marisa Barbosa Lyra
Instituto Tecnológico do Espírito Santo

Introdução: A hiperuricemia é uma condição diagnosticada pelos 
teores elevados de ácido úrico. Tal fato se deve à ingestão de alimen-
tos ricos em substâncias chamadas purinas, que fazem com que o 
urato se concentre no sangue, diminuindo assim sua excreção. Obje-
tivo: Assim, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de 
analisar o perfil nutricional de pacientes atendidos na Clínica Unesc 
Saúde, cujos prontuários obtinham dados de exames bioquímicos re-
ferentes a ácido úrico. Métodos: A coleta de dados se deu na forma 
de uma ficha elaborada especificamente para o caso, na qual, além de 
dados bioquímicos, foram colhidos dados como idade, peso, altura, 
doenças associadas e outros exames. A finalidade desta pesquisa é 
a de analisar o perfil nutricional desses pacientes como um todo, 
independentemente do diagnóstico de hiperuricemia ou não e, em 
seguida, analisar somente aqueles com diagnóstico de hiperuricemia. 
Resultados: Numa população de 806 prontuários, chegou-se a uma 
amostra de 39 pacientes, os quais, quando avaliados como um todo, 
não apresentaram muita significância de acordo com a análise esta-
tística. Entretanto, quando avaliados isoladamente, os pacientes com 
diagnóstico de hiperuricemia, isto é, 49% da amostra, demonstraram 
possuir maior relação com o contexto do referencial, pois foi possí-
vel quantificar, por meio de médias, valores não somente de ácido 
úrico como também de outras variáveis clínicas. A antropometria 
também se demonstrou elevada, indicando alto índice de obesidade. 
Além disso, mediante análise das doenças associadas, verificou-se a 
presença da chamada síndrome metabólica na maioria dos pacien-
tes acometidos por hiperuricemia. Assim, além de hiperuricemia, os 
pacientes, em sua maioria, encontram-se obesos, com risco para do-
enças cardiovasculares, com níveis lipídicos elevados, pressão arterial 
aumentada e diabetes. Conclusão: Portanto, é possível concluir que 
este trabalho elucidou antigos estudos, comprovando ainda que a in-
cidência de hiperuricemia seja maior em homens do que em mulhe-
res, e que estes encontram-se acometidos por síndrome metabólica.



S177

Trabalhos CienTífiCos

S177

217. PODE UM MAGRO SER GORDO? PREVALÊNCIA DO 
EXCESSO DE GORDURA CORPORAL EM INDIVÍDUOS 
EUTRÓFICOS
Tatiana de Souza Vargas, Vanessa da Matta Pasternak Mendonça, 
Aline Petter Schneider, Zilda Elizabeth de Albuquerque Santos
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Introdução: Obesidade do peso normal é definida como excesso de 
gordura corporal em indivíduos eutróficos. Essa situação predispõe 
às doenças cardiovasculares. Objetivo: Identificar a prevalência de 
excesso de gordura corporal em indivíduos classificados como eutró-
ficos pelo índice de massa corporal e sua relação com risco cardiovas-
cular. Métodos: Estudo transversal analítico, com indivíduos adultos, 
de ambos os sexos, eutróficos. Analisaram-se: idade, sexo, prática de 
atividade física, tabagismo, consumo de bebida alcoólica, escolarida-
de, peso, altura, circunferência abdominal, circunferência do quadril, 
circunferência do pescoço e o percentual de gordura corporal. Re-
sultados: Foram avaliados 100 indivíduos com idade média de 34,8 
± 12,3, sendo a maioria do sexo feminino (82%). Destes, 39% apre-
sentaram excesso de gordura corporal e esta se associou à idade (p = 
0,040), ao sedentarismo (p < 0,001), à circunferência da cintura e à 
relação cintura-quadril aumentadas (p < 0,001 e p = 0,001, respecti-
vamente). Conclusão: O presente estudo identificou elevada preva-
lência de obesidade do peso normal em indivíduos eutróficos e essa 
condição se associou com maior risco cardiovascular em mulheres. 

218. POLIMORFISMOS GENÉTICOS, CAPACIDADE 
CARDIORRESPIRATÓRIA E DIFERENTES INDICADORES DE 
OBESIDADE: UM ESTUDO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
DO SUL DO BRASIL
Cézane Priscila Reuter, Andréia Rosane de Moura Valim, Anelise 
Reis Gaya, Tássia Silvana Borges, Elisa Inês Klinger, Lia Gonçalves 
Possuelo, Silvia Isabel Rech Franke, Lívia Kmetzsch, Marilene 
Henning Vainstein, Daniel Prá, Miria Suzana Burgos
Universidade de Santa Cruz do Sul

Introdução: Diversos estudos demonstram que os fatores genéticos 
e o estilo de vida desempenham um papel importante na patogê-
nese da obesidade. Objetivo: O presente estudo objetiva analisar a 
relação entre os polimorfismos rs9939609 (FTO), rs182052 (ADI-
POQ) e rs7799039 (LEP), capacidade cardiorrespiratória (CCR) e 
diferentes indicadores de obesidade em crianças e adolescentes do 
Sul do Brasil. Método: Foram sujeitos deste estudo transversal 420 
escolares, sendo 211 do sexo masculino e 209 do feminino, com 
idade entre 7 e 17 anos. Para avaliar obesidade, foram utilizados o 
índice de massa corporal (IMC), a circunferência da cintura (CC) e o 
percentual de gordura corporal (%G). A genotipagem dos três poli-
morfismos foi realizada por meio de PCR em tempo real, utilizando 
sondas TaqMan. A CCR foi avaliada por meio do teste de corrida/
caminhada de nove minutos. Foi utilizada a regressão logística para 
avaliar a associação entre os polimorfismos e CCR com os três indi-
cadores de obesidade avaliados. Foram consideradas diferenças sig-
nificativas para p < 0,05. Resultados: O polimorfismo rs9939609, 
do gene FTO, foi o único que apresentou relação com os indicado-
res de obesidade. Escolares com o genótipo de risco (AA) para esse 
polimorfismo, associado com uma baixa CCR, apresentam maiores 
chances de desenvolver sobrepeso/obesidade para IMC (OR: 2,93; 
p = 0,002), CC (OR: 2,61; p = 0,009) e %G (OR: 2,48; p = 0,009). 
Da mesma forma, escolares com baixa CCR também apresentam 
maiores chances de desenvolver sobrepeso/obesidade, em compa-
ração aos escolares aptos, tanto para IMC (OR: 4,99; p < 0,001), 
quanto para CC (OR: 7,80; p < 0,001) e %G (OR: 5,10; p = 0,009). 
Conclusões: O polimorfismo rs9939609 está associado com a obe-
sidade na população estudada. Escolares com baixa CCR apresentam 
mais chances de desenvolver sobrepeso/obesidade. Palavras-chave: 
obesidade, polimorfismo de nucleotídeo único, aptidão física, crian-

ça, adolescente. Agradecimentos: Ao apoio financeiro recebido do 
Programa Casadinho/Procad (MCT/CNPq/MEC/Capes). 

219. PREDICTION OF OBESE CHILDREN IN ATHEROSCLEROSIS 
SUBCLINICAL WITH AND WITHOUT INSULIN RESISTANCE
Juliana Pizzi, Larissa Rosa da Silva, Fernando Henrique Pavão, 
Neiva Leite
Universidade Paranaense

Background: The aim of this study was to predict insulin resistan-
ce in obese children and adolescents based on anthropometric and 
metabolic indicators and to compare the influence of body index 
mass (BMI) and insulin resistance (IR) on the development of ar-
teriosclerotic cardiovascular risk. Methods: Fifty obese children and 
adolescents divided into 2 groups: without insulin resistance (n = 
23) and with insulin resistance (n = 27), coming from public scho-
ols. Body mass index above the 95th percentile (WHO, 2007) and 
waist circumference (WC) > 90th percentile were used to classify the 
nutritional status. The fasting blood was used to measure blood glu-
cose, high and low density lipoprotein, triglycerides and insulin. In-
sulin resistance was evaluated taking the 90th percentile as the cutoff 
point. We evaluated average intimal thickness (IMT) of the carotid 
artery by ultrasound, being held in the common carotid, bilateral, 
three distances were set: average intimal thickness directly (EMIr), 
intimal thickness medium left (EMIl) and intimal thickness average 
(EMIm) being the average of the previous two. We used descriptive 
statistics to characterize the sample. The “t” test for independent 
Student, Mann Whitney U and Spearman correlation with level of 
significance set at p < 0,05. Results: The comparison of medians be-
tween groups showed significantly higher values of WC (p = 0.044), 
glucose (p = 0.012), insulin (p = 0.000), cholesterol (p = 0.030) 
and LDL-cholesterol (p = 0.005) in the group obese without RI. 
However, in the obese group with RI occurred correlations between 
WC and EMId (R = 0.41; p = 0.036) and glucose with EMIm (R 
= 0.39; p = 0.046). Conclusions: The analyzed results allow us to 
conclude that obese children had higher abdominal fat mass and that 
the process of early atherosclerosis is influenced by this mass and 
total abdominal fat, which is directly related to insulin resistance. 
The knowledge of risk factors in this population should be a basis for 
treatment strategies to reduce morbidity and mortality from cardio-
vascular disease later in adulthood. 

220. PREVALÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DA FISIOTERAPIA E 
ASSOCIAÇÃO COM ÍNDICE DE MASSA CORPORAL EM 
ADULTOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA, MG
Francielle de Assis Arantes, Dione de Marchi, France Araújo 
Coelho, Silvia Helena de Oliveira Morais, Wellington Segheto, 
Danielle Cristina Guimarães da Silva, Vanessa Guimarães Reis, 
Pablo Roberto Pereira, Nayara Rodrigues Carvalho, Giana Zarbato 
Longo
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: Nos serviços públicos de saúde, a fisioterapia não é vis-
ta como um recurso cuja oferta à população é essencial, até mesmo 
por ser capaz de amenizar a necessidade futura de formas de trata-
mento mais custosas e traumáticas. O aumento do índice de massa 
corporal (IMC) pode causar problemas articulares e dores, que leva a 
um aumento na procura dos serviços de fisioterapia. Objetivo: Ava-
liar a prevalência da utilização da fisioterapia, associada com IMC em 
adultos do município de Viçosa, MG. Método: Trata-se de um estu-
do transversal de base populacional, com dados preliminares de 164 
indivíduos da faixa etária compreendida entre 20 e 59 anos. Foram 
aplicados questionários domiciliares para obter dados de prevalência 
da utilização da fisioterapia, condições socioeconômicas, demográ-
ficas, de estilo de vida e morbidades, seguidas da coleta de exames 
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laboratoriais e composição corporal. Os dados foram digitados no 
EPIDATA e as análises estatísticas foram realizadas com auxílio do 
software STATA versão 9.1. Resultados: Observou-se que a preva-
lência da utilização de serviços de fisioterapia de modo geral foi de 
43,3% (IC 95% 35,6-50,9), sendo que 55% possuem IMC superior 
a 24,9 kg/m² e, na estratificação por gênero, foi possível observar 
43,75% (IC 95% 32,6-54,8%) entre homens e 44,44% (IC 95% 33,4-
55,5) entre mulheres. Conclusão: Percebe-se que a fisioterapia não 
tem sido muito utilizada pela população de modo geral, logo não 
foi possível observar diferenças entre os gêneros. Além disso, ob-
servou-se que os indivíduos com excesso de peso utilizam mais os 
serviços fisioterapêuticos em comparação com os indivíduos eutró-
ficos. A fisioterapia prossegue rumo à promoção de saúde e precisa 
de conhecimento sobre a prevalência de sua utilização por parte da 
população. Nesse sentido, deve-se pensar principalmente na fisiote-
rapia associada ao IMC e nas formas de prevenção. Portanto, a partir 
dos resultados, verifica-se a necessidade de orientar a população para 
o uso dos serviços de fisioterapia, assim como para a prevenção da 
obesidade. Apoio: CNPq e Fapemig.

221. PREVALÊNCIA DE EXCESSO DE PESO EM MULHERES 
ATENDIDAS POR UM PROGRAMA DE APOIO À LACTAÇÃO 
(PROLAC) NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA, MINAS GERAIS
Isadora Caroline Martins, Ludymila Trindade Oliveira, Luana 
Cupertino Milagres, Jaqueline Beatriz Silva Costa, Fernanda 
Cristina da Silva Amaral, Sarah Aparecida Vieira, Karla Vanessa do 
Nascimento Silva, Sylvia do Carmo Castro Franceschini
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: A obesidade é considerada uma doença crônica e, jun-
tamente com o excesso de peso, é referida como graves problemas de 
saúde pública, em decorrência do risco de doenças associadas, como 
hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes mellitus, doenças cardio-
vasculares, entre outras alterações. O peso excessivo durante a ges-
tação pode contribuir para um resultado obstétrico desfavorável, tais 
como nutrição inadequada na vida intrauterina, suscetibilidade às 
complicações perinatais e aumento do risco de síndrome metabólica, 
entre outras doenças crônicas. O peso pré-gestacional (PPG) é con-
siderado o fator mais influente no ganho de peso durante a gestação 
e sobre a saúde materna e fetal. Objetivo: O objetivo deste estudo 
foi avaliar a prevalência de mulheres com excesso de peso atendidas 
em um Programa de Apoio a Lactação no município de Viçosa, MG. 
Métodos: Em estudo do tipo transversal, foram avaliadas 44 mulhe-
res atendidas no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012. As 
informações foram coletadas a partir dos prontuários das pacientes 
que compareceram a pelo menos três consultas. As medidas antropo-
métricas maternas foram aferidas com o uso do antropômetro Altura 
Exata com precisão de 0,1 mm e balança Filizola com capacidade de 
150,00 kg. Foi calculado o índice de massa corporal (IMC), conside-
rando o IMC PPG e os obtidos nas três consultas após o parto. Para 
classificação do IMC PPG e pós-parto, adotou-se a recomendação 
da Organização Mundial da Saúde publicada em 2009. Os dados 
foram armazenados em um banco de dados elaborado no Microsoft 
Office Excel 2011, sendo calculados a frequência de sobrepeso e 
obesidade, média de idade e desvio-padrão. A prevalência de sobre-
peso/obesidade foi de 47,7% (n = 21), a prevalência de sobrepeso/
obesidade pré-gestacional foi 61,9% (n = 13) e a média de idade, 
25,5 ± 5,8. Verificou-se que quase metade (47,7%; n = 21) das mu-
lheres atendidas apresentava excesso de peso após o parto e 61,9% (n 
= 13) já apresentavam alteração do estado nutricional antes da gesta-
ção. Assim, podemos sugerir que o PPG tem forte influência no peso 
após o parto, levando a um maior risco de morbimortalidade peri-
natal e complicações maternas. Com isso, sugere-se a necessidade de 
monitoramento nutricional dessas gestantes por meio de orientações 
nutricionais antes, durante e após a gestação.

222. PREVALÊNCIA DE EXCESSO DE PESO EM PRÉ-ESCOLARES
Nair Luft, Camila Spenassato
Universidade de Passo Fundo

Introdução: A prevalência da obesidade infantil aumentou muito 
nas últimas décadas no mundo inteiro e pode ser caracterizada como 
uma epidemia mundial. No Brasil, verifica-se um processo de transi-
ção nutricional, com taxas de baixo peso mais baixas e maiores índi-
ces de sobrepeso e obesidade. Objetivo: Investigar a prevalência do 
excesso de peso em pré-escolares de 2 a 6 anos de idade. Métodos: 
A pesquisa quantitativa de delineamento transversal foi realizada em 
duas escolas públicas, as quais possuem 177 pré-escolares matricu-
lados. Participaram da pesquisa 130 pré-escolares, que consentiram 
em participar por meio da assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) pelos pais ou responsáveis. Para avalia-
ção antropométrica, foram verificados peso, altura, idade, gênero. O 
estado nutricional foi avaliado por meio das curvas de crescimento 
preconizadas pelo Ministério da Saúde, em escalas de percentis por 
faixa etária, segundo peso para a idade (P/I), peso para a estatura 
(P/E), e índice de massa corporal para a idade (IMC/I). Resul-
tados: Entre os participantes, 54,60% (n = 71) eram do gênero fe-
minino e a média de idade foi de 3,99 ± 1,18 anos. Observou-se 
que, referente ao P/I, 20% (n = 26) apresentaram peso elevado para 
a idade e, segundo o IMC/I, 36,93% (n = 48) apresentaram peso 
acima do adequado, sendo 6,15% (n = 8) com risco de sobrepeso, 
17,7% (n = 23) sobrepeso, 13,08% (n = 17) obesidade. Em relação 
ao P/E, 8,46% (n = 11) demonstraram risco de sobrepeso, 3,07% 
(n = 4) sobrepeso e 13,85% (n = 18) obesidade. Ao comparar o 
estado nutricional entre os gêneros, o excesso de peso foi maior no 
gênero feminino. Conclusão: Os resultados do estudo indicam um 
percentual considerável de peso acima do adequado, caracterizando 
a transição nutricional e indicando a necessidade da realização de 
intervenções que contribuam com a prevenção do excesso de peso 
e o surgimento de doenças crônicas. Além disso, observa-se a im-
portância da educação nutricional para contribuir com a formações 
de hábitos alimentares saudáveis nesta faixa etária, que contribuirão 
com a saúde e qualidade de vida no futuro.

223. PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCO PARA SÍNDROME 
METABÓLICA EM CRIANÇAS DE CRECHES DE UMA CIDADE 
DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Terezinha Soares Biscegli, Caroline Fernandes Rimoli, Daniel 
Eugenio Montezzo, Igor do Nascimento Sotana, Jamila Dib de 
Oliveira, Luana Dongue Martinez, Rafael Molina de Carvalho
Faculdade de Medicina de Catanduva

Introdução: Os critérios diagnósticos utilizados para a síndrome 
metabólica (SM) estão baseados naqueles definidos pela National 
Cholesterol Education Program (NCEP/ATP III). São necessários, 
no mínimo, três dos cinco critérios maiores – obesidade determinada 
pela circunferência abdominal hipertensão arterial, baixos níveis de 
HDL, triglicérides elevados e intolerância à glicose. O diagnóstico 
da síndrome metabólica em crianças é bastante difícil, principalmente 
por não haver consenso sobre quais os valores de referência para as 
variáveis que caracterizam essa síndrome. No entanto, nota-se com 
frequência o aumento da ocorrência de doenças metabólicas em po-
pulações cada vez mais jovens, em decorrência do hábito de vida me-
nos saudável, como alimentação inadequada, sedentarismo, dentre 
outros fatores. Objetivo: Descrever a prevalência de alguns fatores de 
risco para síndrome metabólica em crianças matriculadas em creches 
municipais de Catanduva, SP. Métodos: Estudo descritivo, transver-
sal. Foram avaliadas 75 crianças de 2 a 6 anos de idade, matriculadas 
nas creches municipais de Catanduva, SP, no período de outubro a 
dezembro de 2011. Os parâmetros avaliados foram: glicemia, coles-
terol total, triglicérides, TGO, TGP e IMC. Após aprovação pelo 
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CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) e consentimento dos pais e/ou 
responsáveis, a coleta dos dados foi realizada em ambiente hospitalar 
pelos pesquisadores e funcionários especialmente treinados para esse 
fim. Resultados: Das crianças avaliadas, 33 (44%) eram do gênero 
masculino e 42 (56%), do feminino. A média de idade das crianças 
foi 4,1 ± 1,0 anos. A prevalência de fatores de risco para síndrome 
metabólica foi de 36%, sendo 70,4% meninas e 29,6% meninos. As 
dosagens sanguíneas que mais evidenciaram alterações foram a glice-
mia e a TGO (5,4% cada), seguidas do colesterol total (4,0%), TGP 
(2,7%) e triglicérides (1,3%). A prevalência de obesidade foi de 14,7% 
e de sobrepeso de 6,7%. Conclusões: Há considerável prevalência de 
fatores de risco para síndrome metabólica entre as crianças estudadas. 
Esses resultados devem servir de alerta aos pais e pediatras, além das 
secretarias municipais de educação e saúde, no sentido de implantar 
medidas que favoreçam um estilo de vida mais saudável, com vigilân-
cia do peso e emprego de atividade física regular. Foi recebida ajuda 
financeira da Fundação Padre Albino – Faculdades Integradas Padre 
Albino para realização do presente estudo.

224. PREVALÊNCIA DE INTOLERÂNCIAS ALIMENTARES E 
SÍNDROME DE DUMPING APÓS DOIS ANOS DO BYPASS 
GÁSTRICO EM Y DE ROUX
Gisele Farias, Laila Meira Teixeira, Jamile Beatriz Pires Prestes, 
Maria do Desterro Figueiredo, Rosana Bento Radominski, Solange 
Cravo Bettini
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná

Introdução: As intolerâncias alimentares caracterizadas pela presen-
ça de vômitos, diarreia e síndrome de Dumping são complicações 
encontradas na grande parte dos pacientes submetidos ao bypass 
gástrico em Y de Roux. A identificação desses sintomas torna-se re-
levante em longo prazo devido às carências nutricionais que podem 
prejudicar a perda e/ou manutenção de peso. Objetivo: Avaliar a 
prevalência de intolerâncias alimentares e a prevalência da síndrome 
de Dumping após dois anos de cirurgia bariátrica, relacionando-as 
com percentual de perda de excesso de peso (%PEP) atual e máxima, 
e o consumo alimentar. Métodos: Estudo retrospectivo e prospec-
tivo, em andamento, realizado por meio de anamnese nutricional, 
incluindo recordatório 24 horas, questionário para verificação das 
intolerâncias alimentares, aplicação da escala de Sigstad para deter-
minação da prevalência de síndrome de Dumping e coleta de dados 
antropométricos. Até o momento, foram avaliados 186 pacientes 
(86% mulheres), com idade média de 50,01 ± 10,80 anos e com 
média de 65,98 ± 29,28 meses do procedimento cirúrgico. Resul-
tados: A prevalência de síndrome de Dumping nesta amostra foi 
de 44,09%. Não houve diferença significativa quando investigado 
consumo alimentar, %PEP atual e máximo e tempo de pós-opera-
tório em Dumpers ou não Dumpers (p > 0,05). As intolerâncias 
alimentares ocorreram em 60,7% dos pacientes, com maior frequên-
cia em mulheres (65%) do que em homens (32%) (p = 0,002). Os 
principais alimentos citados foram: doces (26,3%), arroz (17,7%), 
carnes (14,5%), leite (12,4%) e folhosos (9,7%). Observou-se que os 
pacientes intolerantes às carnes consequentemente ingerem menos 
proteína que os tolerantes (48,63 ± 25,94 g x 61,54 ± 27,99 g res-
pectivamente; p = 0,0013). Discussão: A prevalência de síndrome 
de Dumping está de acordo com os achados da literatura. No en-
tanto, a prevalência de intolerâncias alimentares, nesta amostra, foi 
maior do que a relatada em outras pesquisas. Conclusão: São pou-
cos os estudos sobre intolerâncias alimentares em longo prazo em 
pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. Devido à alta prevalência 
encontrada nesta amostra e a escassez de pesquisas sobre este tema, 
conclui-se que o acompanhamento nutricional pós-operatório deve 
ser feito de forma individualizada de acordo com a intolerância e 
presença ou não de síndrome de Dumping com o objetivo de evitar 
possíveis carências nutricionais associadas aos sintomas e otimizar a 
perda e/ou manutenção de peso no pós-operatório.

225. PREVALÊNCIA DE SÍNDROME DE DUMPING EM 
PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA
Ludmila de Araújo Garcia, Rosana Farah Simony
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Introdução: A obesidade é considerada uma doença crônica que 
tem crescido consideravelmente. Dessa forma, a cirurgia bariátrica 
surge como principal alternativa de tratamento para essa doença, 
porém esse tipo de cirurgia pode apresentar uma série de compli-
cações pós-operatórias, entre elas destaca-se a síndrome de Dum-
ping, que é caracterizada por uma resposta rápida do organismo 
aos alimentos doces e açúcares simples. Objetivos: Identificar a 
prevalência, os principais sintomas e os alimentos responsáveis pela 
síndrome de Dumping em um grupo de indivíduos participantes 
de um blog na internet que realizaram a cirurgia bariátrica. Mé-
todos: Para a coleta de dados, foi aplicado um questionário, que 
ficou disponível em um blog na internet, que aborda o tema cirur-
gia bariátrica e nutrição. Foram levantados dados antropométricos 
como altura, peso antes e depois da cirurgia, bem como perguntas 
relacionadas à qualidade da alimentação atual e perguntas referen-
tes à síndrome de Dumping. Todos esses dados foram autorreferi-
dos. Resultados: A amostra foi composta por 71 indivíduos, sendo 
90% (n = 64) do sexo feminino e 10% (n = 7) do sexo masculino. 
A média de idade foi de 31,6 (desvio-padrão, DP = ± 6,2). A pre-
valência de síndrome de Dumping foi de 66,1% e, destes, 28,1% 
não sabiam identificar qual alimento desencadeava a síndrome e 
38,9% disseram não ter apresentado nenhum episódio da síndro-
me até o momento da pesquisa. Os principais alimentos referidos 
como desencadeadores da síndrome de Dumping foram o sorve-
te (49,2%), leite condensado (49,2%) e frituras em geral (49,2%). 
Dos indivíduos que referiram a síndrome, 22,5% não souberam 
identificar a frequência com que os sintomas aconteciam, sendo 
que 14% sentiam os sintomas 1x por mês, 5,6% 2x por mês, 15,4% 
até 3x por semana e em apenas um caso (1,4%) foi relatada presen-
ça da síndrome todos os dias. Os principais sintomas da síndrome 
de Dumping foram náuseas (60,5%), vontade de deitar (56,3%) e 
sono (52,1%). Ao serem questionados se a síndrome de Dumping 
os ajudou a ter uma alimentação mais saudável, 56 pessoas respon-
deram que sim e 15 pessoas responderam que não. Conclusão: 
Apesar de todas as pessoas alegarem conhecer o conceito de sín-
drome de Dumping, a prevalência desta ainda foi elevada, sendo, 
portanto, necessário o acompanhamento nutricional antes e depois 
da cirurgia bariátrica, a fim de prevenir ou até mesmo evitar o apa-
recimento dessa complicação.

226. PREVALÊNCIA DE SÍNDROME METABÓLICA E FATORES 
ASSOCIADOS EM ADULTOS: METODOLOGIA E RESULTADOS 
PRELIMINARES DE UM ESTUDO DE BASE POPULACIONAL, 
VIÇOSA, MG
Giana Zarbato Longo, Wellington Segheto, France Araújo Coelho, 
Danielle Cristina Guimarães da Silva, Vanessa dos Reis, Silvia 
Morais, Dione de Marchi, Andréia Queiroz Ribeiro
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: As mudanças epidemiológicas e demográficas ocor-
ridas nas últimas décadas no Brasil apontam a necessidade de in-
vestigações populacionais com ênfase nas doenças crônicas não 
transmissíveis. Objetivo: Identificar a prevalência de síndrome 
metabólica e fatores associados em adultos, apresentando resul-
tados preliminares do estudo. Métodos: O estudo está sendo de-
senvolvido na zona urbana do município de Viçosa. A população 
de referência é constituída por adultos da faixa etária entre 20 e 
59 anos residentes na zona urbana do município de Viçosa, MG. 
Estudo transversal de base populacional com amostra estimada de 
1.552 indivíduos. Para cálculo da amostra, consideraram-se popu-
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lação de referência igual a 44.016, nível de confiança de 95%, pre-
valência de 29,8%, erro amostral de 3,5 e efeito do desenho do es-
tudo (amostra por conglomerados) igual a 2. Adicionaram-se 10% 
para recusas e perdas e 20% para ajuste de variáveis de confusão. As 
visitas domiciliares incluíram a aplicação de um questionário com 
coleta de dados sociodemográficos, de condição de saúde e inqué-
rito alimentar. Os exames bioquímicos e de composição corporal 
foram coletados num segundo momento no laboratório. Para a 
padronização na aferição das medidas objetivas, foi realizado trei-
namento de todos os pesquisadores de campo. Posteriormente, 
procedeu-se ao pré-teste do questionário e o estudo piloto foi rea-
lizado em um setor censitário sorteado. Para definir a síndrome 
metabólica (SM), foram utilizados os critérios do NCEP, definidos 
pela presença de pelo menos três fatores: circunferência abdominal 
> 102 cm para homens e > 88 cm para mulheres; triglicerídeos ≥ 
150 mg/dl; pressão sanguínea ≥ 130/85 mmHg; HDL-colesterol 
< 40 mg/dL para homens e < 50 mg/dL para mulheres; glicemia 
de jejum ≥ 110 mg/dl. Para identificar as associações da variável 
dependente (SM) com as demais, utilizou-se o teste de Qui-Qua-
drado com nível de significância de 95%. Resultados: A média 
de idade foi 29,3 (dp = 10,4). A prevalência de SM foi de 14,5 
(IC95% 11,6-23,3), variando 19,7% no feminino e 15,7% no mas-
culino. Houve associação positiva de SM com a idade (p < 0,002) 
e com o índice de massa corporal (p < 0,001). O parâmetro da 
SM mais frequente em homens foi hipertensão e, nas mulheres, 
a hipertrigliceridemia. Conclusão: A prevalência de SM é elevada 
evidenciando que o controle dos fatores de risco deve ser promo-
vido visando reduzir o impacto das doenças cardiovasculares na 
mortalidade geral. 

227. PREVALÊNCIA DE SÍNDROME METABÓLICA EM 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM EXCESSO DE PESO: UM 
ESTUDO PILOTO
Severina Carla Vieira Cunha Lima, Rosa Sá de Oliveira Neta, 
Clélia de Oliveira Lyra, Ana Suely de Andrade, Caroline Pereira 
de Carvalho, David Franciole de Oliveira Silva, Amanda de Souza 
Nunes Lessa, Ricardo Fernando Arrais
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: Estudos apontam para uma elevada prevalência da 
síndrome metabólica (SM) em todo o mundo, com uma varia-
ção de 0,1 e 49,7%, presente principalmente nos indivíduos com 
excesso de peso. Objetivo: Descrever a prevalência de SM em 
uma amostra de pacientes pediátricos com excesso de peso. Mé-
todos: Estudo transversal realizado com crianças e adolescentes 
de 5 a 18 anos entre junho e agosto de 2012. Aplicou-se um 
questionário semiestruturado para a coleta de dados antropomé-
tricos, clínicos e exames bioquímicos. Os pontos de corte para 
o diagnóstico de SM foram baseados no International Diabetes 
Federation (2007). Para a análise estatística, realizou-se o teste 
do Qui-Quadrado. Resultados: Dos 61 pacientes, 62,4% eram 
do sexo feminino. A média de idade foi de 10,6 ± 2,9 anos. Com 
relação à maturação sexual, 49,2% eram pré-púberes, 26,2% es-
tavam na fase púbere inicial e 24,6% eram púbere final. Obser-
vou-se que 75,4% tinham o perímetro abdominal aumentado. 
A prevalência de SM foi de 11,5%, sendo mais frequente nas 
meninas (71,4%). Do total de pacientes estudados, 4,9% apre-
sentaram três critérios para SM. Verificou-se que a maturação 
sexual, perímetro abdominal, triglicerídeos, HDL-c, pressão ar-
terial e glicemia foram os critérios diagnósticos mais associados 
com a SM nessa população. Conclusões: Conclui-se que houve 
uma elevada prevalência de SM na população estudada e um alto 
percentual de crianças e adolescentes já com dois critérios para 
o diagnóstico da SM.

228. PREVALÊNCIA DE SÍNDROME METABÓLICA EM 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES OBESOS OU COM SOBREPESO
Carla Campos Muniz Medeiros, Camila Muniz Medeiros, Mônica 
de Oliveira Simões, Anajás Silva Cardoso, Vitória Doulavince 
Amador, Jéssyca Martins, Nathalia Costa Gonzaga
Universidade Federal de Campina Grande

Introdução: A síndrome metabólica (SM), caracterizada por três 
destes achados: alteração no metabolismo do carboidrato, hiper-
trigliceridemia e/ou HDL baixo, hipertensão arterial e obesidade 
abdominal, está associada à doença cardiovascular e ao diabetes 
tipo 2, aumentando a mortalidade geral em cerca de 1,5 vez e a 
cardiovascular em cerca de 2,5 vezes. Essa afecção ocorre cada vez 
mais na infância, principalmente naquelas com excesso de massa 
corporal, podendo atingir cerca de 59,3% do total das crianças 
obesas. Objetivos: Esta pesquisa teve como finalidade verificar a 
prevalência de SM e fatores associados entre crianças e adolescen-
tes obesos ou com sobrepeso, usuários do sistema único de saúde 
do município de Campina Grande, PB. Métodos: Trata-se de um 
estudo transversal, com abordagem quantitativa desenvolvido no 
Centro de Obesidade Infantil, no período de Abril/2009 a Mar-
ço/2010. Foram estudadas 196 crianças e adolescentes entre 2 
a 18 anos com diagnóstico de sobrepeso ou obesidade. Para o 
diagnóstico da SM, foram utilizados os critérios da ATPIII e OMS 
adaptados para faixa etária. A análise da prevalência considerou as 
especificidades relativas ao sexo, raça, presença de obesidade ou 
sobrepeso e faixa etária. Para a comparação das proporções entre 
a prevalência dos fatores de risco e a SM, foi utilizado o teste do 
Qui-Quadrado. Os dados foram analisados com o programa SPSS 
versão 17.0 e adotou-se o nível de significância de 5%. Resulta-
dos: A prevalência da SM foi de 66,3%, sendo o HDL-c baixo, 
circunferência abdominal alterada e a pressão arterial elevada os 
componentes mais frequentes. A resistência insulínica esteve pre-
sente em 41% dos indivíduos pesquisados e associada à faixa etária 
entre 10 e 18 anos. Conclusão: Os altos percentuais encontrados 
de SM alertam para necessidade da implementação de programas 
de prevenção, bem como a detecção e intervenção precoce das 
complicações associadas à obesidade, em particular, a SM, permi-
tindo a redução do risco cardiovascular nessa população. Descrito-
res: Obesidade, síndrome X metabólica, doenças cardiovasculares. 
Financiamento: Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Pa-
raíba (Fapesq).

229. PREVALÊNCIA DE SÍNDROME METABÓLICA EM 
MULHERES COM CÂNCER DE MAMA ATENDIDAS EM 
AMBULATÓRIO MUNICIPAL
Bárbara E. Vasquez, Neiva Inez Medeiros
Hospital Municipal São José

O câncer de mama é o mais comum em mulheres em todo o mun-
do, sendo responsável por grande parte dos acometimentos de ne-
oplasias de todos os cânceres. Estudos demonstram que a síndrome 
metabólica (SM) poderia influenciar o risco de desenvolver câncer 
de mama, por meio de mudanças hormonais, incluindo aqueles que 
envolvem a insulina, o estrogênio, citocinas e fatores de crescimen-
to. Objetivo: Avaliar a prevalência de síndrome metabólica em mu-
lheres com câncer de mama. Métodos: O estudo foi aplicado em 
mulheres com câncer de mama com idade maior que 18 anos, que 
estão em acompanhamento e tratamento no ambulatório de masto-
logia em um centro de referência em atendimento de mulheres com 
câncer de mama. A amostra foi dividida em dois grupos: grupo (1) 
mulheres com câncer de mama, o qual foi identificada associação 
com a SM. Grupo (2) mulheres com câncer de mama que não apre-
sentam critérios para classificação de SM. Resultados e discussão: 
Percebeu-se que, neste estudo, uma prevalência de síndrome meta-
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bólica nas pacientes com câncer de mama. Foi também observada 
prevalência de obesidade em ambos os grupos. Quando avaliadas a 
circunferência de cintura e a relação cintura-quadril, o estudo reve-
lou que tanto no grupo com síndrome metabólica como no grupo 
sem síndrome metabólica mais da metade das participantes tinha a 
medida superior à recomendada, o que reafirma os dados de obe-
sidade visceral. Conclusão: Avaliando os dados antropométricos, é 
possível perceber que o grupo estudado já apresentava influência da 
transição alimentar mundial, refletindo em quadros de obesidade 
visceral, constituindo um forte fator de risco para o desenvolvimen-
to do câncer de mama. Palavras-chave: Câncer de mama, síndrome 
metabólica, obesidade.

230. PREVALÊNCIA DE SÍNDROME METABÓLICA 
EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 EM 
AMBULATÓRIO MÉDICO DE UNIVERSIDADE DO SUL DO 
BRASIL
Renata Scharf, Jorge de Faria Maraschin, Sylvia Marina Soares de 
Oliveira, Flávia Prá
Universidade do Sul de Santa Catarina

Objetivos: Avaliar a prevalência de síndrome metabólica (SM) 
em amostra ambulatorial de pacientes com diabetes mellitus tipo 2 
(DM2), conforme critérios de NCEP-ATPIII e IDF. Métodos: Es-
tudo com delineamento transversal, com coleta de dados a partir 
197 prontuários de pacientes com diagnóstico de DM2 no período 
de 2007 a 2010. Resultados: A prevalência de síndrome metabólica 
foi de 77,7% (153) pelos critérios do NCEP-ATP III e 80,7% (159) 
pelo IDF. Em ambos os grupos, a amostra foi composta predomi-
nantemente por mulheres e brancos e não houve diferença na média 
de idade e duração do diabetes. Pelos critérios de NCEP-ATPIII, as 
médias do peso, IMC, pressão arterial sistólica e diastólica, circun-
ferência abdominal, mediana dos triglicerídeos, uso de AAS (71,2 
vs. 54,1%, p = 0,051/χ2), nefropatia (48 vs. 26,5%, p = 0,032/x2) e 
neuropatia (21,4 vs. 5,9%, p = 0,046/χ2) foram maiores nos pacien-
tes com síndrome metabólica. Já os níveis de HDL colesterol foram 
menores. A maioria dos indivíduos com SM não tinha a HbA1C 
(24,7 vs. 75,3%, p = 0,65/χ2), o colesterol total (47,3 vs. 52,7%, p = 
0,203/χ2) e os níveis de LDL (33,3 vs. 66,7%, p = 0,559/χ2) dentro 
da meta prevista e os pacientes sem SM tinham melhor controle da 
pressão arterial (35,9 vs. 64,1%, p < 0,001/χ2). Pelos critérios do 
IDF, a média da circunferência abdominal, peso, IMC e triglicerí-
deos, uso de AAS (71,7 vs. 40%, p = 0,018/χ2), estatinas (59,1 vs. 
26,7%, p = 0,026/χ2) e IECA ou BRA (90,6 vs. 66,7% - p = 0,017/
χ2) foi maior nos pacientes com SM. Em relação às complicações, 
houve diferença apenas na proporção de pacientes com nefropatia 
(46,7 vs. 15,4%, p = 0,039/χ2). Houve um número maior de pacien-
te com média do colesterol total dentro da meta (46,8 vs. 53,2%, p = 
0,016/χ2) nos pacientes sem SM. Conclusão: A alta prevalência de 
SM em pacientes com DM2 alerta para a necessidade de se realiza-
rem novos estudos com o propósito de determinar melhor os riscos 
que esses pacientes estão envolvidos, principalmente estudos que en-
volvam a importância do tratamento agressivo nesses pacientes a fim 
de que as metas de tratamento sejam alcançadas, prevenindo a ocor-
rência de complicações. Descritores: Síndrome metabólica, diabetes 
mellitus, complicações do diabetes. 

231. PREVALÊNCIA DE SÍNDROME METABÓLICA EM 
PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA
Tatiana de Souza Vargas, Zilda Elizabeth de Albuquerque Santos
Universidade do Sul de Santa Catarina

Introdução: A esquizofrenia vem sendo associada ao desenvolvi-
mento de comorbidades significativas, tais como os componentes da 
síndrome metabólica. Objetivos: Identificar a prevalência de síndro-

me metabólica em pacientes portadores de esquizofrenia. Métodos: 
Estudo transversal observacional, com pacientes masculinos porta-
dores de esquizofrenia, maiores de 40 anos, em uso de antipsicó-
ticos por no mínimo dois anos, internados em um hospital do Rio 
Grande do Sul. Foram analisadas medidas antropométricas (peso, 
altura, circunferência abdominal), exames bioquímicos (glicemia, 
HDL-c, triglicerídeos), pressão arterial e uso de medicação antip-
sicótica. Resultados: Foram avaliados 56 pacientes. Encontrou-se 
prevalência de 30,4% de síndrome metabólica na população estu-
dada. Dos componentes da síndrome, destacaram-se hipertensão e 
circunferência abdominal elevada. Pacientes com excesso de peso 
e pacientes em uso de medicação antipsicótica de segunda geração 
apresentaram uma probabilidade maior de desenvolver a síndrome 
do que o restante dos pacientes (5,63 e 2,51 vezes mais chances, 
respectivamente). Conclusão: A prevalência de síndrome metabóli-
ca encontrada nos pacientes esquizofrênicos foi ligeiramente maior 
do que a prevalência da população em geral. O excesso de peso e os 
medicamentos antipsicóticos parecem estar associados com o desen-
volvimento da síndrome e seus componentes. Tais alterações meta-
bólicas são consideradas fatores de risco para o desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares.

232. PREVALÊNCIA DE SÍNDROME METABÓLICA EM 
PORTADORES DE HIPERTENSÃO E/OU DIABETES MELLITUS 
TIPO II
Grasiane Sartor Paganini, Angela Martinha Bongiolo
Universidade do Extremo Sul Catarinense

Introdução: A união de diversas anormalidades metabólicas, in-
cluindo obesidade central, HDL-c baixo, triglicerídeos aumentados, 
níveis pressóricos acima do normal e hiperglicemia, associados com 
o tabagismo, inatividade física, estresse, alimentação inadequada, 
propicia o desenvolvimento da síndrome metabólica (SM), sendo 
sua prevalência nas diferentes populações fortemente dependente 
dos critérios utilizados para sua definição. Objetivo: Avaliar a pre-
valência da SM em portadores de hipertensão (HAS) e/ou diabetes 
mellitus tipo II (DM II) de uma Unidade Hospitalar e de Unidades 
Básicas de Saúde de Içara, SC, segundo os critérios estabelecidos 
pela National Cholesterol Education Program’s Adults – Treat-
ment Panel III 2005 (NCEP ATPIII 2005) e também por meio dos 
critérios da International Diabetes Federation 2005 (IDF 2005). 
Metodologia: Este é um estudo transversal em que participaram 
indivíduos portadores de HAS e/ou DM II de ambos os sexos, que 
apresentaram os resultados de exames bioquímicos (triglicerídeos, 
colesterol total, HDL e glicemia de jejum) com um período não 
superior a seis meses. A SM foi classificada de acordo com os cri-
térios estabelecidos pela NCEP ATPIII (2005) e pela IDF (2005). 
Resultados: A população foi composta por 28 indivíduos, os quais 
67,9% eram do sexo feminino e 32,1%, do gênero masculino, com 
média de idade dos participantes de 57,5 ± 10,17 anos. O estado 
nutricional predominante em adultos foi a obesidade grau II com 
31,58%, no entanto, 84,21% da população adulta apresentava so-
brepeso e/ou obesidade. Na população idosa, 66,67% dos avaliados 
apresentaram obesidade. Com relação à SM, de acordo com IDF 
(2005), a prevalência foi de 82% e, quando avaliada pelo NCEP 
ATP III (2005), a prevalência ficou em 75%. O perímetro da cintura 
foi o fator de risco para o desenvolvimento da SM, que apresentou 
resultados diferentes de acordo com o NCEP ATP III (2005) com 
75%, enquanto, quando classificado pelo IDF (2005), a prevalência 
foi de 96,42%. Conclusão: A prevalência de SM foi maior quando 
classificada pelo IDF comparando com a NCEP ATP III (2005), 
sugerindo-se que cada população tenha as definições de critérios 
para diagnóstico de SM validadas de acordo com suas características 
étnicas locais.
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233. PREVALÊNCIA DE SUCESSO, INSUCESSO E REGANHO 
DE PESO APÓS DOIS ANOS DO BYPASS GÁSTRICO EM Y DE 
ROUX
Gisele Farias, Larissa M. Teixeira, Maria do Desterro Figueiredo, 
Jamile Beatriz Pires Prestes, Laila Meira Teixeira, Rosana Bento 
Radominski, Solange Cravo Bettini
Universidade Federal do Paraná

Introdução: A cirurgia bariátrica é altamente eficaz para redução 
do peso corporal e melhora das comorbidades pré-operatórias as-
sociadas em obesos mórbidos. A maior parte dos pacientes perde 
mais que 50% do excesso de peso (perda de excesso de peso – PEP) 
após dois anos de cirurgia bariátrica, porém aproximadamente 30% 
não atingem esse objetivo, ou recuperam o peso perdido. Objetivo: 
Determinar a prevalência de sucesso, insucesso e reganho de peso, 
após dois anos de cirurgia bariátrica. Métodos: Estudo retrospectivo 
e prospectivo, realizado por meio de coleta de dados de prontuários 
de pacientes submetidos ao bypass em Y de Roux, do Ambulatório 
de Cirurgia Bariátrica do Hospital de Clínicas da Universidade Fe-
deral do Paraná. Foram avaliados os pesos no pré-operatório, em 
seis meses, dois anos e atual (mais de dois anos de pós-operatório), 
além do peso mínimo atingido em 141 indivíduos (125 mulheres), 
com idade média de 50,60 ± 10,63 anos. Resultados: Nesta amos-
tra, 11,35% (n = 16) não obtiveram sucesso com o procedimento 
cirúrgico (PEP atual = 27,74 ± 13,67%) e 26,24% (n = 37) recupe-
raram 21,83 ± 0,65% do peso mínimo atingido, após dois anos de 
pós-operatório (PEP atual = 36,94 ± 10,83%). Dentre os que obti-
veram sucesso, a média do PEP atual foi de 69,11 ± 11,37%. Houve 
diferença significativa do IMC (índice de massa corporal) pré-cirúr-
gico em pacientes considerados como “insucesso” quando compa-
rados aos que obtiveram sucesso com a cirurgia bariátrica (53,02 ± 
7,69 e 48,91 ± 7,54 kg/m2, respectivamente; p = 0,0382). Quando 
comparados os casos de insucesso, reganho de peso e sucesso no 
procedimento cirúrgico, houve diferenças estatísticas nos valores de 
%PEP (p < 0,001), nos tempos de seis meses (31,99 ± 7,68 x 47,81 
± 12,13 x 54,37 ± 12,82%), dois anos (36,38 ± 7,66 x 55,94 ± 13,39 
x 74,46 ± 12,48%), peso mínimo (41,22 ± 5,00 x 63,66 ± 8,05 x 
80,37 ± 12,44%) e no tempo que atingiu o peso mínimo (15,19 ± 
7,29 x 19,24 ± 10,03 x 25,32 ± 14,79 meses). Discussão: Os pa-
cientes alcançaram a maior perda de peso próximo aos dois anos de 
pós-operatório, com discreta recuperação do peso após esse período. 
Observou-se insucesso e/ou reganho de peso em 37,59% dos casos, 
achados que estão acima dos encontrados na literatura. Conclusão: 
A cirurgia bariátrica é eficaz para perda de peso, predispondo à me-
lhor qualidade de vida. Deve-se planejar com a equipe multidisci-
plinar um acompanhamento pré e pós-operatório mais frequente e 
efetivo, visando reduzir as taxas de insucesso e/ou reganho de peso.

234. PROGRAMA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DA 
OBESIDADE AMIL-PR
Fatima Correa Sandmann Afonso, Alessandra Ferrarini, Hevelyn 
Garcia, Luciane Saito Bolcato, Patricia Zeni, Alcides Branco, Carlos 
José Franco de Souza, Marcelo de Paula Loureiro, Paulo Afonso 
Nassif, Ana Dilmarice Araujo
Amil Assistência Médica Internacional

Introdução: A cirurgia bariátrica é um procedimento eletivo que 
requer um preparo pré-operatório adequado e um acompanhamen-
to vitalício no pós-operatório. A Resolução do Conselho Federal 
de Medicina (RCFM) que regulamenta a cirurgia bariátrica no Bra-
sil define a necessidade de o paciente ser avaliado por uma equipe 
multidisciplinar. Objetivo: Descrever o preparo dos pacientes no 
pré-operatório nas unidades próprias da Amil. Método: O paciente 
candidato à cirurgia bariátrica recebe orientações sobre o programa 
por meio de uma primeira consulta administrativa. Nesta consulta, 
verifica-se se o paciente apresenta indicação para o procedimento 

e ele é encaminhado para a equipe multidisciplinar composta pela 
Endocrinologia, Psicologia, Psiquiatria (se necessário) e Nutrição. 
Atualmente, são realizadas reuniões de discussões dos casos clíni-
cos semanais, em que a indicação e as condições clínicas e psico-
lógicas do paciente para o procedimento cirúrgico são discutidas. 
O paciente, então, é incluído no programa e prosseguirá com as 
consultas com a equipe e com os profissionais da área de Cardiolo-
gia e Pneumologia. Todos os pacientes do programa participam de 
cerca de nove palestras que versam sobre a cirurgia bariátrica e que 
incluem temas como técnicas cirúrgicas aceitas no Brasil, complica-
ções clínicas e cirúrgicas, atividade física, como ocorre o processo 
de perda de peso, aspectos psicológicos e psiquiátricos, reposição 
vitamínica, e um encontro entre pacientes que já operaram e os pa-
cientes em preparo. No pós-operatório acompanham com a equipe 
até o terceiro mês e são encaminhados ao programa que atende pa-
cientes crônicos, conhecido por Programa Viva. Resultados: Entre 
o período de 2007 a 2012, foram operados 528 de ambos os sexos 
(424F/104M), com IMC médio de 40,78 kg/m2. Foram ministra-
das 278 palestras por profissionais da equipe multidisciplinar. Estão 
em acompanhamento pós-operatório no Total Care cerca 30% dos 
pacientes que participaram do programa. Conclusão: A literatura 
relata que menos de 10% dos pacientes mantêm o acompanhamen-
to pós-operatório com a equipe de origem e/ou com o cirurgião. 
Um pré-operatório adequado e a centralização dos profissionais e 
dos pacientes aumentam a aderência no pós-operatório. Além dis-
so, a reunião de discussão de casos propicia a formação do baria-
trician, termo utilizado para designar profissionais da área da saúde 
capacitados para atender aos pacientes bariátricos no período pré e 
pós-operatório.

235. PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL E SUA 
CORRELAÇÃO COM O PERCENTUAL DE GORDURA E 
VARIÁVEIS METABÓLICAS
Bruna Pacheco Alves de Sousa, Dione de Marchi, Wellington 
Segheto, France Araújo Coelho, Vanessa Guimarães Reis, Danielle 
Cristina Guimarães da Silva, Silvia Helena de Oliveira Morais, 
Carolina Ribeiro Bandeira, Giana Zarbato Longo
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: O excesso de tecido adiposo secreta grandes quantida-
des de citocinas pró-inflamatórias, que funcionam como base mole-
cular para a disfunção dos sistemas implicados no desenvolvimento da 
aterosclerose, doenças cardiovasculares e outras alterações metabóli-
cas, sendo essas comorbidades associadas à obesidade. Esse estado 
de inflamação sistêmica pode ser mensurado pela proteína C reativa 
ultrassensível (PCR-US). Objetivo: Determinar as concentrações de 
PCR-US e sua associação com o percentual de gordura corporal e 
perfil lipídico. Método: Trata-se de um estudo transversal de base 
populacional, com dados preliminares de 164 indivíduos da faixa 
etária compreendida entre 20 e 59 anos, o qual tem como objetivo 
maior a prevalência de síndrome metabólica e fatores associados em 
adultos. Foram aplicados questionários domiciliares para obtenção de 
dados seguidos da coleta de exames laboratoriais. Dosaram-se coles-
terol total (CT) e suas frações (HDL, LDL e VLDL), triglicerídeos 
(TG) e PCR-US. O percentual de gordura foi obtido por método de 
bioimpedância elétrica tetrapolar horizontal, modelo 310®. Os dados 
foram digitados no programa EPIDATA e verificou-se a correlação 
entre o PCR-US com as variáveis metabólicas e percentual de gor-
dura por meio da correlação de Spearman, considerando um nível 
de significância de 95%. As análises estatísticas foram realizadas com 
o auxílio do software STATA, versão 9.1 Resultados: Foram deter-
minados os valores médios de PCR-US (2,09 dp2,99), CT (188,33 
dp38,02), TG (117,58 dp84,15), VLDL (23,51 dp16,83), LDL 
(112,91 dp32,89), HDL (51,29 dp15,24) e percentual de gordura 
(20,1 dp9,57). Houve correlação estatisticamente significante entre 
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as variáveis PCR-US e percentual de gordura (r² = 0.38 p > 0,001); 
PCR-US e CT (r² = 0.37 p > 0,001); PCR-US e TG (r² = 0.32 p > 
0,001), PCR-US e VLDL (r² = 0.32 p > 0,001), PCR-US e LDL  
(r² = 0.27 p > 0,001). Apenas a correlação entre PCR-US e HDL 
não foi estatisticamente significante (r² = 0,04 p < 0,05). Conclusão: 
Os aumentos nos níveis de PCR-US estão correlacionados positiva-
mente ao aumento das outras variáveis metabólicas estudadas, exceto 
o HDL. Dessa forma, é recomendado o controle dos níveis de PCR
-US em indivíduos com percentual de gordura aumentado, o que 
pode ser uma maneira eficiente de diminuir os riscos aterogênicos e 
de doenças cardiovasculares. Apoio: CNPq e Fapemig. 

236. QUALIDADE DO SONO NÃO ESTÁ ASSOCIADA AO 
ÍNDICE DE MASSA CORPORAL EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
APARENTEMENTE SAUDÁVEIS
Júlia Cristina Cardoso Carraro, Fernanda de Carvalho Vidigal, 
Larissa Oliveira Chaves, Vanessa Guimarães Reis, Josefina Bressan
Universidade Federal do Rio de Janeiro

A literatura científica tem descrito a associação entre redução de ho-
ras de sono e o desenvolvimento da obesidade. Vários fatores têm 
sido relatados como possíveis desencadeadores dessas alterações, en-
tre eles: alteração na relação grelina/leptina; maior consumo ener-
gético ao longo do dia; menor atividade física devido ao cansaço, 
entre outros. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 
associação entre qualidade do sono e valores de índice de massa cor-
poral (IMC). Foram avaliados 108 profissionais de saúde, adultos, 
de ambos os sexos (76,8% mulheres), com idade média de 28,9 ± 
6,61 anos, aparentemente saudáveis. O IMC foi calculado a partir 
da aferição de peso e altura e a qualidade do sono foi avaliada por 
meio do Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh, o qual foram 
atribuídos escores. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa com seres humanos da Universidade Federal de Viçosa 
e os indivíduos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Escla-
recido. As análises estatísticas foram feitas no programa Epi Info, por 
meio do cálculo de odds ratio entre a variável explicativa (qualidade 
do sono) e a variável desfecho (IMC), sendo comparados o primeiro 
e o último tercil de IMC. Realizou-se correlação de Pearson entre os 
escores de qualidade do sono e o IMC, por meio do programa SPSS 
20.0. O nível de significância adotado foi de 5%. Dos indivíduos ava-
liados, 3,7% foram classificados como baixo peso, 77,8% eutróficos e 
18,5% sobrepesos e/ou obesos. Aproximadamente 77% dos indiví-
duos apresentaram baixa gravidade em relação aos escores adotados 
para qualidade do sono. Os demais indivíduos apresentaram percen-
tual médio de gravidade. Não foram encontradas associações entre a 
qualidade do sono e IMC no grupo estudado, sendo a OR:1,906 e 
o intervalo de confiança de 0,60 a 6,37. Não houve correlação entre 
as variáveis de estudo (p = 0,529). Desta maneira, a qualidade do 
sono não influenciou o estado nutricional dos indivíduos estudados, 
no entanto, isso pode ter ocorrido em função da predominância de 
indivíduos eutróficos na amostra estudada. Apoio financeiro: Fape-
mig, Capes e CNPq.

237. REDUCTION OF CAROTID INTIMA-MEDIA THICKNESS 
ASSOCIATED WITH WEIGHT LOSS IN DIABETIC PATIENTS 
UNDERGOING BARIATRIC SURGERY
Andrea Pereira, Luciana M. Umeda, Carlos Haruo Arasaki, Julio 
Sérgio Marchini, Maria Teresa Zanella, Glaucia Carneiro
Universidade Federal de São Paulo

Introduction: The increase in the carotid intima-media thickness 
(IMT) correlates to the increased cardiovascular risk that associa-
ted with diabetes mellitus, increases the risk of stroke, myocardial 
infarction and death. Weight loss reduces these risks by reducing 
co-morbidities. Bariatric surgery is associated with weight loss and 

maintenance of this loss in severely obese patients. Objective: The 
objective of this study was to evaluate and correlate weight loss re-
duction of IMT in diabetic and non-diabetic patients undergoing 
bariatric surgery (Gastric Bypass Roux-en-Y). Material and me-
thods: We followed 18 patients, 9 diabetic and 9 nondiabetic pa-
tients undergoing bariatric surgery at Unifesp-Brazil, in 2009-2011. 
There were four males and 14 females, mean age of 45 ± 13 years 
(range from 19 to 59 years). The patients’ right and left carotid 
intima-media thicknesswere measured before the operation and 180 
days postoperatively by ultrasound. Results: There was a significant 
reduction in the IMT in both groups, diabetics and non-diabetics. 
The IMT left of diabetics was higher than non-diabetics (p < 0.01). 
Both, right and left thickness, showed greater reduction in diabetics 
compared to non-diabetic patients in the postoperative period (p < 
0.05). In all patients a reduction of IMT was significantly associated 
with reduced body weight (p < 0.01). Conclusion: Bariatric sur-
gery reduces cardiovascular risk by reducing the IMT in diabetic and 
non-diabetic. Diabetic patients seem to have a greater reduction of 
this risk factor. 

238. REDUÇÃO DE 5% DO PESO INICIAL REDUZ RESISTÊNCIA 
À INSULINA E INFLAMAÇÃO, MAS NÃO MELHORA A FUNÇÃO 
ENDOTELIAL, EM INDIVÍDUOS OBESOS
Ana Paula Trussardi Fayh, André Luiz Lopes, Antônio Marcos Vargas 
da Silva, Alvaro Reischak-Oliveira, Rogerio Friedman
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: Evidências apontam para uma importante contribui-
ção da obesidade abdominal no desenvolvimento de anormalidades 
metabólicas e cardiovasculares. É sabido que uma redução intencio-
nal do peso corporal diminui marcadores inflamatórios sistêmicos e 
melhora a resistência à insulina (RI) e função endotelial, mas ainda 
restam dúvidas sobre a quantidade necessária de peso a ser perdido 
para tais alterações. Objetivos: Examinar os efeitos da redução de 
5% do peso inicial sobre a resistência à insulina, inflamação e função 
endotelial em obesos. Métodos: Quarenta e oito indivíduos de am-
bos os sexos foram incluídos no estudo e receberam orientação die-
tética individual para redução ponderal. O plano alimentar calculado 
previa uma redução de 500 a 1.000 kcal/dia das necessidades ener-
géticas individuais. A dieta prescrita era balanceada e rica em fibras, 
conforme as diretrizes para o tratamento da obesidade. Todos os 
indivíduos receberam estímulo verbal para a prática de exercícios físi-
cos. Os indivíduos eram acompanhados quinzenalmente por profis-
sional nutricionista, e a intervenção era mantida até que o indivíduo 
atingisse a meta de redução ponderal. Antes e depois da intervenção, 
os indivíduos realizaram exames bioquímicos de glicemia e insulina 
para avaliação da RI pelo método do HOMA-IR, proteína C-reativa 
ultrassensível (PCR-us) para avaliação da inflamação, e avaliação da 
função endotelial pela técnica de vasodilatação mediada pelo fluxo 
com ultrassonografia Doppler. Para análise estatística, os dados foram 
transformados para logaritmo e tratados como paramétricos, sendo 
os resultados dos dois momentos avaliados pelo teste t pareado, com 
auxílio so software SPSS versão 19.0. Resultados: Treze indivíduos 
desistiram da intervenção antes de concluir a redução ponderal e não 
realizaram os exames finais, sendo incluídos 35 indivíduos na análise 
estatística. A média de tempo para que ocorresse a perda de peso foi 
de 72+13 dias. Após a intervenção, observou-se redução significativa 
da resistência à insulina pelo HOMA-IR (de 3,9+1,8 para 2,5+2,1, 
p < 0,00) e PCR-us (de 4,8+3,9 mg/L para 3,9+3,3 mg/L, p = 
0,01), mas não houve alteração significativa da dilatação mediada 
pelo fluxo (de 8,8 +3,7% para 10,3+4,8%, p = 0,09). Conclusão: Os 
dados mostram que a redução de 5% do peso inicial é suficiente para 
reduzir a RI e a inflamação em obesos, mas não foi capaz de alterar 
significativamente a função endotelial.
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239. REDUÇÃO DE HORAS NOTURNAS DE SONO RESULTA 
EM AUMENTO DA RESISTÊNCIA À INSULINA E DISTRIBUIÇÃO 
CENTRÍPETA DE GORDURA EM ADOLESCENTES – BRAZILIAN 
METABOLIC SYNDROME STUDY (BRAMS)
Ana Maria de Bernardi Rodrigues, Cleliani de Cássia da Silva, 
André Luís Gonçalves de Freitas, Daniella Fernandes Camilo, Ana 
Carolina Junqueira Vasquez, Roberta Soares Lara Cassani, Bruno 
Geloneze
Universidade Estadual de Campinas

Introdução: Estudos epidemiológicos têm encontrado importan-
tes associações entre a redução de horas de sono com a presença de 
obesidade e alterações metabólicas. Objetivo: Comparar ao grau 
de resistência à insulina e presença de componentes da síndrome 
metabólica entre faixas de duração do sono em adolescentes com 
diferentes níveis de adiposidade. Métodos: Estudo transversal com 
460 adolescentes de 10-19 anos. O sono foi avaliado por meio de 
questionário (média de horas em que o indivíduo dorme por noi-
te) e categorizada em cinco grupos: grupo 1 (G1) até 6 horas por 
noite, grupo 2 (G2) > 6 e 7 horas, grupo 3 (G3) > 7 e 8 horas, 
grupo 4 (G4) > 8 e 9 horas e grupo 5 (G5) > 9 horas. Avalia-
ram-se: pressão arterial sistólica e diastólica, percentual de gordu-
ra corporal por bioimpedância, colesterol total e frações, glicemia, 
insulina, hemoglobina glicada (HbA1C), circunferência da cintura 
(CC), circunferência do pescoço (CP) e diâmetro abdominal sagital 
(DAS). Calculou-se o escore z de Índice de Massa Corporal para 
idade (zIMC). Resistência à insulina avaliada pelo índice HOMA-
2-IR (Homeostasis Model Assessment). Teste one-way ANOVA e 
Teste t Student. Resultados: As médias de CC, DAS e CP diferiram 
entre as cinco categorias de duração do sono CC (G1 87,1 ± 14,6; 
G2 88,0 ± 16,8; G3 81,1 ± 15,8; G4 85,1 ± 15,7 e G5 78,6 ± 16,2 
cm), DAS (G1 19,0 ± 3,6; G2 18,8 ± 3,5; G3 17,4 ± 3,6; G4 18,2 
± 3,5 e G5 17,3 ± 3,7 mm) e CP (G1 34,6 ± 3,3; G2 34,6 ± 3,4; 
G3 33,2 ± 3,8; G4 33,3 ± 3,4 e G5 31,8 ± 4,1 cm); (ANOVA, p < 
0,01 para todas as variáveis), sendo mais elevada para os adolescen-
tes com menor duração de sono. As médias de HbA1C diferiram 
entre as cinco categorias de duração do sono (G1 5,2 ± 0,5; G2 5,3 
± 0,5; G3 5,4 ± 0,4; G4 5,5 ± 0,4 e G5 5,5 ± 0,4), (ANOVA, p < 
0,01), sendo mais elevada para os adolescentes com maior duração 
de sono. As demais variáveis não diferiram entre as categorias de 
duração de sono. Na comparação entre os extremos (G1 vs. G4), 
observamos uma CP maior no grupo com menos horas de sono 
(G1 34,6 ± 3,3 e G4 33,3 ± 3,4 cm; teste t: p < 0,05). As médias de 
glicemia e HbA1C foram maiores no grupo G4 (G1 77,7 ± 10,8 e 
G4 81,1 ± 8,68 mg/dL) e (G1 5,2 ± 0,5 e G4 5,5 ± 0,4%) (Teste t: 
p < 0,05 para ambas as variáveis). As demais variáveis não diferiram 
entre G1 e G4. Conclusões: Os resultados demonstram que um 
menor número de horas de sono está relacionado ao aumento da 
resistência à insulina e da distribuição centrípeta de gordura, em 
conjunto com alterações metabólicas. 

240. REDUÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR NA 
SÍNDROME METABÓLICA APÓS INTERVENÇÃO 
PSICOLÓGICA INTENSIVA
Karina Satie Omori, Silvana Aparecida Cardozo, Vinicius Loli, 
Cláudio Antonio Chistante Errerias, Marino Cattalini
Faculdade de Medicina de Catanduva

Introdução: A síndrome metabólica (SM) é caracterizada por um 
conjunto de fatores de risco cardiovascular em associação com in-
sulino-resistência. Foi observada uma prevalência significativa de 
transtornos psiquiátricos, destacando a depressão, entre pacientes 
com SM. Dessa forma, torna-se sugestiva a hipótese de que uma 
intervenção psicológica possa melhorar, além da depressão, o quadro 
bioquímico e os parâmetros antropométricos de portadores da SM. 
Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a evolução do escore 

de depressão e do quadro bioquímico e biofísico num grupo de pa-
cientes portadores de SM submetidos a uma intervenção psicológica 
intensiva por oito meses. Métodos: Foram recrutados para participar 
do estudo 100 pacientes, escolhidos aleatoriamente entre os porta-
dores de SM que frequentavam o Ambulatório de Endocrinologia 
do Hospital Escola Emilio Carlos de Catanduva, SP. Os participantes 
do estudo foram divididos em dois grupos: grupo intervenção (GI) 
e grupo controle (GC), formados por pacientes compatíveis por 
sexo e idade. Ao GI foram oferecidos um programa de orientação 
psicológica coletiva quinzenal e atendimentos individuais com pe-
riodicidade trimensal. O atendimento psicológico foi baseado numa 
abordagem psicanalítica que, além da perspectiva educativa, ofereceu 
um espaço para reflexão e orientação quanto aos conflitos internos 
envolvidos no processo de adoecimento e tratamento da SM. Ao 
grupo controle foi realizado um atendimento individual no início 
e novas avaliações após 4 e 8 meses. Os principais resultados no GI 
foram: diminuição estatisticamente significante do escore médio de 
depressão, do I.M.C. e dos níveis de glicemia de jejum, Hb glico-
silada, triglicérides, colesterol total e LDL-colesterol e aumento do 
HDL-colesterol. No GC não houve nenhuma melhora significati-
va dos parâmetros estudados. Conclusão: Pode-se concluir que a 
intervenção psicológica por meio de uma melhora estatisticamente 
significante dos marcadores bioquímicos estudados reduziu o risco 
cardiovascular dos pacientes do GI, sugerindo o envolvimento da 
componente psicológica na patogênese das alterações bioquímicas 
da SM. Dessa forma, embora necessitem estudos mais amplos e pro-
longados para confirmar nossa observação, é possível que a aborda-
gem psicanalítica, mediante impacto positivo sobre os transtornos 
emocionais dos pacientes, possa representar uma ferramenta valiosa 
no controle da SM.

241. REGISTROS DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DE 
OBESIDADE EM PRONTUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Daniele Gonzales Bronzatti Siqueira, Bárbara Radigonda, Camila 
Rocha Machado, Maira Sayuri Sakai Bortoletto, Regina Kazue 
Tanno de Souza, Luiz Cordoni Junior
Universidade Estadual de Londrina

Introdução: A obesidade é uma comorbidade relacionada a outras 
condições de saúde como a hipertensão arterial e diabetes mellitus, 
podendo ser considerada um fator de risco para essas doenças. O 
acompanhamento e controle desse fator de risco é uma das alicerces 
do tratamento dos agravos citados e pode ser avaliado pela antropo-
metria, recurso que permite avaliar o estado nutricional do indivíduo. 
Objetivos: Verificar a presença do registro das medidas antropométri-
cas em prontuários de pacientes hipertensos e/ou diabéticos acompa-
nhados pela atenção básica de um município de médio porte. Méto-
do: Trata-se de um estudo transversal, no qual foram analisados 433 
prontuários de adultos de 40 anos ou mais portadores de hipertensão 
e/ou diabetes atendidos pela atenção básica do município de Cambé, 
PR. As variáveis de estudo foram a última anotação do índice de mas-
sa corporal (IMC) e das três medidas antropométricas: altura, peso 
e circunferência abdominal (CA). Resultados: Entre os prontuários 
analisados, 79,4% eram de hipertensos, 3,2% de diabéticos e 17,3% 
de portadores de hipertensão e diabetes. As medidas antropométricas 
foram observadas na seguinte frequência: o peso em 95,2%, a altura 
em 37,0%, o IMC em 6,0% e CA em 0,7%. Observou-se que não há 
uma periodicidade nos registros de altura, CA e IMC e a maioria dos 
registros é de mais de um ano. Verificou-se que, dentre as últimas 
anotações, a variável peso foi a única que teve a maioria (78,4%) rea-
lizada a menos de um ano. Os registros de IMC foram realizados por 
profissional médico (61,5%), estudantes de graduação de enferma-
gem e nutrição (23,0%), nutricionistas do Núcleo de Apoio da Saúde 
da Família – NASF (11,5%) e pelo técnico de enfermagem (3,8%). 
A CA foi registrada por estudantes de graduação de enfermagem e 
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nutrição e pelo técnico de enfermagem. Os registros de IMC e CA 
eram mais recorrentes nos pacientes com presença de sobrepeso ou 
obesidade. Conclusões: A baixa frequência dos registros das medidas 
antropométricas nos prontuários da atenção básica de hipertensos e/
ou diabéticos indica a necessidade de priorizar ações que melhorem o 
acompanhamento e controle da obesidade dessa população, dado que 
são um grupo considerado suscetível a complicações.

242. REGULAÇÃO DA AÇÃO E SINALIZAÇÃO DE INSULINA 
EM AMÍGDALA DE ANIMAIS CONTROLES E OBESOS: EFEITOS 
NA INGESTÃO ALIMENTAR, VIA INFLAMATÓRIA E ESTRESSE DE 
RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO
Maria Fernanda Condes Areias, Gisele Castro, Patricia de Oliveira 
Prada, Mário José Abdalla Saad
Universidade Estadual de Campinas

Introdução: A insulina tem efeitos anorexigênicos, reduzindo o peso 
corporal. Entretanto, a maior parte dos estudos teve como foco a 
ação e sinalização de insulina no hipotálamo. Objetivos: Os objetivos 
deste trabalho foram investigar a expressão e grau de fosforilação das 
proteínas da via de sinalização de insulina (IR/Akt) e a modulação da 
ingestão alimentar após estímulo com insulina na região da amígdala 
em animais controles, e se o bloqueio farmacológico da via da insulina 
com LY24002 alterou a ingestão alimentar em resposta à insulina. 
Métodos: O consumo de dieta hiperlipídica tem sido associado à re-
sistência à insulina no hipotálamo. Assim, investigamos se a obesidade 
provocou resistência à insulina e se a via inflamatória IKK/NFkB e o 
ER estresse estavam alterados em amígdala de animais obesos. Resul-
tados: Observou-se que, após a injeção de insulina na amígdala, não 
houve diferença no peso corpóreo após 24h em animais controles. 
Em relação à ingestão alimentar, 4h após a injeção de insulina, não 
houve diferença, mas após 8, 12 e 24h houve uma diminuição na 
ingestão alimentar. Após o bloqueio da PI3q com o inibidor farma-
cológico LY (240002), trinta minutos antes da injeção de insulina, 
observou-se que a insulina não foi capaz de reduzir a ingestão alimen-
tar. Verificou-se um aumento da fosforilação do receptor de insulina 
(IR) e da AKT. Para confirmação da dissecção da amígdala, testou-se 
a expressão proteica FKBP5, expressa especificamente na região da 
amígdala. Os animais foram submetidos à dieta hiperlipídica e pa-
drão por três meses e realizou-se um ITT (Teste Tolerância Insulina) 
para verificar a resistência à insulina dos animais. Observou-se que os 
animais obesos ficaram resistentes à insulina e ganharam mais peso. 
Não houve diferença na ingestão após 4, 8, 12 e 24h entre os animais 
obesos. Não se observou diferença na fosforilação da AKT de animais 
obesos quando comparada ao controle. Observou-se um aumento da 
fosforilação da JNK, da IKK alfa e beta, PERK e IRE1 entre os obesos 
quando comparada ao controle. Concluí-se que o controle da inges-
tão alimentar é realizado, em parte, pela ação da insulina na amígdala 
e que o efeito da insulina na amígdala é via IR/PI3q/Akt. Os animais 
obesos apresentam resistência à ação da insulina e esta é associada à 
redução da ativação da via IR/Akt. Conclusão: Acredita-se que a die-
ta hiperlipídica aumenta a ativação de serinas quinases que participam 
da via inflamatória e do estresse do retículo endoplasmático, o que 
pode justificar a resistência à insulina.

243. RELAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA COM A 
CAPACIDADE FUNCIONAL EM MULHERES COM OBESIDADE 
MÓRBIDA
Fabiana Sobral Peixoto-Souza, Elaine Cristina de Campos, Michelle 
Ribeiro da Silva, Janaina Andressa de Souza, Marcela Cangussu 
Barbalho-Moulim, Rafael Melillo Laurino Neto, Dirceu Costa
Universidade Nove de Julho

Introdução: O acréscimo de gordura depositado na cavidade abdo-
minal exerce efeito mecânico sobre a caixa torácica e o músculo dia-
fragma, provocando alterações na força dos músculos respiratórios. 

Isso impõe estresse adicional à ventilação pulmonar durante o exercí-
cio físico, podendo reduzir a capacidade funcional. Objetivos: Ava-
liar a força dos músculos respiratórios (FMR) e correlacionar com a 
capacidade funcional. Métodos: Foram estudadas 10 mulheres com 
obesidade mórbida, com idade entre 35 e 53 anos, IMC 50,10 ± 
6,26 kg/m2. A FMR foi obtida pelo manovacuômetro (GeRar®, SP, 
Brasil), sendo obtidas as pressões inspiratórias máximas (PImáx) e 
expiratórias máximas (PEmáx). A capacidade funcional foi obtida 
por meio do Incremental Shuttle Walk Test (ISWT). Para análise 
estatística, foram utilizados os teste de Shapiro-Wilk, t de Student 
e correlação de Pearson. Um p < 0,05 foi considerado significativo. 
Resultados: Quando comparados os valores das pressões respirató-
rias máximas no grupo de mulheres obesas, foi verificada uma redu-
ção significativa da PImáx (107 ± 24,53 cmH2O) em relação aos 
valores previstos (129,86 ± 18,31 cmH2O), mas não da PEmáx. A 
PImáx correlacionou-se positivamente com a distância percorrida (r 
= 0,762; p = 0,02), mas não houve correlação da distância percorrida 
com PEmáx. Conclusão: A obesidade mórbida não altera os valores 
da força dos músculos expiratórios, mas promove redução da força 
dos músculos inspiratórios e essa redução parece influenciar ou ser 
influenciada pela limitação da capacidade funcional de mulheres obe-
sas. Apoio: Fapesp/ Processo n° 2012/12206-0.

244. RELAÇÃO DA GORDURA CORPORAL, NÚMERO 
DE PASSOS E CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA EM 
MULHERES NA MENOPAUSA
Tiego Aparecido Diniz, Camila Buonani da Silva, Fabrício Eduardo 
Rossi, Clara Suemi da Costa Rosa, Diego Giulliano Destro 
Christofaro, Ismael Forte Freitas Júnior
Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”

Introdução: O excesso de gordura corporal em mulheres da me-
nopausa é fator independente para o desenvolvimento de distúrbios 
metabólicos, como diabetes mellitus, dislipidemia e síndrome meta-
bólica. Ademais, a prática insuficiente de atividade física (AF) parece 
agravar esse desfecho. Todavia, a influência que exerce a gordura 
corporal na prática de AF e capacidade cardiorrespiratória não está 
bem esclarecida. Objetivo: Verificar a relação da gordura corporal 
no número de passos e capacidade cardiorrespiratória de mulheres 
na menopausa. Métodos: Foram avaliadas 57 mulheres na meno-
pausa, com idade superior a 50 anos (média 61,0 ± 7,0 anos), as 
quais foram divididas, de acordo com a faixa etária, em dois grupos e 
em quartis da gordura corporal. As mulheres que se encontravam no 
quartil superior foram classificadas com maior gordura corporal e as 
demais participantes foram classificadas com menor gordura corpo-
ral. Para estimativa da gordura corporal total, percentual de gordura 
e gordura de tronco, foi utilizado o DEXA. O teste de caminhada de 
seis minutos (TC6’) foi utilizado para verificar a capacidade cardior-
respiratória, e o número de passos realizados por dia foi obtido por 
meio de acelerômetro tri-axial. A diferença entre o grupo com maior 
e menor gordura corporal foi testada pelo teste t independente no 
caso de as variáveis apresentarem distribuição normal e pelo teste 
de Mann-Whitney caso contrário. Para verificar a relação entre as 
variáveis de composição corporal e capacidades motoras, o teste de 
correlação de Pearson ou Spearman foi utilizado. A análise estatística 
foi realizada pelo software SPSS 13.0 e a significância, estabeleci-
da em 5%. Resultados: Quando comparados os grupos de acordo 
com a faixa etária, observou-se diferença estatística apenas na AF (< 
60,8 = 7727,5 ± 2559,1 vs. > 60,8 = 6173,2 ± 2049,2; p < 0,014). 
As mulheres mais jovens que apresentaram menor gordura corporal 
foram as que acumularam maior número de passos/dia (baixa gor-
dura = 8.405 passos vs. alta gordura = 6.118 passos; p < 0,031), não 
diferindo dos demais grupos. Na capacidade cardiorrespiratória, não 
houve diferença significante entre os grupos. Todas as variáveis de 
gordura corporal apresentaram relação negativa com passos no gru-
po mais jovem e com capacidade cardiorrespiratória no grupo com 
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idade mais avançada. Conclusão: A gordura corporal apresenta rela-
ção negativa com o número de passo e capacidade cardiorrespiratória 
de mulheres na menopausa, no entanto a idade parece influenciar 
nesse desfecho. 

245. RELAÇÃO DA OBESIDADE CENTRAL COM O 
FIBRINOGÊNIO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM 
EXCESSO DE PESO
Waldeneide Fernandes de Azevedo, Renata Cardoso Oliveira, 
Carla Campos Muniz Medeiros, Danielle Franklin de Carvalho, 
Anna Larissa Veloso Guimarães, Tatianne Moura Estrela Dantas, 
Thacira Dantas Almeida Ramos, Anajás da Silva Cardoso, Jessica 
de Morais Lira
Universidade Estadual da Paraíba

Introdução: Estudos epidemiológicos apontam a gordura abdomi-
nal como fator determinante para o aumento dos níveis de fibrinogê-
nio, sendo esta proteína relacionada com a atividade inflamatória no 
organismo, processo que possui papel fundamental na gênese e pro-
gressão das DCV. Objetivo: Verificar a relação da obesidade central 
com os níveis de fibrinogênio em crianças e adolescentes com excesso 
de peso. Método: Estudo transversal, com abordagem quantitativa, 
realizado entre junho/2011 e janeiro/2012, com 89 crianças e ado-
lescentes com excesso de peso. O estado nutricional foi classifica-
do por meio dos percentis do índice de massa corporal (IMC) em 
sobrepeso (P85 ≤ IMC P < 95), obesidade (P95 ≤ IMC P < 97) e 
obesidade acentuada (IMC ≥ P97). Foi considerada como circunfe-
rência abdominal (CA) aumentada valores acima do percentil 90 para 
sexo e idade. A determinação dos níveis de fibrinogênio foi realizada 
por método nefelométrico. Os valores do fibrinogênio foram distri-
buídos em quartis e a avaliação da associação do fibrinogênio com a 
CA foi realizada por meio do teste do Qui-Quadrado, adotando-se o 
intervalo de confiança de 95%. Utilizou-se o programa SPSS, versão 
17. Resultados: Na amostra estudada, a média de idade foi 12,84 
(± 3,79) anos. A maior parte dos indivíduos (63,0%) encontrava-se 
com obesidade acentuada e com circunferência abdominal alterada 
(77,9%). Quanto ao fibrinogênio, observou-se que 20,2% apresen-
taram valores elevados. Não foi verificada associação entre os quartis 
de fibrinogênio e a CA (p = 0,670). Conclusão: No presente estu-
do, apesar de uma proporção significativa apresentar o fibrinogênio 
aumentado e a maioria ter CA elevada, não foi verificada associação 
entre essas variáveis. Palavras-chave: Fibrinogênio, circunferência ab-
dominal, doenças cardiovasculares. Financiamento: Propesq/UEPB. 

246. RELAÇÃO DO EXCESSO DE PESO PRÉ-GESTACIONAL 
COM O GANHO DE PESO GESTACIONAL, INGESTÃO DE 
GORDURAS E VARIÁVEIS SOCIOECONÔMICAS DE NUTRIZES
Rafaela Bertolato Vicente, Luiza Mello de Azeredo, Karla Vanessa 
do Nascimento Silva, Marina Oliveira Santana, Juliana Farias de 
Novaes
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: O aumento da prevalência da obesidade no Brasil torna-
-se cada vez mais relevante, sendo o nível socioeconômico, escolari-
dade e consumo de alimentos com alta densidade energética conside-
rados fatores diretamente relacionados ao ganho excessivo de peso. 
O estado nutricional materno e o ganho de peso gestacional (GPG) 
têm sido foco de vários estudos, principalmente pelo seu papel de-
terminante sobre os desfechos gestacionais. Objetivos: Este estudo 
objetivou avaliar a relação entre estado nutricional pré-gestacional, 
GPG, ingestão de gorduras, nível socioeconômico e escolaridade em 
nutrizes residentes no município de Viçosa, MG. Método: Trata-se 
de um estudo transversal com 27 nutrizes residentes no município 
de Viçosa, MG. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevis-
ta estruturada. Para avaliação do estado nutricional pré-gestacional, 
utilizou-se o índice de massa corporal (IMC) e a classificação seguiu 

os parâmetros do World Health Organization. A adequação do GPG 
foi baseada nas recomendações do Institute of Medicine, que leva em 
consideração o IMC pré-gestacional. Os dados de consumo alimentar 
atual foram investigados por meio de Questionário de Frequência do 
Consumo Alimentar, considerando-se os valores das Dietary Referen-
ce Intakes para gorduras totais. Classificou-se com baixa escolaridade 
aquelas com até 8 anos de estudo e baixa renda as classes C2, D e E do 
Critério de Classificação Econômica Brasil. Resultados: A idade das 
nutrizes variou entre 20 e 40 anos, com média de 26,7 ± 5,15 anos. 
Foram identificadas 44% das voluntárias com excesso de peso pré-
-gestacional. Dessas, 81,8% apresentaram GPG inadequado, 58,3% 
consumo de gorduras totais acima do recomendado, 91,7% nível so-
cioeconômico médio/alto e 33,3% apresentaram baixa escolaridade. 
É importante ressaltar que não houve diferença estatística entre os 
grupos com e sem excesso de peso pré-gestacional em relação às vari-
áveis estudadas. Conclusão: O GPG, a ingestão de gorduras, o nível 
socioeconômico e de escolaridade das nutrizes não estavam associados 
ao excesso de peso pré-gestacional na população estudada.

247. RELAÇÃO DO ÍNDICE TRIGLICERÍDEOS/HDL-COLESTEROL 
COM A ADIPOSIDADE ABDOMINAL EM ADULTOS DO 
MUNICÍPIO DE VIÇOSA-MG
Jaqueline Beatriz Silva Costa, Giana Zarbato Longo, Alexandre 
Azevedo Novello, Wellington Segheto, Vanessa Guimarães Reis, 
France Araújo Coelho, Danielle Guimarães da Silva, Silvia Helena 
de Oliveira Morais, Alinne Paula de Almeida, Juliana Farias de 
Novaes
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: A relação triglicerídeos e HDL-colesterol (TG/HDL
-c) é conhecida como índice aterogênico do plasma, sendo consi-
derado um forte preditor de doenças cardiovasculares (DC). Esse 
índice reflete o balanço entre lipoproteínas de risco e de proteção 
à saúde humana. Objetivos: Avaliar a correlação do índice TG/
HDL-c com a adiposidade abdominal em adultos. Método: Trata-se 
de um estudo transversal de base populacional, com dados preli-
minares de 164 indivíduos com idade de 20 a 59 anos, o qual tem 
como objetivo avaliar a prevalência da síndrome metabólica e fatores 
associados em adultos. Foram aplicados questionários domiciliares 
para obter dados sobre condições socioeconômicas, demográficas, 
de estilo de vida e morbidades. A circunferência da cintura (CC) foi 
aferida com fita métrica flexível inelástica na posição intermediária 
entre o rebordo costal e a crista ilíaca. Foi considerada adiposidade 
abdominal os valores correspondentes ao risco de complicações me-
tabólicas segundo a WHO (1998): mulheres (> 80 cm) e homens 
(> 94 cm). Os níveis de TG e HDL-c foram avaliados após jejum 
de 12 horas. O nível de atividade física dos indivíduos foi avalia-
do segundo Questionário Internacional de Atividade Física, sendo 
considerado inativo aquele indivíduo que praticava atividade física 
em tempo inferior a 150 minutos/semana. As análises estatísticas 
foram realizadas com auxílio do software STATA, versão 9.1. Re-
sultados: Os valores médios da CC e do índice TG/HDL-c foram 
83,1 e 2,65, respectivamente. Segundo os valores da CC, obser-
vou-se que 48,1% das mulheres e 14,5% dos homens apresentaram 
risco de complicações metabólicas. Além disso, 17,1% da população 
apresentavam maiores riscos de DC de acordo com o índice TG/
HDL-c (> 3,8). Quanto ao estilo de vida, uma maior proporção 
de adultos foi classificada como inativa (63,5%). Foram observadas 
correlações com significância estatística entre TG/HDL-c e CC (r = 
0,36; p < 0,001), sendo essa correlação aumentada quando associada 
à inatividade do indivíduo (r = 0,41, p < 0,001). Entre os indivíduos 
ativos, a correlação entre TG/HDL-c e CC perde a significância es-
tatística (r = 0,21; p = 0,12). Conclusão: Existe correlação estatística 
entre TG/HDL-c e adiposidade abdominal, sendo esta aumentada 
em indivíduos inativos. Essa influência do estilo de vida ressalta a 
importância da prática de atividade física entre adultos para a pre-
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venção de alterações metabólicas e, consequentemente, de doenças 
cardiovasculares. Apoio: CNPq e Fapemig. 

248. RELAÇÃO ENTRE IDADE E TAXA METABÓLICA DE 
REPOUSO EM MULHERES OBESAS PRATICANTES DE 
EXERCÍCIOS FÍSICOS
Luiz Gustavo Dias dos Santos, Eliane Araújo de Souza, Ana Paula 
Soares de Sousa, Laura Castro de Garay
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Introdução: O aumento da prevalência de obesidade no mundo 
vem estimulando a análise de marcadores fisiológicos que auxiliam 
no tratamento dessa doença. A taxa metabólica de repouso (TMR) 
representa, de um modo hipotético, a quantidade de calorias que um 
indivíduo gasta para permanecer em repouso durante 24 horas. Dessa 
forma, está bem evidenciado na literatura que as relações TMR x Ín-
dices de Obesidade e TMR x Idade são inversamente proporcionais, 
porém a influência da prática regular de exercício físico sobre a relação 
TMR x Idade ainda é pouco estudada. Objetivo: Verificar a relação 
entre idade e taxa metabólica de repouso em mulheres obesas grau 3 
praticantes de exercícios físicos. Metodologia: Participaram do estu-
do 57 mulheres (43,6 ± 12,6 anos; 128,7 ± 11,4 kg; 1,60 ± 0,57m; 
1,12 ± 0,1RCQ, 49,5 ± 8,6 IMC; 1673,5 ± 207,2 TMR) praticantes 
regulares de hidroginástica ou musculação (mínimo de 3 vezes por 
semana). Para a análise da composição corporal, foram utilizados uma 
balança de bioimpedância da marca Biospace, modelo InBody 230, e 
um estadiômetro graduado em 0,5 cm. Para o tratamento estatístico, 
foi utilizada a Correlação de Pearson. Resultados: Verificou-se uma 
fraca correlação entre a idade e a TMR (r = - 0,227). Dessa maneira, 
o exercício físico parece atenuar a queda da TMR na faixa etária inves-
tigada. Conclusão: Sendo assim, a prática regular de exercícios físicos 
é importante para o tratamento da obesidade, tendo em vista que 
a manutenção da TMR em níveis saudáveis auxilia a perda de peso.

249. RELAÇÃO ENTRE MASSA MUSCULAR ESQUELÉTICA, 
MASSA DE GORDURA E TAXA METABÓLICA DE REPOUSO EM 
MULHERES OBESAS GRAU 3
Luiz Gustavo Dias dos Santos, Eliane Araújo de Souza, Ana Paula 
Soares de Sousa, Laura Castro de Garay
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Introdução: Com os avanços tecnológicos, o dispêndio energéti-
co diário da população mundial está decrescendo. Isso favorece a 
redução da taxa metabólica de repouso (TMR) e da massa muscu-
lar esquelética (MM), consequentemente aumentando a massa de 
gordura (MG) dos indivíduos pouco ativos. A literatura aponta des-
proporcionalidade entre TMR, MM e MG em indivíduos obesos, 
portanto é importante investigar a influência fisiológica que esses 
marcadores exercem entre si. Objetivo: Identificar a relação entre 
massa muscular esquelética, massa de gordura e taxa metabólica de 
repouso em mulheres com obesidade grau 3. Metodologia: Parti-
ciparam do estudo 57 mulheres obesas e pouco ativas fisicamente 
(43,2 ± 12,4 anos; 133,0 ± 9,0 kg; 1,60 ± 0,05 m; 49,5 ± 8,6 IMC; 
53 ± 2,6%G; 34,1 ± 5,9 MM; 68,5 ± 14,0 MG; 1674,4 ± 207,1 
TMR). A amostra foi submetida à análise da composição corporal 
em uma balança de bioimpedância da marca Biospace, modelo Inbo-
dy 230 e, para aferir a estatura, foi utilizado um estadiômetro gradu-
ado em 0,5 cm. O tratamento estatístico utilizado foi a Correlação 
de Pearson. Resultados: Os resultados demonstraram correlações 
fortes e diretamente proporcionais entre MM x MG (r = 0,880466), 
MM x TMR (r = 0,998379) e MG x TMR (r = 0,873026). Dis-
cussão: Uma provável justificativa para o aumento proporcional da 
MM em relação à MG seria o esforço que os músculos realizam para 
vencer a resistência criada pelo excesso de gordura. Em relação à 
massa muscular influenciar o metabolismo de repouso, a proporção 

direta existe pelo grande dispêndio energético do tecido muscular. 
O fato de o tecido adiposo ser metabolicamente ativo pode ter in-
fluenciado na elevação da TMR. Conclusão: Portanto, o tratamento 
da obesidade deve promover a redução da massa gorda e o aumento 
ou manutenção da massa muscular por meio da prática regular de 
exercícios físicos em quantidade suficiente e combinado a uma dieta 
alimentar para que, assim, ocorram um aumento na TMR e uma 
diminuição da gordura corpórea.

250. RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM BLOCKERS PROTECT 
PANCREATIC ISLETS AGAINST DIET-INDUCED OBESITY AND 
INSULIN RESISTANCE IN MICE
Eliete Dalla Corte Frantz, Thereza Cristina Lonzetti Bargut, D‘Angelo 
Carlo Magliano, Camila Crespo Mascarenhas, Tais Batista, Andre 
Rodrigues da Cunha Barreto Vianna, Márcia Barbosa Águila, 
Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Introduction: The associations between obesity, hypertension 
and diabetes are well established, and the renin-angiotensin system 
(RAS) may provide a link among them. Aim: The study aimed to 
compare the effect of blockades, using a direct renin inhibitor, an 
ACE inhibitor, and an AT1R antagonist, at different points in the 
RAS on glucose intolerance and pancreatic injury in a mice model of 
insulin resistance and obesity. Methods: Male C57BL/6 mice were 
fed on a high fat diet (50% lipids, HF group, n = 60) or standard 
chow diet (10% lipids, SC group, n = 15) for 8 weeks. After this pe-
riod, drug treatment began and 5 groups were formed (n = 15 each 
group): SC, HF, HF-A (HF + aliskiren, 50 mg/kg/day), HF-E (HF 
+ enalapril, 30 mg/kg/day), and HF-L (HF + losartan, 10 mg/kg/
day). The following treatments lasted 6 weeks and drugs were mi-
xed into the chow. Body mass, food intake and blood pressure were 
evaluated. The protective effects were compared among groups by 
morphometry, stereological tools, immunostaining, Western blot-
ting and hormonal analysis. The differences among the groups were 
tested by ANOVA, post-hoc Holm-Sidak test. Ethics committee: 
CEA21/2011. Results: All RAS inhibitors significantly attenuated 
the increased blood pressure in mice fed a HF diet. Compared to 
the HF group, the treatment with enalapril, but not aliskiren or lo-
sartan, significantly: attenuated body mass gain; the food and energy 
intake were diminished; ameliorated glucose intolerance (OGTT 
and IPITT) and insulin resistance (HOMA-IR); enalapril marke-
dly reduced the fasting plasma insulin and glucagon, and glucose 
levels; the islet hypertrophy was enhanced; the distribution of the 
cells into islets was improved; enhanced the alpha and beta cell mass 
and prevented the reduction of plasma adiponectin. Furthermore, 
enalapril treatment improved the expression of the pancreatic islet 
Pdx1, GLUT2, and ACE2/Mas receptors axis. Losartan treatment 
showed the greatest AT2R expression. Conclusion: Our findings 
indicate that ACE inhibition with enalapril appears to be responsi-
ble for the normalisation of islet morphology and function, of alpha 
and beta cell mass and of Pdx1 and GLUT2 expression. These pro-
tective effects of enalapril were attributed to the reduction in body 
mass gain and food intake and the enhancement of the ACE2/Ang 
(1-7)/Mas receptor axis and adiponectin levels. Financial Support: 
CNPq, Capes and Faperj.

251. RESISTÊNCIA À INSULINA E SÍNDROME METABÓLICA EM 
ADOLESCENTES OBESOS
Lício de Albuquerque Campos, Olga Maria Silverio Amancio, 
Flávia Freitas, Livia Freitas Campos
Universidade Federal do Ceará

Introdução: O interesse pela síndrome metabólica na infância e na 
adolescência tem aumentado, recentemente, em virtude do avanço 
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da obesidade nos jovens. A resistência à insulina como fator deter-
minante para a síndrome metabólica nos adolescentes obesos não 
está muito claro. Não se pode definir se a resistência à insulina é o 
fator promotor ou simplesmente consequência do ganho de tecido 
adiposo. Objetivos: Estimar a prevalência de síndrome metabólica 
em adolescentes obesos e analisar a contribuição da resistência à 
insulina. Métodos: Estudo transversal de base populacional, rea-
lizado em 64 escolas públicas e particulares de Fortaleza com a 
participação de 272 escolares obesos de 15 a 19 anos. A avaliação 
clínica e laboratorial para classificação da síndrome metabólica foi 
segundo os critérios do Nacional Cholesterol Education Program 
(NCEP) Adult Treatment Panel (ATP III), modificado para ida-
de. A resistência à insulina foi determinada utilizando-se os níveis 
de insulina e glicemia em jejum por meio do modelo matemático 
HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistan-
ce) com a fórmula: glicemia de jejum (mmol/L) x insulina de je-
jum (µUI/mL)/22,5. O valor de 3,16 foi considerado o ponto 
de corte para resistência à insulina. Resultados: A prevalência de 
síndrome metabólica foi de 36%, sendo maior no sexo masculino 
(49,1%) do que no feminino (26,9%; P < 0,05). A resistência à 
insulina foi mais frequente nos obesos com síndrome metabólica 
(45,5% versus 25,2%; P < 0,05). O HOMA-IR e a insulina sérica 
foram divididos em quartis. Assim, à medida que aumentavam es-
sas variáveis, verificou-se gradiente de aumento da prevalência da 
síndrome metabólica, P < 0,05, em ambos os casos. Conclusões: 
A prevalência da síndrome metabólica nos escolares obesos de 15 
a 19 anos em Fortaleza compromete aproximadamente um terço 
desses adolescentes. Foi mostrada associação entre o aumento da 
resistência à insulina com o aumento da prevalência de síndrome 
metabólica. 

252. RESPOSTA GLICÊMICA DE INDIVÍDUOS EUTRÓFICOS 
NORMOGLICÊMICOS APÓS CONSUMO DE BEBIDA 
CONTENDO CONCENTRADOS PROTEICOS DE ALBUMINA, 
SOJA OU SORO DE LEITE

Crislaine das Graças de Almeida, Winder Tadeu Silva Ton, Leandro 
de Morais Cardoso, Yassana Marvila Girondoli, Patrícia Feliciano 
Pereira, Josiane Keila Viana Gomes Schitini, Flávia Galvão 
Cândido, Priscila Marques Arbex, Rita de Cássia Gonçalves 
Alfenas
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: O diabetes mellitus do tipo 2 é uma das principais 
morbidades mundiais. O controle glicêmico é a principal chave 
para a prevenção e controle dessa doença. A ingestão de proteí-
nas antes de uma refeição hiperglicídica pode ser uma estratégia 
capaz de modular a resposta glicêmica pós-prandial. Objetivo: 
Avaliar o efeito da ingestão de diferentes concentrados protei-
cos (albumina, soro de leite e soja) na resposta glicêmica em 
indivíduos eutróficos normoglicêmicos. Método: Tratou-se de 
um estudo em crossover, no qual participaram 10 indivíduos (4 
homens e 6 mulheres) eutróficos (IMC: 22,0 + 0,8 EP), não 
diabéticos. Foram ingeridas em jejum uma das três bebidas teste 
(0,5g de proteína/kg de peso do participante + 2g de refresco 
em pó isento de calorias/200 mL de água filtrada) ou controle 
(sem adição de proteína). Após 30 minutos, uma solução glico-
sada (25 g de glicose/200 mL) foi ingerida. A glicemia capilar 
pós-prandial foi avaliada em jejum (imediatamente antes da in-
gestão) e aos 15, 30, 45, 60, 90 e 120 minutos após a ingestão 
da solução glicosada. Foi calculada a área incremental abaixo 
da curva de resposta glicêmica (iAUC). As análises estatísticas 
foram realizadas utilizando-se o software SigmaPlot SigmaStat 

(versão 2.03). Todos os resultados foram submetidos aos testes 
de normalidade e homocedasticidade antes de serem analisados. 
ANOVA de medidas repetidas foi utilizada para avaliar o efeito 
dos tratamentos sobre a resposta glicêmica total (iAUC de glico-
se). O teste de Tukey (post-hoc), ao nível de significância de α = 
0,05, foi utilizado para detectar diferenças entre os tratamentos. 
Resultados: As proteínas do soro de leite e da soja reduziram 
a iAUC em relação ao controle (-56,5%, p = 0,004; -44,4%, p 
= 0,029, respectivamente). A albumina reduziu de maneira não 
significativa a iAUC em 28,7%. A iAUC não diferiu entre os 
tratamentos. Conclusão: Dentre as proteínas testadas neste es-
tudo, a ingestão do soro de leite 30 minutos antes de uma carga 
de glicose foi a mais eficaz na redução da glicemia pós-prandial. 
Apoio financeiro: Fapemig.

253. RONCO E FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES 
EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SOBREPESO OU 
OBESIDADE

Carla Campos Muniz Medeiros, Aline Silva Santos Sena, Giselda 
Félix Coutinho, Anajás da Silva Cardoso, Rayanna Wanessa 
Guimarães Coelho, Priscilla Yevelin Barros de Melo, Thacira de 
Dantas Almeida, Nathalia Costa Gonzaga
Universidade Estadual da Paraíba

Introdução: A obesidade na infância e adolescência é fator de 
risco para diversas morbidades cardiovasculares e tem sido rela-
cionada com distúrbios respiratórios do sono (DRS), sonolên-
cia diurna excessiva (SDE), dispneia e intolerância ao exercício. 
Estudos demonstram uma tendência exacerbada para DRS em 
crianças e adolescentes, sendo o ronco um dos principais sin-
tomas relatados pelos pais e responsáveis. Objetivo: Verificar a 
prevalência de ronco e de fatores de risco cardiovasculares em 
crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade. Método: 
Pesquisa transversal, realizada de junho de 2011 a março de 
2012, no Centro de Obesidade Infantil – COI, localizado no 
Instituto de Saúde Elpídeo de Almeida – ISEA, em Campina 
Grande/PB. A amostra foi composta por 140 sujeitos de ambos 
os sexos, com idade de 5 a 19 anos, obesos e com sobrepeso. Fo-
ram realizados antropometria, aferição da pressão arterial, ques-
tionário sociodemográfico e sobre os hábitos do sono, Escala de 
Sonolência de Epworth, Índice de Qualidade do Sono de Pitts-
burg (IQSP) e exames laboratoriais. Os dados foram analisados 
pelo SPSS versão 17, sendo adotado um nível de significância de 
5%. A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Estadual da Paraíba, UEPB. Resultados: A preva-
lência de ronco foi de 44,4% e foi maior nos adolescentes. Hou-
ve associação do ronco com a qualidade do sono (p = 0,003), 
porém não foi encontrada associação, nem correlação entre o 
ronco e os fatores de risco cardiovasculares. A maioria da amos-
tra (55,6%) relatou cochilar durante o dia e 54,2% apresentaram 
má qualidade do sono segundo o Índice de Qualidade do Sono 
de Pittsburgh. A prevalência de sonolência diurna excessiva foi 
de 19,3%, sendo maior nas meninas e a média da duração do 
sono foi de 8,54 horas (± 1,74; 5,0 - 11,5). Conclusão: O ronco 
esteve associado à qualidade de sono, ressaltando a necessidade 
de avaliação dos hábitos de sono nessa população. Essa avaliação 
pode ser útil na identificação precoce de risco cardiovascular, 
permitindo investigação de condições que cursem com altera-
ções do sono e intervenções nos hábitos do sono. Descritores: 
Distúrbios respiratórios do sono, síndrome metabólica, obesida-
de, distúrbios do sono por sonolência excessiva. Financiamento: 
Propesq/UEPB.
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254. S-NITROSAÇÃO DE PROTEÍNAS ENVOLVIDAS NAS VIAS 
DE SINALIZAÇÃO DA INSULINA E LEPTINA EM HIPOTÁLAMO 
DE ROEDORES OBESOS: UM NOVO MECANISMO NA GÊNESE 
DA OBESIDADE
Carlos Kiyoshi Katashima, Dennys Esper Cintra, Gustavo Duarte 
Pimentel, Marília Meira Dias, Guilherme Zweig Rocha, Gabriela 
Freitas Pereira de Souza, Rodrigo Miguel Marin, Joseane Morari, 
Lício Augusto Velloso, Marcelo Ganzarolli Oliveira, Patrícia Oliveira 
Prada, Mário José Abdalla Saad, Eduardo Rochete Ropelle, José 
Barreto Campello Carvalheira
Universidade Estadual de Campinas

Introdução: O aumento da prevalência da obesidade vem se re-
velando como um dos importantes fenômenos clínico-epidemio-
lógicos da atualidade e fatores como hábito alimentar e o estilo de 
vida sedentário desempenham um papel relevante na patogênese 
dessa doença. Nesse sentido, o hipotálamo é uma região do sistema 
nervoso central que angaria informações do status nutricional e go-
verna a liberação de múltiplos sinais metabólicos, tais como insulina 
e leptina para manutenção da homeostase energética. Postula-se 
que a obesidade esteja relacionada ao aumento da inflamação e me-
canismos de resistência à insulina e leptina, como a S-nitrosação 
de proteínas. No entanto, o papel da S-nitrosação na obesidade é 
completamente desconhecido. Objetivos: Caracterizar a S-nitro-
sação no receptor de insulina (IRβ), no substrato do receptor da 
insulina (IRS-1), na Akt e no fator de transcrição (STAT3) em hi-
potálamo de roedores obesos, relacionando esse fenômeno com a 
resistência à insulina e leptina hipotalâmica e o controle da ingestão 
alimentar. Métodos: Western blot, método de biotinilação, tempo 
real de reação em cadeia da polimerase (qPCR), infusão intracere-
broventricular (ICV) do doador de óxido nítrico (GSNO), inibi-
dor da iNOS (L-Nil) e o exercício físico foram combinados para 
avaliar a nitrosação e sinais anorexígenos no tecido hipotalâmico 
de ratos obesos induzidos por dieta hiperlipídica. Resultados: A 
infusão crônica ICV de GSNO, em roedores magros, aumentou a 
S-nitrosação do IRβ, IRS-1, Akt e STAT3, a ingestão alimentar e o 
peso corporal, além da redução da sensibilidade à insulina e lepti-
na. A dieta hiperlipídica induziu hiperfagia, obesidade e promoveu 
aumento da expressão da óxido nítrico sintase induzível (iNOS) e 
S-nitrosação do IRβ, IRS-1, Akt e STAT3, determinando resistên-
cia nas vias de transdução do sinal da insulina e leptina. Por outro 
lado, o tratamento farmacológico (L-Nil) e o fisiológico (exercício 
físico) reduziram a expressão da iNOS, a S-nitrosação do IRβ/IRS-
1/Akt/STAT3 e aumentaram a sensibilidade à insulina e leptina 
no hipotálamo de animais obesos, aumentando sinais de saciedade. 
Conclusão: Coletivamente nossos achados apontam que a S-nitro-
sação hipotalâmica é um fenômeno pós-transcricional de resistência 
à insulina e leptina, podendo ser considerada uma das pedras angu-
lares na gênese da obesidade.

255. SEGUIMENTO DE PACIENTES SUBMETIDOS À DERIVAÇÃO 
GÁSTRICA EM Y DE ROUX
Laila Meira Teixeira, Gisele Farias, Jamile B. P. Prestes, Zuliana 
Bonde, Solange Cravo Bettini, Rosana Bento Radominski
Universidade Federal do Paraná

Introdução: Os resultados da gastroplastia com derivação intestinal 
em Y de Roux em relação à melhora das comorbidades associadas à 
obesidade parecem ser excelentes. Objetivo: Avaliar resultados de 
resolução de comorbidades de pacientes submetidos à gastroplastia 
com derivação intestinal em Y de Roux. Métodos: Foram analisados 
pacientes submetidos à cirurgia bariátrica há dois anos ou mais que 
acompanham no Hospital de Clínicas da UFPR. Os dados foram cole-
tados do prontuário do paciente, entrevista e avaliação individualizada, 
de out/2011 com previsão de término em dez/2013. Em relação a 
comorbidades, foram analisados dislipidemia, diabetes mellitus, hiper-

tensão arterial, apneia do sono, esteatose hepática, artropatia. Análises 
foram realizadas no software R com técnicas descritivas e inferenciais. 
Resultados: Foram analisados 188 pacientes, sendo 85% mulheres, 
88% brancos, idade média de 49,7 anos (19 a 75 anos), com 2 a 12 
anos de pós-operatório. O IMC médio saiu de 50,3 ± 8 kg/m2 para 
32,8 ± 5,6 kg/m2 com perda de excesso de peso médio em dois anos 
de 70 ± 19,6% (17 a 118%). A ecografia demonstrou esteatose em 
51,6% (63/122) e a biópsia hepática demonstrou em 63% (85/135). 
Trinta e quatro pacientes tinham biópsia com esteatose, que não havia 
sido demonstrada em ecografia. Apneia do sono relatada passou de 
51,6% para 5,8% e artropatia de 26,6% para 13,8%. Dos pacientes, 
78,7% eram hipertensos. No pré-operatório, 69,59% dos pacientes 
usavam duas ou mais medicações (até 6) e, no pós-operatório, 59% 
não usavam mais medicações. Os fatores que influenciaram a melho-
ra da hipertensão foram: menor tempo de obesidade, sexo feminino, 
indivíduos mais jovens. Sessenta pacientes (31,9%) eram portadores 
de DM2. Vinte por cento não usavam medicações, 65% usavam só 
uma medicação (metformina) e 15%, duas ou mais medicações. No 
pós-operatório, 94% dos pacientes estavam sem uso de medicações, 
com nenhum paciente no pós-operatório usando insulina. Cada dimi-
nuição do pré para o pós-operatório de um ponto do IMC fez caírem 
dois pontos na glicemia de jejum. Entre eles, 24,5% usavam medica-
ções para dislipidemia no pré-operatório e, no pós operatório, 90% 
desses pacientes estavam sem medicações. Conclusão: Houve melho-
ra significativa das comorbidades após ≥ 2 anos de gastroplastia com 
derivação intestinal em Y de Roux. A perda de peso na nossa amostra 
não foi significativa para a melhora de várias comorbidades. Uso de 
protocolos no atendimento desses pacientes é fundamental.

256. SÍNDROME METABÓLICA E CINTURA 
HIPERTRIGLICERIDÊMICA NA FASE INICIAL DA 
ADOLESCÊNCIA E SUA RELAÇÃO COM OUTROS 
COMPONENTES DE RISCO CARDIOVASCULAR
Patrícia Feliciano Pereira, Franciane Rocha de Faria, Eliane 
Rodrigues Faria, Maria do Carmo Gouveia Peluzio, Sylvia do 
Carmo Castro Franceschini, Silvia Eloiza Priore
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: A síndrome metabólica (SM) descreve um conjunto de 
alterações, incluindo obesidade abdominal, dislipidemia, hiperglice-
mia e hipertensão, que indicam maior risco para o desenvolvimento 
de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. O fenótipo “cintura 
hipertrigliceridêmica” (CH) representa uma proposta mais simples 
para identificar indivíduos com risco aumentado. Objetivos: Avaliar 
a prevalência de SM e CH em adolescentes, de ambos os sexos, e 
avaliar sua relação com parâmetros de controle glicêmico, lipidêmi-
co e uricêmico. Método: Estudo transversal, com 371 adolescentes 
(50,1% do sexo masculino), na faixa etária de 10 a 14 anos, de Vi-
çosa, MG. Avaliou-se o perímetro da cintura na menor circunferên-
cia entre a última costela e a crista ilíaca. Realizaram-se dosagens 
séricas de colesterol total, HDL e LDL, triglicerídeos, ácido úrico, 
glicemia, insulina de jejum e calculou-se o Homeostasis Model As-
sessment-Insulin Resistance (HOMA-IR). Utilizaram-se os testes 
Kolmogorov-Smirnov, t de Student e Mann-Whitney, com nível de 
significância de p < 0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética da Instituição. Resultados: Em meninas, a prevalência de SM 
pelo critério do International Diabetes Federation foi de 5,4% e nos 
meninos de 4,3% (geral: 4,9%). Quanto à CH, 5,4% das meninas 
apresentaram esse fenótipo comparado a 3,7% dos meninos (geral: 
4,6%). Apenas uma menina com diagnóstico de CH não tinha SM. 
Em ambos os sexos aqueles com SM e CH apresentaram maiores 
níveis de ácido úrico, insulina e resistência insulínica (p < 0,001), ex-
ceto no grupo das meninas que o ácido úrico não diferiu (p = 0,092) 
entre aquelas com e sem SM ou CH. Conclusão: A SM e a CH estão 
acima do esperado e apresentaram a mesma prevalência em ambos os 
sexos. Tais diagnósticos auxiliam na identificação de indivíduos com 
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alto risco cardiovascular desde idades mais precoces, sendo que a 
CH pode ser um instrumento mais prático na seleção daqueles com 
maior risco. Ajuda financeira: CNPq/Fapemig. 

257. SÍNDROME METABÓLICA E FATORES ASSOCIADOS 
EM PACIENTES COM ALTO RISCO CARDIOVASCULAR – 
PROCÁRDIO/UFV
Vanessa Fialho Lopes, Hellen Abreu da Silva, Camila Horta 
Gaudereto Rodrigues, Luíza Carolina Fagundes Silva, Júlia 
Brangioni Fontes, Dalila Pinto de Souza Fernandes, Lílian 
Mendonça Ferreira, Laura Luíza Menezes, Vanessa Silva Davini, 
Helen Hermana Miranda Hermsdorff
Universidade Federal de Viçosa

Introdução: A síndrome metabólica (SM), caracterizada por um 
conjunto de desordens metabólicas e obesidade abdominal, é um 
forte preditor para o desenvolvimento de diabetes tipo 2 e de doen-
ças cardiovasculares. Objetivo: Identificar a prevalência de SM dos 
pacientes com alto risco cardiovascular atendidos no Programa de 
Atenção à Saúde Cardiovascular na Universidade Federal de Viço-
sa – Procárdio-UFV e as possíveis associações com fatores sociode-
mográficos. Metodologia: Foram incluídos neste estudo transversal 
81 pacientes entre 19 e 74 anos (48 ± 15 anos), que entraram no 
Procárdio-UFV em 2012, sendo que os dados sociosdemográficos, 
incluindo vínculo (servidor, familiar ou estudante) e estado civil (ca-
sado ou solteiro), foram coletados usando questionário previamen-
te estruturado. Os pacientes foram também submetidos à avaliação 
antropométrica (peso, altura e perímetro da cintura – PC). A SM 
foi identificada levando-se em consideração os parâmetros definidos 
pelo NCEP/ ATP III (2001). As análises foram realizadas mediante 
o programa SPSS 17.0, utilizando-se o teste Qui-Quadrado. Resul-
tados: Dos 81 pacientes, 58% (n = 47) tinham obesidade abdominal 
(perímetro da cintura > 88/ 102 cm para homens e mulheres, res-
pectivamente), 16% (n = 13) com glicemia de jejum ≥ 110 mg/dl 
ou diabetes, 29,6% (n = 24) apresentavam pressão arterial ≥ 130 x 85 
mmHg, 49,4% (n = 40) hipertrigliceridemia (≥ 150 mg/dl) e 58% 
(n = 47) com HDL < 40/50 mg/dl (para homens e mulheres, res-
pectivamente). A prevalência de SM (3 ou mais dos anteriores) foi de 
34,6% (n = 28). As mulheres foram as que apresentaram um maior 
percentual de SM, 64,3% (n = 18), e, entre as mulheres, 39,1% têm 
SM (n = 18). Verificou também uma maior prevalência de SM em 
pacientes entre 40 e 60 anos (53,6%, n = 15) em comparação àqueles 
entre 20 e 40 anos; entre os servidores e seus dependentes (78,5%, n 
= 28) em comparação aos estudantes (p = 0,008) e entre os pacien-
tes casados (78,6%, n = 22), comparados aos solteiros (p = 0,040). 
Conclusão: Diante dos resultados, a prevalência SM é de fato um 
fator de risco presente em pacientes com risco cardiovascular, fican-
do evidente a importância da adoção de medidas que permitam o 
diagnóstico precoce dessas alterações. Ademais, a relação da SM com 
a idade, vínculo e estado civil corrobora o efeito crônico dos fatores 
de risco para SM ao longo da vida. Apoio: Fapemig.

258. SÍNDROME METABÓLICA EM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES – REVISÃO SISTEMÁTICA
Milena Doracy de Souza Fleming, Rafaela Liberali, Thais Franco 
Moltocaro
Universidade São Francisco

Introdução: O grupo de alterações metabólicas, tais como into-
lerância à glicose, hipertensão arterial sistêmica, resistência à in-
sulina, diminuição do HDL e aumento do triglicerídeo, favorece 
o aparecimento de doenças cardiovasculares e diabetes mellitus do 
tipo 2, descrevendo assim a síndrome metabólica. Objetivo: De-
monstrar, por meio de uma revisão sistemática, que a obesidade 
infantil está intimamente ligada ao aparecimento da síndrome me-
tabólica em crianças e adolescentes Metodologia: Foi empregada 

a revisão sistemática, realizando-se busca de artigos científicos nas 
bases eletrônicas U.S. National Library of Medicine (PubMed), 
Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual 
em Saúde (Bireme). Foram utilizados estudos nacionais (42) e 
internacionais (16), além da utilização da referência de um site 
internacional. O período compreendido dos estudos foi do ano 
de 1997 até 2010. Resultados: A maioria dos estudos utilizou o 
National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel 
III (NCEP-ATP III) como critério diagnóstico para a síndrome 
metabólica. Todos os estudos indicaram prevalência relativamente 
alta de síndrome metabólica em crianças e adolescentes e a obesi-
dade se mostrou como fator principal desencadeante da síndrome. 
Conclusão: Apesar do baixo número de estudos localizados, a 
ocorrência da síndrome metabólica entre crianças e adolescentes 
é um problema de saúde com alta prevalência, e a existência de 
programas de saúde pública voltados para crianças e adolescen-
tes, visando prevenir a obesidade infantil, faz-se necessária, visto 
que crianças e adolescentes obesos possuem maiores chances de 
tornarem-se adultos obesos.

259. SUPEROBESIDADE EM ADOLESCENTE: RELATO DE CASO
Carina Rossoni, Raquel Rezzadori Matos, Indiamara O. F. Dal 
Magro Silvani, João Batista Baroncello, Ivanor Alba
Clínica Cirúrgica Dr. Ivanor Alba & Dr. João B. Baroncello/Liven-Centro Integrado 
de Tratamento à Obesidade

Introdução: O excesso de peso na infância e na adolescência au-
mentou em nosso país em função das modificações nos hábitos de 
vida, como o sedentarismo e o consumo de alimentos inadequados. 
Objetivo: Este estudo tem por objetivo relatar o caso de uma ado-
lescente portadora de superobesidade, submetida ao tratamento ci-
rúrgico da obesidade, por meio da técnica mista bypass gástrico Y de 
Roux. Material e métodos: Estudo do tipo descritivo, transversal 
relato de caso, realizado no período de janeiro de 2011 a agosto 
de 2012. Resultados e discussão: Em janeiro de 2011, a referida 
paciente buscou o serviço da equipe multiprofissional para o trata-
mento da obesidade, com história de obesidade infantil e pesando 
197 kg, altura 175 cm, IMC 64,32 kg/m2, circunferência abdominal 
165 cm, % de gordura corporal de 49%, taxa metabólica basal 1.821 
kcal, obtidos por meio da bioimpedância elétrica, tretrapolar. Diag-
nóstico nutricional: consumo excessivo de energia por intermédio de 
carboidratos: doces, massas e refrigerantes; ácidos graxos saturados 
e trans: frituras e salgadinhos; consumo insuficiente de fibras. A re-
ferida paciente foi internada em fevereiro de 2011, pesando 200,7 
kg, circunferência abdominal 169 cm, 32 dias após obteve 188 kg e 
circunferência abdominal 160 cm, por meio de um plano alimentar 
via oral, consistência normal, fracionado em 5 refeições/dia, rico em 
fibras, hipocolesterolêmico, hipocalórico (800 kcal/dia), associado a 
fisioterapia cardiorrespiratória, motora, distribuído em três horários. 
Em março de 2011, foi submetida ao procedimento cirúrgico pela 
técnica bypass gástrico Y de Roux, por videolapararoscopia. Dezes-
sete dias pós-cirurgia bariátrica, pesava 175,8 kg, IMC 57 kg/m2 e 
circunferência abdominal 148 cm. O peso saudável (IMC 25 kg/
m2) 76,6 kg, excesso de peso 111,4 kg, considera-se o peso pré 188 
kg. Agosto de 2012, 1 ano e 5 meses pós-operatório, pesava 138 kg, 
IMC 45 kg/m2, circunferência abdominal 131 cm, porcentagem de 
gordura corporal 49%, taxa metabólica basal 1.652 kcal. Reduziu 50 
kg do excesso de peso corporal, representado 45%. Considerações 
finais: A obesidade na adolescência é um fenômeno grave, ocorrência 
em torno de 20. Nesse momento a paciente, seus familiares e a equi-
pe multidisciplinar são fundamentais no processo da adoção de hábi-
tos alimentares, nutricionais e de vida saudáveis e permanentes. Caso 
contrário, estaremos diante de “novos problemas”, ainda mais graves 
com adolescentes submetidos à cirurgia bariátrica e metabólica.
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260. TEM OBESIDADE AÍ? PERFIL NUTRICIONAL DOS ALUNOS 
RESIDENTES DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO
Andréia Santos Carvalho, Anderson Jambeiro de Souza
Instituto Federal Baiano, Santa Inês

Introdução: A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo 
acúmulo excessivo de energia, de difícil controle, com alto percentual 
de insucesso terapêutico e de recidivas, podendo apresentar, na sua 
evolução, sérias repercussões orgânicas e psicossociais. Os pilares fun-
damentais no tratamento da obesidade são as modificações de com-
portamento e de hábitos de vida, que incluem mudanças no plano 
alimentar e na atividade física. O diagnóstico precoce e as interven-
ções no período crítico do desenvolvimento da obesidade têm sido 
recomendados para evitar desfechos desfavoráveis na idade adulta. A 
adolescência é o momento privilegiado para se colocar em prática me-
didas preventivas, uma vez que os hábitos alimentares criados quando 
o indivíduo afirma sua independência, tornando-se responsável por 
suas próprias ingestões alimentares, aparentemente persistem na idade 
adulta. Objetivos: Identificar o perfil nutricional dos alunos residen-
tes do Campus Santa Inês do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia Baiano. Metodologia: Na primeira etapa, foram obti-
dos as variáveis sociodemográficas por intermédio de questionário, 
o estado nutricional pela aferição do peso e altura e dos parâmetros 
bioquímicos de todos alunos residentes, que ingressaram no Campus 
em 2012. Após 1 ano de intervenção, repetiu-se a aferição dos parâ-
metros nutricionais. Resultados: Residiam 201 alunos no campus, 
com idade de 14 a 18 anos, que recebiam 4 refeições diárias (desje-
jum, almoço, jantar e ceia). Na primeira etapa, avaliaram-se 179 (89%) 
alunos, sendo 62% destes do sexo feminino. Verificou-se que 50% têm 
o pai como chefe da família, com o ensino fundamental incompleto e 
89% possuem renda familiar inferior a 1 salário-mínimo. A desnutrição 
esteve presente em 6% dos internos e 9% estão sob risco nutricional, 
entre desnutrição e excesso de peso. Doze por cento dos alunos apre-
sentaram obesidade de acordo com os parâmetros da OMS (2007). 
A anemia esteve presente em 8% dos avaliados, com prevalência nas 
mulheres. Após 1 ano, avaliaram-se 95% dos alunos da primeira etapa. 
O percentual de desnutrição e obesidade caiu para 3% e 8%, respec-
tivamente, e a anemia manteve o mesmo percentual. Conclusão: A 
identificação precoce da obesidade e de outras formas de desnutrição 
é fundamental para implementação de ações que possam evitar e/
ou minimizar os efeitos deletérios dessa doença e promover melhores 
condições de vida, por meio de mudanças no estilo de vida.

261. TRATAMENTO CIRÚRGICO DO DIABETES EM PACIENTES 
COM IMC ENTRE 25 E 35 KG/M²
Marcela Fontoura Ferrão, Andresa C. Balestro, Jacqueline Rizzolli, 
Cláudio C. Mottin, Alexandre V. Padoin, Letícia B. Alves, Rafael J. Ramos
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Introdução: A exclusão duodenal e o estímulo das células intestinais 
distais após bypass gástrico em Y de Roux (BGYR) podem restabele-
cer a produção de insulina, melhorando o curso clínico do diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2), conforme demonstrado após cirurgias da 
obesidade mórbida. Estudos clínicos recentes indicam que BPYR 
pode causar remissão do DM2 em 70% a 90% dos casos com redução 
ou suspensão das medicações em uso para seu controle. Objetivos: 
Estimar a prevalência de síndrome metabólica (SM), determinar a 
evolução da perda do excesso de peso (PEP) e controle do DM e 
comorbidezes associadas antes e até 36 meses pós-operatório (PO). 
Métodos: Quinze pacientes com DM2 e dois pacientes portadores 
de DM tipo LADA foram submetidos a BGYR, tendo como critérios 
de inclusão a ausência de complicações severas do DM, boa reser-
va pancreática (peptídeo C > 1 ng/dL) e índice de massa corporal 
(IMC) 25 a 35 kg/m². Resultados: A média de idade dos pacientes 
era 48 anos, IMC médio 31,5 kg/m² (26,8 a 35 kg/m²), todos com 
SM e dislipidemia e 65% hipertensos. Média de 7,6 anos de duração 

do DM2, 53% usando insulina, média de dois antidiabéticos orais 
(ADO) e 18% com controle glicêmico satisfatório (média HbA1C 
9,7%). A biópsia hepática transoperatória diagnosticou esteatose em 
100% da amostra. O tempo médio PO variou de 11 a 58 meses. 
Com um mês PO, todos os pacientes permaneciam sem necessidade 
de insulina e até o terceiro mês PO, 47% estavam sem medicação e 
os demais necessitavam de um ADO. A média da HbA1C aos 3, 6, 
9 e 12 meses, 24 e 36 meses PO foi 6,7%, 6,7%, 6,6%. 6,8%, 6,8% e 
6,4%. A média de PEP com 12 meses, 24 e 36 meses PO foi 122%, 
100% e 93,3%. As taxas de remissão da hipertensão foram superiores 
a 70% em todo o período do estudo, enquanto as taxas de remissão 
da dislipidemia foram superiores a 80%. As taxas de remissão para 
síndrome metabólica com 12, 24 e 36 m foram 80%, 88,8% e 83,3%. 
Considerando os portadores de DM tipo LADA (n = 2), ambos 
permaneceram com controle glicêmico muito superior ao pré-ope-
ratório, sem necessidade de insulina e com taxas de normalização 
dos parâmetros metabólicos semelhantes aos DM2. Conclusão: O 
tratamento cirúrgico do DM normalizou os níveis glicêmicos nes-
ta amostra com 94% dos pacientes sem necessidade de insulina no 
período avaliado e redução significativa do uso de ADO, mantendo 
controle glicêmico adequado durante todo estudo. Houve cerca de 
70% de remissão da hipertensão, 85% da dislipidemia e 80% da SM.

262. TRATAMENTO COM INFLIXIMABE REDUZ A PRODUÇÃO 
HEPÁTICA DE GLICOSE EM CAMUNDONGOS SUBMETIDOS À 
DIETA HIPERLIPÍDICA
Jessica Belentani, Marina Masetto Antunes, Fabiana Percinoto 
Monteiro Schiavon, Any de Castro Ruiz Marques, Roberto Barbosa 
Bazotte
Universidade Estadual de Maringá

Em obesos o tecido adiposo, particularmente o visceral, é fonte de 
citocinas pró-inflamatórias, das quais se destaca o fator de necrose 
tumoral alfa (TNF-α), que acarreta resistência à insulina (RI). Uma 
das características da resistência à insulina, no que se refere ao fígado, 
é o aumento da produção hepática de glicose a partir da neoglico-
gênse. Essa alteração metabólica favorece a intolerância à glicose e 
hiperglicemia de jejum que contribuem para o desencadeamento do 
diabetes mellitus. Por outro lado, o infliximabe neutraliza a ação do 
TNF-α reduzindo a atividade inflamatória e a RI. Com o objetivo de 
verificar a possibilidade de o infliximabe impedir o desencadeamento 
de RI induzida pela obesidade, em termos de produção hepática de 
glicose, empregaram-se camundongos Swiss alimentados com ração 
padrão (grupo controle), dieta hiperlipídica (DHL), que é indutora 
de obesidade visceral, ou dieta DHL + infliximabe durante 14 dias. 
Em seguida, os animais foram jejuados (15 h) e submetidos à perfu-
são de fígado in situ, empregando alanina (5 mM) como precursor 
hepático de glicose. Nesses experimentos, o aumento da produção 
hepática de glicose induzida pela dieta hiperlipídica foi impedido 
pelo tratamento com infliximabe. Nossos resultados sugerem que as 
propriedades indutoras de RI avaliadas em termos de hiperprodução 
hepática de glicose decorrentes do emprego de dieta hiperlipídica 
podem ser prevenidas pela administração de infliximabe.

263. UTILIZAÇÃO DA PRESSÃO POSITIVA EM CIRURGIA 
BARIÁTRICA: EFEITOS SOBRE A FUNÇÃO PULMONAR E 
PREVALÊNCIA DE ATELECTASIAS
Letícia Baltieri, Laisa Antonela dos Santos, Fabiana Sobral Peixoto-
Souza, Irineu Rasera Junior, Eli Maria Pazzianotto-Forti
Universidade Metodista de Piracicaba

Introdução: Atualmente, um dos tratamentos para a obesidade é a 
cirurgia bariátrica. Em procedimentos cirúrgicos, a obesidade é fator 
de risco independente para o surgimento de complicações respiratórias 
intra e pós-operatórias quando comparadas a indivíduos não obesos. 
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Diversos estudos relatam os benefícios da fisioterapia respiratória pré 
e pós-operatória nesses pacientes no intuito de reduzir complicações 
pós-operatórias. Objetivo: Investigar os efeitos da utilização de pres-
são positiva no pré, intra e pós-operatório de indivíduos obesos mór-
bidos submetidos à cirurgia bariátrica do tipo bypass gástrico em Y de 
Roux, no que se refere aos volumes e às capacidades pulmonares e à 
prevalência de atelectasias. Método: Trata-se de ensaio clínico rando-
mizado, controlado e cego, no qual indivíduos com índice de massa 
corporal (IMC) entre 40 e 55 kg/m2, idade entre 25 e 55 anos, sub-
metidos à cirurgia bariátrica do tipo derivação gástrica em Y de Roux 
por laparotomia e com prova de função pulmonar pré-operatória den-
tro da normalidade, foram submetidos a uma avaliação pré-operatória 
e pós-operatória (2º dia) e alocados em quatro diferentes grupos: 
Gpré: tratamento com pressão positiva no modo BIPAP (Bilevel Po-
sitive Airway Pressure) antes da cirurgia, durante uma hora. Gpós: 
tratamento com pressão positiva, modo BIPAP, logo após a cirurgia, 
durante uma hora. Gintra: receberam PEEP (Positive Expiratory End 
Pressure) de 10 cmH2O durante o procedimento cirúrgico. Gcontro-
le: receberam a fisioterapia respiratória convencional de acordo com 
o serviço de fisioterapia do hospital. A avaliação constou de coleta de 
dados antropométricos, prova de função pulmonar e radiografia de tó-
rax. Resultados: Foram avaliados e analisados 40 pacientes, sendo 10 
em cada grupo, nos quais foram observadas diferenças estatisticamente 
significantes para o volume de reserva expiratório (VRE) e a porcen-
tagem do predito do VRE, em que os grupos que receberam o trata-
mento apresentaram menor perda do VRE do pré-operatório para o 
pós-operatório em comparação ao Gcontrole. Para as demais variáveis 
espirométricas, houve perda significativa do pré para o pós-operatório 
para todos os grupos. Na análise radiográfica pós-operatória, houve 
prevalência de 25% de atelectasias no Gcontrole, 11,1% para o Gintra, 
10% para o Gpré, e 0% para o Gpós. Conclusão: A pressão positiva 
em qualquer momento contribui para a melhora do VRE e, quando 
aplicada no pós-operatório, diminui a prevalência de atelectasias.

264. VALIDAÇÃO DA CIRCUNFERÊNCIA DO PESCOÇO 
COMO UM INDICADOR DE RESISTÊNCIA À INSULINA 
ESTUDADA PELO CLAMP HIPERGLICÊMICO EM 
ADOLESCENTES: BRAZILIAN METABOLIC SYNDROME STUDY 
(BRAMS)
Cleliani de Cassia da Silva, Daniella Fernandes Camilo, Ana 
Carolina Junqueira Vasques, Mariana Porto Zambon, Ana Maria 
de Bernardi Rodrigues, Maria Ângela Reis Góes Monteiro Antonio, 
Roberta Soares Lara Cassani, Bruno Geloneze
Universidade Estadual de Campinas

Introdução: A circunferência da cintura (CC) é o indicador antro-
pométrico mais utilizado para auxiliar no diagnóstico de síndrome 
metabólica (SM) e predizer a presença de resistência à insulina (RI). 
Como alternativa da CC, estudos em adultos têm indicado a utiliza-
ção da circunferência do pescoço (CP), como uma medida alternati-
va para identificar a presença de RI e de alterações nos componentes 
da SM. Objetivo: Avaliar a relação da CP com componentes da SM 
em adolescentes com diferentes níveis de adiposidade e correlacionar 
essa estimativa da RI com a medida obtida pelo clamp hiperglicê-
mico. Métodos: Estudo transversal com 459 adolescentes de 10-
19 anos. Avaliaram-se: glicemia e insulina de jejum, colesterol total 
e frações, ácido úrico (URAC), gama glutamil transferase (GGT), 
aspartato-aminotransferase (AST), alanina-aminotranferase (ALT), 
percentual de gordura corporal (%GC) por bioimpedância, pressão 
arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), circunferências da cintura 
abdominal e do pescoço (CC e CP). Calculou-se escore z de índi-
ce de massa corporal (zIMC). A RI foi avaliada pelo Homeostasis 
Model Assessment Insulin Resistance (HOMA2-IR) e pelo clamp 
hiperglicêmico por meio da taxa de infusão de glicose ajustada pela 
massa magra (TIGMM) da segunda hora do clamp. Análises estatís-
ticas: teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar a distribuição das 

variáveis; para os casos em que houve distribuição normal, foi utiliza-
do o teste de correlação de Pearson; para as demais, aplicou-se teste 
de correlação de Spearman. Considerou-se p < 0,05. Resultados: A 
CP correlacionou-se de forma negativa com TIGMM (r = -0,59; p 
< 0,001) indicando uma crescente RI proporcional ao aumento da 
CP. Outras correlações da CP versus: HDL (r = -0,38), insulina (r = 
0,42), triglicerídeos (r = 0,31), URAC (r = 0,64), GGT (r = 0,33), 
ALT (r = 0,38), HOMA2-IR (r = 0,42), zIMC (r = 0,69), CC (r = 
0,79), %GC (r = 0,34), PAS (r = 0,45), PAD (r = 0,34); p < 0,001 
para todos, e LDL (r = 0,12; p < 0,05). Não observamos correlação 
significativa entre CP e as demais variáveis. Conclusões: A medida da 
CP é um instrumento válido na estimativa do grau da RI e alterações 
nos componentes da SM em adolescentes, tendo sido validado diante 
da medida padrão-ouro obtida em estudos de clamp. A facilidade de 
aplicação e o baixo custo podem viabilizar sua utilização em serviços 
de saúde pública e em estudos epidemiológicos. 

265. VALIDAÇÃO DO DIÂMETRO ABDOMINAL SAGITAL COMO 
UM INDICADOR DE RESISTÊNCIA À INSULINA ESTUDADA PELO 
CLAMP HIPERGLICÊMICO EM ADOLESCENTES: BRAZILIAN 
METABOLIC SYNDROME STUDY (BRAMS)
Cleliani de Cassia da Silva, Daniella Fernandes Camilo, Ana 
Carolina Junqueira Vasques, Mariana Porto Zambon, Ana Maria 
de Bernardi Rodrigues, Maria Ângela Reis Góes Monteiro Antonio, 
Roberta Soares Lara Cassani, Bruno Geloneze
Universidade Estadual de Campinas 

Introdução: O teste de clamp euglicêmico-hiperinsulinêmico tem 
sido descrito como padrão-ouro na identificação da resistência à in-
sulina (RI). No entanto, é uma técnica invasiva, de custo elevado e 
difícil aplicação na prática clínica e estudos epidemiológicos. O índi-
ce Homeostasis Model Assessment Insulin Resistance (HOMA-IR) 
é uma alternativa para avaliação da RI com forte correlação com o 
clamp, consiste em modelo matemático dependente da glicemia e da 
insulinemia basais que proporciona uma avaliação com maior prati-
cidade em relação ao clamp, porém ainda com custo elevado e com 
dificuldades técnicas na dosagem da insulina. O diâmetro abdominal 
sagital (DAS) tem sido recomendado como indicador de deposição 
de gordura abdominal visceral e de avaliação do risco cardiovascular, 
e tem mostrado forte associação com intolerância à glicose e RI. 
Objetivo: Avaliar a relação do DAS com componentes da síndrome 
metabólica (SM) em adolescentes com diferentes níveis de adipo-
sidade e correlacionar essa estimativa da RI com a medida obtida 
pelo clamp hiperglicêmico. Métodos: Estudo transversal com 469 
adolescentes de 10-19 anos. Avaliaram-se: glicemia, insulina, coles-
terol total e frações, ácido úrico (URAC), gama glutamil transferase 
(GGT), aspartato-aminotransferase (AST), alanina-aminotransferase 
(ALT), percentual de gordura corporal (%GC) por bioimpedância, 
pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), DAS, circunfe-
rências da cintura e do pescoço (CC e CP). Calculou-se escore z 
de índice de massa corporal (zIMC). A RI foi avaliada pelo índice 
HOMA2-IR e pelo clamp hiperglicêmico por meio da taxa de in-
fusão de glicose ajustada pela massa magra (TIGMM) da segunda 
hora do clamp. Análises estatísticas: teste de Kolmogorov-Smirnov, 
teste de correlação de Pearson e teste de correlação de Spearman. 
Considerou-se p < 0,05. Resultados: O DAS correlacionou-se de 
forma negativa com TIGMM (r = -0,44; p = 0,01) indicando uma 
crescente RI proporcional ao aumento do DAS. Outras correlações 
do DAS versus: zIMC (r = 0,88), %GC (r = 0,63), CC (r = 0,93), 
CP (r = 0,76), insulina (r = 0,55), HOMA2-IR (r = 0,52), colesterol 
total (r = 0,25), LDL (r = 0,27), HDL (r = -0,31), triglicerídeos (r = 
0,34), URAC (r = 0,58), GGT (r = 0,28), ALT (r = 0,36), PAS (r = 
0,36) e PAD (r = 0,28), p < 0,001 para todos. Conclusão: O DAS é 
um instrumento válido na estimativa do grau da RI e alterações nos 
componentes da SM em adolescentes, tendo sido validado diante da 
medida padrão-ouro obtida em estudos de clamp. 
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266. VISÃO GERAL SOBRE TRATAMENTO CIRÚRGICO DA 
OBESIDADE: REVISÃO DA LITERATURA
Alexandre Andrade da Silva Cherao, Eder Santana Navarro, Enrico 
Fortunato, Thales Martinez
Centro Universitário São Camilo

Introdução: A obesidade é uma doença crônica multifatorial carac-
terizada pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo no organismo. 
Em 2008, 35% de todos os adultos acima de 20 anos estavam em 
sobrepeso (IMC ≥ 25 kg /m²) (34% homens e 35% de mulheres). 
A prevalência de obesidade ao redor do mundo tem mais que du-
plicado entre 1980 e 2008. A indicação do tratamento cirúrgico 
deve basear-se numa análise abrangente de múltiplos aspectos clí-
nicos do doente, do insucesso com o tratamento clínico e presença 
de comorbidades associadas. Objetivo: Revisar as técnicas, indica-
ções e complicações da cirurgia bariátrica utilizadas atualmente no 
mundo, com o objetivo de esclarecer as decisões dos cirurgiões na 
escolha da técnica, com base na comparação de seus resultados e 
complicações. Materiais e métodos: Realizou-se estudo explora-
tório tipo revisão bibliográfica nas bases de dados SciELO, Lilacs, 
PubMed, Bireme, sob os seguintes indexadores: técnicas em cirur-
gia bariátrica, derivação biliopancreática, gastroplastia vertical com 
bandagem, banda gástrica ajustável, gastrectomia vertical, cirurgia 
de derivação gástrica, derivações gástricas em Y de Roux, derivação 
biliopancreática com gastrectomia vertical e preservação pilórica. 
Resultados: Foram encontrados 17.192 artigos, posteriormente 
filtrados com intervalo de 15 anos retrógrados, apenas artigos dis-
poníveis gratuitamente com seu texto completo, ensaios clínicos, 
estudos comparativos, conferências de desenvolvimento de consen-
sos, ensaio clínico controlado, metanálise, estudo multicêntrico, 
guidelines, estudo controlado randomizado, revisões sistemáticas. 
Foram encontrados 310 artigos, dos quais foram excluídos 152, os 
quais não preencheram o escopo do trabalho após leitura seletiva e 
analítica. Conclusão: O processo de emagrecimento e manutenção 
do peso atingido é uma verdadeira tarefa herculeana. Apesar dos 
tratamentos clínicos existentes, o tratamento cirúrgico é superior 
comparado ao clínico para o tratamento da obesidade grau 1 e 2 
com comorbidades e grau 3 por si só. A cirurgia mais indicada e 
realizada no momento é a derivação gástrica em Y de Roux, técnica 
de FOBI-CAPELLA, pois reúne os principais mecanismos necessá-
rios para a perda de peso em longo prazo e controle das principais 
doenças associadas à obesidade.

267. EFEITO AGUDO E CRÔNICO DO EXERCÍCIO FÍSICO NOS 
NÍVEIS DE PROTEÍNA C-REATIVA EM INDIVÍDUOS OBESOS
Fabio Marques Medeiros, Alana Colato, Daiane Silveira, Francesco 
Boeno, Gilson Dorneles, Alessandra Peres, Jerri Luiz Ribeiro
Centro Universitário Metodista, do IPA

A obesidade hoje é considerada uma epidemia mundial. Essa pato-
logia leva o indivíduo a um quadro muito propício a desenvolver 
doenças associadas como diabetes, doenças cardiovasculares e alguns 
tipos de câncer. Uma das áreas que têm atraído grande interesse da 
comunidade científica é o tecido adiposo e quadro pró-inflamatório 
que ele causa ao indivíduo com sobrepeso ou obesidade. Objetivo: 
Analisar o efeito agudo do exercício físico nos níveis de proteína C-
-reativa (PCR) em indivíduos obesos. Métodos: Foram selecionados 
indivíduos obesos de ambos os sexos e estes foram submetidos a uma 
intervenção física de 12 semanas. Foi feita colheita de sangue dos 
voluntários para análise de PCR em três momentos: PI (Pré-interven-
ção), S1 (após a primeira semana de treino 50% Volume de oxigênio 
máximo – VO²max), S12 (após a décima segunda semana de trei-
no 50% VO²max). Foram coletados também dados antropométricos 
como o percentual de gordura (%G) que foi avaliado pelo equipa-
mento analisador Byodinamics, modelo Byodinamics BIA 310e, e ín-
dice de massa corpórea (IMC). A análise estatística foi realizada pelo 

software SPSS versão 17.0, foi feito teste de Shapiro Wilk para dados 
normais, em que a comparação entre os grupos pré-teste e pós-teste 
foi analisada por meio do teste T-pareado. Na comparação entre os 
momentos PI, S1, S12 utilizamos ANOVA para medidas repetidas 
com post hoc de Bonferroni. Resultados: Foram incluídos oito vo-
luntários, dois dos sexo masculino e seis do sexo feminino, com uma 
média: idade de 52,88 ± 8,95 anos; IMC de 32,85 ± 3,17 kg.m-2; 
%G de 37,06 ± 4,18% (pré-treinamento); e IMC de 31,07 ± 2,73 
kg.m-2; %G de 31,42 ± 5,05% (pós-treinamento). Os valores de PCR 
foram: PI de 0,23 ± 0,17; S1 0,42 ± 0,36; S12 0,29 ± 0,09 mg.dl-1. 
Conclusão: O IMC e o percentual de gordura diminuíram significa-
tivamente, a PCR não teve alteração significativa, houve correlação 
significativa entre a diminuição de PCR e a diminuição do IMC e 
entre a diminuição da PCR e a diminuição do percentual de gordura.

268. É O ÍNDICE DE ADIPOSIDADE CORPORAL MAIS 
FORTEMENTE ASSOCIADO COM VARIÁVEIS BIOQUÍMICAS, 
HEMODINÂMICAS E COMPORTAMENTAIS DO QUE O IMC?
Wellington Segheto, Danielle Cristina Guimarães da Silva, France 
Araújo Coelho, Vanessa Reis Guimarães, Silvia Helena de Oliveira 
Morais, Dione de Marchi, Leonice Aparecida Doimo, Emanuele 
Louise Gomes de Magalhães, Giana Zarbato Longo
 Universidade Federal de Viçosa

Introdução: O índice de massa corporal (IMC) é um dos parâmetros 
mais utilizados para determinação do estado nutricional, apesar de 
algumas limitações apontadas na literatura. Em função disso, criou-
se um índice alternativo para determinar a adiposidade corporal, 
denominado de índice de adiposidade corporal (IAC). Objetivo: 
Verificar se o IAC apresenta uma melhor associação com parâmetros 
bioquímicos, hemodinâmicos e comportamentais quando compara-
do ao IMC. Método: Estudo transversal de base populacional, com 
dados preliminares de 150 indivíduos, na faixa etária de 20 a 59 
anos. Este trabalho faz parte de um estudo com objetivo analisar o 
índice de adiposidade corporal, risco coronariano e fatores associa-
dos em adultos. Aplicaram-se questionários domiciliares para obter 
dados sobre condições socioeconômicas, demográficas, estilo de vida 
e morbidades, seguidos de exames laboratoriais. As variáveis analisa-
das neste estudo foram o IAC [circunferência da cintura/(altura X 
√altura)] – 18; o IMC (massa corporal/estatura); o colesterol total 
(CT); o HDL-c; o LDL-c, os triglicerídeos (TGC), a glicose, a pro-
teína C reativa ultrassensível (PCr), o perímetro da cintura (PC), a 
pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD); o tempo gasto 
sentado e o nível de atividade física no lazer. Os dados foram ta-
bulados no programa Epidata e a análise foi realizada no programa 
STATA 9.1. Utilizaram-se a teste de Spearman e o Qui-Quadrado 
para verificar associações entre as variáveis, sendo adotado p = 0,005. 
Resultados: Fizeram parte deste estudo 150 indivíduos (29,34 anos 
dp 10,46). Os valores médios para o IAC foram de 23,34 dp 3,14 
para os homens e de 28,78 dp 4,49, para as mulheres. O IAC asso-
ciou-se significativamente para os homens com o CT (p = 0,025), 
PC (p < 0,001), PAS (0,013) e PAD (p = 0,001). Para as mulheres, 
o IAC associou-se, significativamente, com os TGC (p = 0,017), o 
PC (p < 0,001), a PAS (p = 0,010) e o consumo de leite integral (p 
< 0,001). O IMC apresentou associações significativas para o sexo 
masculino com os TGC (p < 0,001), PCr (p = 0,013), PC (p < 
0,001), PAS (p < 0,001) e PAD (p < 0,001). Para o sexo feminino, o 
IMC associou-se com o HDL-c (p = 0,0334), o TGC (p = 0,049), a 
glicose (p < 0,001), o PC (p < 0,001), a PAS (p < 0,001), a PAD (p 
< 0,001) e o tempo gasto sentado (p = 0,003). Conclusão: O IMC 
parece ser o indicador que mais se associa com alterações bioquími-
cas e comportamentais quando comparado ao IAC, porém novos es-
tudos devem ser conduzidos para confirmar essas associações. Apoio: 
CNPq e Fapemig.
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