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aTividade Física

AO1 - assOciaÇÃO eNTre cOmPOsiÇÃO cOrPOral 
e Glicemia PÓs-PraNdial de diaBÉTicOs TiPO 2 
sUBmeTidOs aO TreiNameNTO de FOrÇa
Buarque lK1, ribeiro JNs2, cruz PWs1, França Jal2, Nobre iG2, souza 
FPl2, sobral Filho dc1, vancea dmm2

1 Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco (UPE).  
2 Escola Superior de Educação Física da UPE 

Objetivo: A obesidade central e subcutânea tem sido associada a 
alterações negativas na homeostase da insulina e glicose, como na 
glicose pós-prandial (GPP) em diabéticos tipo 2 (DM2). No trata-
mento do diabetes uma intervenção eficaz que contribui com maior 
captação da GPP pelo músculo, promovendo, ainda, redução do 
percentual de gordura corporal (%G), é o treinamento de força (TF). 
Assim, o objetivo deste estudo foi correlacionar a GPP com o %G de 
DM2 pré e pós-treinamento de força (TF). Materiais e métodos: 
Estudo pré-experimental. Foram avaliados 11 DM2, participantes 
de um Programa de EF Supervisionado para Diabéticos de uma uni-
versidade pública do NE. O TF foi realizado durante 12 meses, três 
vezes por semana, com duração de 65 minutos. O protocolo TF foi 
composto por oito exercícios, sendo quatro para membros inferio-
res e quatro para membros superiores, utilizando o sistema de falha 
concêntrica momentânea em que o indivíduo realizava três séries 
entre 8 e 16 repetições com carga que promovesse a fadiga muscu-
lar. A GPP foi realizada com glicosímetro Breezze 2 da Bayer após 2 
horas de uma refeição padronizada de 300 kcal. Para o %G utilizou-
-se o “Protocolo de 3 circunferências de McArdle”. Os dados foram 
coletados no momento basal e após 12 meses. Para análise estatística 
foram utilizados os testes de Wilcoxon e correlação de Pearson com 
p ≤ 0,05. Resultados: A correlação entre a GPP e o %G foi signifi-
cativa no pré-TF (r = 0,92 p = 0,03), mostrando que quanto maior 
o %G, maior era a GPP. Já na correlação pós-TF, não foi observada 
significância. O TF promoveu redução significativa da GPP (225,4 
± 67 mg/dl vs. 188,7 ± 40,5 mg/dl, p = 0,04) e tendência à queda 
do %G (30,9 ± 7,6% vs. 29,2 ± 6,6%, p = 0,07); esse resultado pode 
explicar por que não ocorreu correlação pós-TF pelo fato de as duas 
variáveis terem sofrido redução pós-TF, ficando, assim, na média re-
comendada para a população estudada. Discussão: Estudo realizado 
por Zahorska et al. (2008) encontraram relação entre circunferência 
de cintura (CC) e GPP, enquanto o estudo atual apresentou essa 
relação entre a GPP e o %G, no entanto vale salientar que para obter 
os valores de %G o protocolo utilizou também a CC. Conclusão: 
Foi observada correlação significativa entre as variáveis analisadas no 
pré-TF. A correlação pós-TF não foi significativa, mesmo assim os 
dados mostraram redução na GPP, influenciando positivamente no 
controle da diabetes tipo 2. Palavras-chave: Diabetes tipo 2, treina-
mento de força, glicemia pós-prandial.

AO2 - cOmParaÇÃO da aPTidÃO NeUrOmOTOra de 
diaBÉTicOs sUBmeTidOs a diFereNTes mÉTOdOs de 
TreiNameNTO FísicO cOm PadrÕes de PERFORMANCE 
mOTOra
Barbosa cl1, lima amB1, silva PWc2, Ferreira Neta Jsm1, silva vNs1, 
Barbosa JFa1, cavalcanti cBs1, vancea dmm1

1 Escola Superior de Educação Física (UPE). 2 Faculdade de Ciências Médicas (UPE) 

Objetivo: O excesso de glicose na corrente sanguínea provoca danos 
aos diabéticos tipo 2 (DT2) acentuando efeitos tóxicos no tecido 
conjuntivo, que, alterado, provoca perdas na aptidão neuromotora, 
e esta, associada ao processo de envelhecimento, resulta em maiores 
complicações nos níveis de mobilidade geral, tornando o diabético 
mais dependente na sua atividade diária. É consenso que a prática 

regular de exercício físico promove ganhos motores em DT2, po-
rém são poucos os estudos que identificaram o melhor método de 
treinamento para obtenção desses ganhos. O objetivo desta pesquisa 
foi comparar a aptidão neuromotora de DT2 submetidos a diferen-
tes métodos de treinamento físico com a classificação proposta pela 
Bateria SFT-Padrões de Performance por Faixa Etária. Materiais e 
métodos: Estudo caracterizado como quasi-experimental. A amos-
tra foi composta por 13 mulheres DT2, com idade > 60 anos, par-
ticipantes de um Programa de Exercício Físico Supervisionado para 
Diabéticos de uma universidade pública do Nordeste. O programa 
era composto por três protocolos: o treinamento aeróbio (TA) n = 
4, resistido (TR) n = 5 e combinado (TC) n = 4, com duração de 65 
minutos cada treinamento. As variáveis analisadas foram flexibilida-
de e força dos membros superiores (MMSS) e inferiores (MMII), de 
acordo com a Bateria SFT-Padrões de Performance por Faixa Etária. 
Foi utilizada análise descritiva. Resultados: A variável força do TR 
nos MMSS ficou na classificação muito bom (38,2 kg) e nos MMII 
ficou na média superior (14 repetições). O TA nos MMSS ficou na 
classificação muito bom (38 kg) e nos MMII ficou superior (16 re-
petições). O TC nos MMSS ficou na classificação superior (42,5 kg) 
e nos MMII na excelente (17 repetições). Na variável flexibilidade, 
o TR nos MMSS (-8,7cm) ficou na classificação média inferior e nos 
MMII (-11,9 cm) ficou na inferior. No TA a avaliação dos MMSS e 
MMII ficou na classificação inferior (-10,2 cm e -9,8 cm, respectiva-
mente). O TC nos MMSS ficou na classificação inferior (-10,1 cm) e 
nos MMII ficou na média superior (+5,3 cm). Discussão: Segundo 
Takeshima (2004), o TC é capaz de desenvolver a variável força, e 
no estudo de Bonganha (2009) o TC obteve resultados positivos na 
flexibilidade; esses estudos corroboram esta pesquisa. Conclusão: 
De acordo com a Bateria SFT, a variável força do TC apresentou 
melhores resultados nos MMSS e MMII. Na variável flexibilidade, 
o TR apresentou melhores resultados nos MMSS e o TC nos MMII 
para diabéticas dessa amostra. Palavras-chave: Diabetes, aptidão, 
exercício físico.

AO3 - cOmParaÇÃO das variÁveis aNTrOPOmÉTricas e 
meTaBÓlicas de diaBÉTicOs TiPO 2 aTeNdidOs NO sUs
sales Jm1, Pereira cGN1, Barbosa JFa1, cruz PWs2, acioly Jcs1, 
souza FPl1, Oliveira Júnior OP1, vancea dmm1

1 Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco (UPE).  
2 Faculdade de Ciências Médicas da UPE 

Objetivo: A prática regular de exercício físico promove mudanças 
na composição corporal de diabéticos tipo 2 (DM2), auxilia na ma-
nutenção de níveis adequados de glicemia sanguínea, diminuindo o 
risco para doença cardiovascular e outras complicações. Diabéticos 
que são atendidos no Sistema Único de Saúde (SUS) dificilmente 
são incentivados à prática de exercício físico. O objetivo deste estudo 
foi comparar as variáveis antropométricas e metabólicas de diabéticos 
tipo 2 atendidos no SUS praticantes e não praticantes de um progra-
ma de exercício físico. Material e métodos: Estudo transversal. Os 
grupos avaliados foram o GPEFAC (grupo praticante de exercício 
físico da academia da cidade) e o GNPEF (grupo não praticante de 
exercício físico), ambos atendidos no Centro Médico Senador José 
Ermírio de Moraes. Foram analisadas glicemia de jejum (GJ) e he-
moglobina glicada (HbA1c), coletadas nos prontuários presentes no 
setor de Arquivo do Centro Médico, cujas datas dos exames fossem 
válidas (três meses); e as medidas antropométricas relação cintura/
quadril (RCQ) e circunferência de cintura (CC), coletadas por um 
pesquisador treinado. Para análise dos dados utilizaram-se estatística 
descritiva e o teste t de Student para grupos independentes. Resul-
tados: A frequência dos diabéticos no GPEFAC nos últimos três 
meses avaliados foi de 30%, com frequência semanal menor de 3x/
por semana. O GPEFAC foi formado por 10 DM2, idade média de 
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68,6 ± 5,9 anos, tempo médio de diagnóstico de diabetes (TDDM) 
= 10,1 ± 6,4 anos; o GNPEF foi formado por 9 DM2, com idade 
média de 69 ± 7,2 anos, TDDM = 11,5 ± 9,6 anos. A RCQ (GPE-
FAC 0,91 ± 0,05 cm vs. GNPEF 0,95 ± 0,03 cm) não apresentou di-
ferença significativa; o mesmo ocorreu com a CC (GPEFAC 96,45 ± 
9,18 cm vs. GNPEF 103,94 ± 8,2 cm). Já a glicemia de jejum (GPE-
FAC 131,60 ± 23,38 mg/dl vs. GNPEF 150,44 ± 82,19 mg/dl) e a 
HbA1c (GPEFAC 6,95 ± 1,95 mg/dl vs. GNPEF 8,07 ± 2,12 mg/
dl) apresentaram diferença significativa. Discussão: Este estudo não 
encontrou diferença na variáveis antropométricas possivelmente pela 
falta de frequência regular do exercício físico, pois, de acordo com 
Vancea (2009), para ocorrer essas alterações é necessária frequência 
semanal de pelo menos três vezes por semana. Conclusão: Ocorreu 
diferença positiva nas variáveis metabólicas, mostrando a eficácia do 
exercício físico no controle do diabetes tipo 2, mas não houve di-
ferença entre as variáveis antropométricas provavelmente pela falta 
de frequência regular do exercício físico. Palavras-chave: Diabetes 
mellitus, exercício físico, antropometria.

AO4 - eFeiTO aGUdO da HidrOGiNÁsTica sOBre O 
cOmPOrTameNTO da Glicemia caPilar de iNdivídUOs 
cOm diaBeTes TiPO 2
França Jal1, Nobre iG1, Nobre GG1, scalone JrB 1, cruz PWs1, 
Buarque lK1, vancea dmm1

1 Universidade de Pernambuco (UPE) 

Objetivo: O diabetes é uma patologia comum e de incidência cres-
cente, apresenta elevada taxa de mobimortalidade e seu tratamento 
requer custos elevados, tornando-se uma prioridade para a saúde 
pública. A prática do exercício físico é apontada como alternativa 
no tratamento não medicamentoso, com custo relativamente baixo 
para diabéticos. Como um programa ideal de condicionamento, a 
hidroginástica é um método que pode trazer benefícios como de-
senvolver melhor capacidade aeróbica, resistência cardiorrespirató-
ria, resistência e força muscular, flexibilidade, além da sensação de 
conforto causada pela água, influenciando positivamente na ma-
nutenção da saúde. O presente estudo verificou a resposta aguda 
da glicemia capilar de diabéticos tipo 2 mediante sessões de hidro-
ginástica. Material e métodos: Este estudo caracterizou-se como 
pré-experimental, e sua amostra foi composta por diabéticos tipo 2 
que realizaram 15 sessões de hidroginástica, cujos grupos muscula-
res trabalhados foram os do membro superior, membro inferior e as 
musculaturas do tronco. O programa de hidroginástica foi realizado 
duas vezes por semana, com 50 minutos cada sessão (5 minutos de 
alongamento inicial, 10 minutos de aquecimento, 30 minutos da 
parte principal e 5 minutos de alongamento final/relaxamento). As 
glicemias eram coletadas antes e após cada sessão de hidroginástica. 
A comparação das médias das variáveis foi realizada por meio de 
uma análise descritiva e a variação do delta. Resultados: Os resul-
tados apresentaram queda de 41 mg/dl entre as glicemias pré e pós 
(210 ± 44,1 mg/dl vs. 169 ± 52,4 mg/dl). Discussão: Reis Filho et 
al. (2012) demonstraram os efeitos positivos de 12 semanas na gli-
cemia em jejum e Nuttamonwarakul et al. (2012), na hemoglobina 
glicada. Já Lopes et al. (2009) apresentaram esses efeitos na glice-
mia capilar antes, durante e após o exercício. Apesar da avaliação de 
diferentes glicemias e dos diferentes protocolos de exercício físico, 
os achados na literatura corroboram nosso estudo, apontando os 
efeitos positivos da hidroginástica no controle glicêmico de indi-
víduos diabéticos. Conclusão: A hidroginástica reduziu a glicemia 
capilar de indivíduos com diabetes tipo 2, o que pode significar que 
esse tipo de método é uma alternativa não medicamentosa para o 
tratamento do diabetes. Palavras-chave: Diabetes, hidroginástica, 
glicemia capilar.

AO5 - eFeiTO lONGiTUdiNal de diFereNTes mÉTOdOs de 
TreiNameNTO FísicO sOBre O cONTrOle GlicÊmicO de 
diaBÉTicOs TiPO 2
ribeiro JNs1, cavalcanti cBs1, acioly Jcs1, Buarque lK2, Tavares 
mca1, Oliveira Júnior OP1, cruz PWs2, vancea dmm1

1 Escola Superior de Educação Física/Universidade de Pernambuco (UPE).  
2 Faculdade de Ciências Médicas/UPE 

Objetivo: O diabetes mellitus (DM) é um grupo de doenças meta-
bólicas caracterizadas por hiperglicemias resultantes de defeitos na 
secreção e/ou ação de insulina. O exercício físico, como uma das 
medidas terapêuticas, quando praticado com regularidade, colabo-
ra na diminuição e/ou manutenção do peso, melhorando o con-
trole glicêmico, minimizando a resistência à insulina, reduzindo os 
fatores de doença cardiovascular e a necessidade de antidiabéticos 
orais; esses benefícios podem ser encontrados em diversos métodos 
de treinamento físico. O presente estudo teve por objetivo analisar 
os efeitos longitudinais de diferentes métodos de treinamento físico 
sobre o controle glicêmico de diabéticos tipo 2. Materiais e mé-
todos: Este estudo de abordagem quantitativa, com delineamento 
quasi-experimental. Foram selecionados 35 diabéticos, participantes 
de um Programa de Exercício Físico Supervisionado para Diabéticos 
(PEFSD) de uma universidade pública do Nordeste, que participa-
ram de 144 sessões/ano, sendo considerados 60% de frequência. As 
sessões do PEFSD aconteciam três vezes por semana, com duração 
de 65 minutos cada treinamento, no período matutino, utilizando 
três protocolos, sendo o treinamento aeróbico (TA) 40 min, treina-
mento resistido (TR) 40 min e o treinamento combinado (TC) 20 
min do TA mais 20 min do TR; todos os protocolos realizavam no 
início 15 min de aquecimento e no final 10 min de resfriamento. 
A coleta da glicemia capilar foi realizada antes e após cada sessão 
de treinamento, na ponta dos dedos anelar e/ou mínimo, descar-
tando a primeira gota. Para a análise estatística foram utilizados na 
análise intragupos o teste de Wilcoxon e para intergrupos o teste de 
Kruskal-Wallis, ambos com nível de significância de p ≤ 0,05. Re-
sultados: Na análise intragrupo todos os métodos de treinamento 
obtiveram resultados estatisticamente significativos, o TA (177,5 ± 
37,1 mg/dl vs. 108,3 ± 28,1 mg/dl, p ≤ 0,000), o TR (172,5 ± 
42,3 mg/dl vs. 123,1 ± 34,2 mg/d, p ≤ 0,000) e o TC (160,0 ± 
50,4 mg/dl vs. 119,1 ± 56,6 mg/dl, p ≤ 0,001). Na análise inter-
grupo não foram encontradas diferenças significativas. Discussão: O 
presente estudo apresenta dados que corroboram o estudo de Cauza 
et al. (2005), no qual apresenta diminuição dos valores da GC em 
diabéticos participantes de diferentes métodos de treinamento físi-
co. Conclusão: Foi estatisticamente comprovado para essa amostra 
o efeito longitudinal positivo de diferentes métodos de treinamento 
físico sobre o controle glicêmico de diabéticos tipo 2. Palavras-cha-
ve: Diabetes mellitus, exercício, glicemia.

AO6 - eFeiTOs de diFereNTes mÉTOdOs de TreiNameNTO 
sOBre O PerFil liPídicO de diaBÉTicOs TiPO 2
França Jal1, Nobre iG1, Pereira cGN1, cruz PWs2, Buarque lK2, 
Guimarães FJsP1, vancea dmm1

1 Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco (UPE). 
2 Faculdade de Ciências Médicas da UPE 

Objetivo: O diabetes mellitus (DM) é uma síndrome caracterizada 
por distúrbios metabólicos que apresentam em comum hiperglice-
mias crônicas. Entre suas complicações, o DM favorece o desenvol-
vimento da dislipidemia, caracterizada por modificações no meta-
bolismo dos lipídios, desencadeando alterações nas concentrações 
das lipoproteínas plasmáticas. É consenso que a prática regular de 
exercício físico deve fazer parte do tratamento do DM, pois pro-
move modificações no metabolismo lipídico e lipoproteico, além 
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de aumentar a sensibilidade insulínica. O treinamento aeróbio e o 
resistido são métodos que promovem adaptações fisiológicas be-
néficas em diabéticos, e a formação de programas que associam os 
dois métodos pode ser mais significativa, pois combina diferentes 
mecanismos de ação. Este estudo teve por objetivo verificar os efei-
tos de diferentes métodos de treinamento sobre o perfil lipídico de 
diabéticos tipo 2. Materiais e métodos: Estudo quasi-experimental. 
A amostra foi composta por 10 diabéticos tipo 2, participantes de 
um Programa de Exercício Físico Supervisionado para Diabéticos de 
uma universidade pública do Nordeste. O programa de treinamento 
aeróbio (TA – n = 5) e combinado (TC – n = 5) teve duração de três 
meses, realizado três vezes por semana, no período matutino, com 
duração de 65 minutos, divididos em: alongamentos (15 minutos), 
treinamento específico (40 minutos) e relaxamento (10 minutos). O 
TA realizava 40 minutos de caminhada e o TC realizava 20 minu-
tos de caminhada e 20 minutos de resistido, composto por quatro 
exercícios com pesos livres e máquinas, utilizando três séries entre 8 
e 16 repetições. As variáveis analisadas foram colesterol total (CT) 
e triglicerídeos (TG). Foram utilizados os testes de Shapiro-Wilk 
e, após verificar a normalidade, foram realizados o teste t student 
e Anova One Way, com p ≤ 0,05. Resultados: O TC apresentou 
redução significativa no CT (204,2 ± 51,6 mg/dl vs. 201 ± 18,3 
mg/dl, p = 0,03) e nos TG (210 ± 80,1 mg/dl vs. 166 ± 88,9 mg/
dl, p = 0,05). Discussão: Estudos anteriores como o de Dustan 
(2003) e o de Leon (2001) apresentaram reduções significativas no 
TG e no CT em diabéticos tipo 2, com intervenções com período 
igual ou superior a 12 semanas, corroborando o resultado desse es-
tudo. Conclusão: O programa de treinamento combinado do nosso 
protocolo foi capaz de promover redução significativa nos níveis de 
colesterol total e triglicerídeos dessa amostra. Palavras-chave: Dia-
betes mellitus, exercício físico, dislipidemia.

AO7 - esTUdO PrOsPecTivO: PrOGrama de edUcaÇÃO 
em diaBeTes e eXercíciOs FísicOs PrOmOve redUÇÃO 
crÔNica Na Glicemia caPilar, a1c e TriGlicerídeOs em 
PessOas cOm dm2
mendes GF1, lins Tcl1, Nogueira Jad2, dullius J1

1 Programa Doce Desafio, Universidade de Brasília (UnB). 2 Faculdade de 
Educação Física da UnB

Objetivos: Avaliar os efeitos de um programa interdisciplinar de 
educação em diabetes e exercícios físicos em pessoas com diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2) sobre os parâmetros indicadores de saúde. 
Métodos: Estudo prospectivo, quasi-experimental. O programa é 
promovido por uma universidade federal e uma organização não 
governamental, que realiza intervenção contínua educativa inter-
disciplinar em saúde, 2x/semana proporciona prática de exercícios 
físicos supervisionados de diversas modalidades (60 min), educação 
em diabetes (30 min), registro da glicemia capilar (GC) e das ativi-
dades realizadas (30 min). Os participantes inscritos durante todo 
o período (oito meses), com pelo menos 12 sessões completas, fo-
ram incluídos neste estudo. A GC foi monitorizada antes e depois 
das sessões. Dessas, foram feitas médias de GC de quatro sessões 
consecutivas nas fases do início (I), no meio (II) e no final (III) do 
estudo. A hemoglobina glicada (A1c) também foi medida nos três 
períodos e lipidograma completo em (I) e (III). Para variáveis con-
tínuas e paramétricas, foram utilizados o teste t pareado, MANOVA 
e ANOVARM (p < 0,05 foi assumido). Resultados: Um total de 94 
adultos com DM2 (75,5% do sexo feminino, com idade média de 
64,4 ± 11,1 anos e 21,3% em insulinoterapia) foi incluído no estudo. 
Efeito agudo: pré vs. pós na GC [155,5→123,7 ∆ = 31,8 mg/dl, 
IC 95% (26,38-37,08), p < 0,001]. Efeito crônico sobre a GC foi 
observado para a média do grupo, MANOVA [F (2, 92) = 6,89, p 
= 0,002] e para o indivíduo – ANOVARM [F (1,7,159) = 7,01, p 

= 0,002]. Média e IC 95% das GC entre as fases: I = 144,8 (135,8-
153,7); II = 138,7 (130,5-146,9); III = 135,3 (129,1-141,6) mg/
dl. O maior contraste foi entre I e III [F (1, 93) = 11,8, p = 0,001]. 
Para a A1c (%) a maior diferença foi entre II e III [7,35→7,10 ∆ = 
0,25, IC 95% (0,05-0,45), p = 0,02]. O lipidograma mostrou redu-
ção significativa somente para os triglicerídeos [177,90→150,46 ∆ 
= 27,44 mg/dl, IC 95% (9,11-45,76), p < 0,001]. Discussão: Este 
estudo levantou mais evidências sobre a eficácia da atenção primária 
em saúde no tratamento do diabetes em bases comunitárias, por 
meio de programa de educação em diabetes com ênfase em exercí-
cios físicos supervisionados pelo educador físico e equipe interdisci-
plinar. Conclusão: O programa promoveu efeitos agudos e crônicos 
significativos sobre o controle glicêmico avaliado pela GC e A1c, 
consequentemente influenciando os triglicerídeos nos participantes 
com diabetes tipo 2. Palavras-chave: Programa comunitário, exer-
cícios físicos, educação em diabetes.

AO8 - eXercíciO FísicO sUPervisiONadO cOm diaBETES 
MELLITUS: evidÊNcias da melHOra NO cONTrOle 
GlicÊmicO
Puccinelli a1, Brasil BPl1, mendes GF1, dullius J1

1 Doce Desafio, Universidade de Brasília (UnB)

Objetivo: Buscar evidências na melhora do controle glicêmico em 
portadores de DM com a realização de práticas físicas supervisiona-
das (PFS). Metodologia: Estudo longitudinal ex-post-facto aprova-
do em CEP. De uma população de 786 portadores tipos 1 e 2 com 
dados válidos entre 2003 e 2012, foram coletadas medidas glicê-
micas capilares (MGC) antes e após cada aula em programa com 
PFS, 2-3x/sem, com > 24 aulas contínuas em períodos de 120 dias 
consecutivos, bem como dados sociodemográficos e clínicos. Análi-
ses estatísticas foram feitas com Excel (2010) e para o efeito agudo 
utilizou-se a média das glicemias iniciais (GI) e finais (GF) de cada 
sujeito. Todos os resultados de MGC estão em mg/dl. Resulta-
dos: Amostra com 105 sujeitos (idade 53 anos, 53,3% masculinos, 
43,7% em insulinoterapia, tempo de DM de nove anos). As MGC 
pré e pós-aulas foram, respectivamente, 176 (+67) e 130 (+57) nas 
primeiras aulas e 166 (+62) e 124 (+46) nas últimas de 24 aulas. O 
delta médio de variação das MGC entre pré e pós-aula foi de -44,67 
(+27,39). Pelas médias, 57,14% das GI dos sujeitos encontravam-se 
na faixa glicêmica > 140-210; após o exercício físico, 78,10% ter-
minaram na faixa de > 70-140 (normoglicemia). 100% dos sujeitos 
com média da GI 70-140 terminaram na mesma faixa; 85% dos que 
em média estavam na faixa > 140-210 passaram a 70-140, e 66,70% 
dos que iniciaram com MGC > 210 terminaram em > 140-210. Ao 
analisar o efeito longitudinal das 24 aulas, observa-se claramente 
uma linha de tendência descendente, sendo a GI nas primeiras aulas 
176 (+67, mediana 169), nas últimas de 24 aulas 167 (+62, mediana 
157); a GF nas primeiras aulas foi 130 (+57, mediana 115) e nas 
últimas 124 (+46, mediana 111). O teste T pareado unicaudal na 
relação GF-GI mostrou grande significância estatística (p = 2,37-
31). O teste T bicaudal para amostras independentes mostrou signi-
ficância entre as oscilações glicêmicas e o tipo de DM (p = 2,92-10), 
bem como com insulinoterapia (p = 2,54-9), e não para gênero (p = 
0,35). Não foi encontrada correlação entre delta de GF-GI e as va-
riáveis idade e tempo de DM. Discussão/Conclusão: Benefícios da 
prática de atividade física na gestão de DM compreendem melhorias 
agudas e crônicas por melhorar a captação de glicose sanguínea pe-
los tecidos (ACSM, ADA, 2010; Kluding et al., 2010). A prática fre-
quente e supervisionada favoreceu a aproximação à normoglicemia 
e reduziu as oscilações, conseguindo, dessa forma, melhor controle 
glicêmico, seja aguda ou cronicamente. Palavras-chave: Diabetes 
mellitus, glicemia, atividade física.
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AO9 - eXercíciOs FísicOs reGUlares assOciadOs À 
edUcaÇÃO em diaBeTes melHOram Glicemias e PressÃO 
arTerial, mas NÃO devem ser descONTiNUadOs
dullius J1, velôso Hc1, Gollo T1, Puccinelli a1, luzini F1,  
mendes GF1 
1 Universidade De Brasília (UnB), Programa Doce Desafio 

Objetivo: Verificar a influência, ao longo de dois anos de segui-
mento, de um programa de educação em diabetes (DM) apoiado 
na prática orientada de exercícios físicos, nos níveis glicêmicos e 
pressóricos de portadores de DM e hipertensão arterial (HAS). 
Metodologia: Aprovado em CEP. Aulas de exercícios físicos orien-
tados (EFO) e educação em DM 2-3x/sem, durante período letivo 
da universidade (mar.-jun., ago.-nov.), abrangendo temas de au-
tocuidados, alimentação, medicação, legislação, psicologia, com-
plicações, tratamentos etc. Protocolo inclui medidas de glicemia 
capilar (GC em mg/dl) e PA (em mmHg) feitas antes e 30 min 
após EFO, tempo durante o qual orientações educacionais variadas 
são realizadas. De uma população de 545 diabéticos no programa, 
a amostra reuniu apenas DM tipo 2 hipertensos com dados com-
pletos e frequentes > 50% das aulas em quatro semestres consecu-
tivos. Coletados dados descritores e feitas as médias da GC e PA 
das três primeiras e três últimas aulas desses semestres. Resultados: 
Amostra de 41 sujeitos. A glicemia reduziu de 196 ± 32 antes da 
realização do exercício no início do semestre 1 para 147 ± 23 pós-
-aula e de 167 ± 28 para 116 ± 14 no final do quarto semestre, 
com redução de 40,8% entre os extremos. A PA diastólica reduziu 
de 91 ± 2 antes do exercício no início do semestre 1, para 72 ± 3 
pós-aula no final do semestre 4, redução de 16,5%. A PA sistólica, 
no mesmo período, passou de 153 ± 2 para 125 ± 2, com redução 
de 18,3%. Destaca-se pequena elevação dos valores tanto de GC 
quanto de PA durante o intervalo de recesso de verão entre os 
anos. Discussão: Retorno a valores de normalidade na GC e PA é 
o objetivo do tratamento em DM e PA (ADA, 2013). O acompa-
nhamento contínuo mostra clara vantagem, como destacado por 
Umpierre (2013). Exercícios físicos supervisionados associados à 
educação são referidos como mais efetivos (Dunstan, 2006; Um-
pierre, 2011). A suspensão das práticas possivelmente aumenta a 
resistência à insulina e o débito cardíaco (Praet e Van Loon, 2009). 
Os efeitos de associar educação e exercícios são evidentes e devem 
ser continuados (Colberg, 2010). Conclusão: A metodologia do 
programa é efetiva e eficaz tanto agudamente como longitudinal-
mente para controle da glicemia e da PA. Palavras-chave: Exercí-
cio físico, glicemia, pressão arterial.

AO10 - GraU de saTisFaÇÃO dOs ParTiciPaNTes em 
PrOGrama de edUcaÇÃO em diaBeTes cOm aTividades 
Físicas de iNTeNsidade mOderada e assisTidas
Batista lF1, dullius J1, Goulart c2

1 Universidade de Brasília (UnB), Programa Doce Desafio. 2 UnB, Faculdade de 
Educação Física 

Apesar de práticas físicas serem parte do tratamento da DM, con-
tribuir no controle metabólico e de comorbidades e na qualidade 
de vida, um obstáculo tem sido sua manutenção regular (Avery, 
2012). Satisfação com a prática favorece a adesão e regularidade. 
Objetivo: Verificar correlação pelos praticantes entre a percepção 
subjetiva da intensidade de esforço (PSE) e o grau de satisfação 
(GS). Estudo descritivo de caráter qualiquantitativo.  Material/
Métodos. Amostra: 32 adultos diabéticos tipo 2 (78% fem.) parti-
cipantes de programa de educação em DM de universidade pública 
brasileira em três núcleos: central e duas cidades satélites. Em cada 
encontro, regularmente 2x/sem, houve mensurações clínicas segui-
das por sessões de exercícios físicos orientados e variados (flexibi-

lidade, aeróbios e resistidos, treinamento e recreação), conduzidas 
por educadores físicos, e atividades educativas em saúde. Dados 
quanto ao GS e PSE coletados no momento final das aulas 7 a 12 
colhidos autonomamente em questionário fechado contendo cinco 
categorias semânticas em escala intervalar proporcional, às quais fo-
ram atribuídos valores de 1 a 5 para fins de análise por frequência 
e média. Análise estatística pelo SPSS (vs 13.0), adotado p < 0,05. 
Resultados: Observou-se muito elevado grau de satisfação (GS = 
4,38 em 5) e tendência da PSE ao parâmetro moderado a leve (PSE 
= 2,9). Quanto à PSE, 31,9% dos dados foram alocados na cat. 
2 (leve), 52,5% na cat. 3 (moderado), 8,7% na cat. 4 (intenso) e 
6,9% na cat. 5 (pesado), não houve ref. à cat. 1 (levíssimo). Em 
relação ao GS, 58,1% dos dados estão na cat. 4 (gostou), 40% na 
cat. 5 (gostou muito), apenas 1,9% na cat. 3 (mediano) e nenhum 
nas cat. 2 (não gostou) e 1 (detestou). O GS foi levemente mais 
elevado (4,46) na PSE moderada, reduzindo-se gradativamente à 
medida que se expande às cat. opostas (PSE 4 = GS 4,3; PSE 5 
= GS 4,2; PSE 2 = GS 4,3). Houve significância de < 0,001 para 
PSE e GS. Discussão/Conclusão: Tais avaliações podem subsidiar 
a otimização na tomada de decisões em relação a essas práticas. Os 
resultados demonstram que o grau de satisfação nesse programa, 
independentemente da intensidade do exercício, foi elevado, o que 
favorece a adesão e pode interferir positivamente na prevenção e 
tratamento da DM (Umpierre, 2012). A intensidade moderada foi 
predominante e pareceu atender às expectativas dos participantes 
(Moura, 2011), havendo a tendência à indicação de maior inten-
sidade, como sugerido pelos estudiosos da área. Palavras-chave: 
Atividade física, satisfação, percepção de esforço.

AO11 - HisTÓricO Familiar POsiTivO de diaBeTes alTera 
a resPOsTa HemOdiNÂmica e meTaBÓlica aGUda aO 
eXercíciO resisTidO e cOmBiNadO
ribeiro JNs1, lima amB1, Barbosa cl1, Ferreira Neta Jsm1, França 
Jal1, Barbosa JFa1, silva vNs1, vancea dmm1

1 Escola Superior de Educação Física/Universidade de Pernambuco (UPE) 

Objetivo: Estudos epidemiológicos demonstram que o risco de 
desenvolver o diabetes mellitus (DM) está relacionado à história 
familiar positiva e ao estilo de vida sedentário. A detecção preco-
ce das alterações metabólicas e/ou cardiovasculares em repouso 
e em resposta ao exercício físico pode ser muito importante para 
a prevenção do DM em jovens com história familiar positiva para 
essa doença. O objetivo deste estudo foi verificar os efeitos agudos 
do treinamento de resistência e combinado sobre os parâmetros 
hemodinâmicos e metabólicos de filhos de diabéticos. Material e 
métodos: Abordagem quantitativa, quasi-experimental. Foram se-
lecionados 18 sujeitos divididos em dois grupos, filhos de diabéti-
cos (FD) n = 9 e filhos de não diabéticos (FND) n = 9. As medidas 
da glicemia capilar (GC), pressão arterial sistólica e diastólica (PAS 
e PAD) e frequência cardíaca (FC) foram realizadas antes e após 
cada treinamento. As sessões foram dividas em dois protocolos, 
treinamento de resistência (TR – composto por oito exercícios de 
força, sendo quatro para membros superiores e quatro para infe-
riores) e treinamento combinado (TC – composto por 20 min de 
caminhada mais o protocolo TR). Na análise estatística optou-se 
para avaliação intragrupos pelo teste de Wilcoxon e para intergru-
pos pelo teste de Kruskal-Wallis, com nível de significância de p ≤ 
0,05. Resultados: Na avaliação intragrupos, os FD que partici-
param do TR apresentaram redução significativa na PAS (125,0 ± 
10,0 mmHg vs. 110,5 ± 15,9 mmHg, p = 0,0), na PAD (81,5 ± 
6,4 mmHg vs. 71,2 ± 10,4 mmHg, p = 0,007) e na GC (102,8 ± 
16,1 mg/dl vs. 92,5 ± 10,9 mg/dl, p = 0,02), mas não apresenta-
ram redução na FC. Os FD que participaram do TC não apresen-
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taram nenhuma redução das variáveis analisadas. Já os FND que 
participaram do TR e TC não apresentaram nenhuma redução das 
variáveis analisadas. Na avaliação intergrupos, o TR não apresentou 
nenhuma redução das variáveis analisadas, no TC, a PAS dos FD 
obtiveram melhores resultados que dos FND (p = 0,01), a PAD e a 
FC não apresentaram diferença e a GC dos FD obtiveram melhores 
resultados que dos FND (p = 0,03). Discussão: Os dados da PAS, 
PAD e dos FD, não corroboram os resultados obtidos por Sartori 
(2011), já an variável FC e GC há similaridade; para os FND os 
resultados corroboram o estudo citado. Conclusão: Conclui-se 
que os FD dessa amostra podem apresentar risco para o desenvol-
vimento de diabetes de acordo com a GC pré-exercício, indicando 
que esse grupo precisa incluir o exercício físico na sua rotina diária. 
Palavras-chave: Diabetes mellitus, exercício, genética.

AO12 - imPacTO de diFereNTes mÉTOdOs de TreiNameNTO 
sOBre a PressÃO arTerial de diaBÉTicOs TiPO 2
cruz PWs1, silva l2, Buarque lK1, Queiroz sl1, Nobre iG2, sobral Filho 
dc1, vancea dmm2, Ferreira mNl1

1 Mestrado em Ciências da Saúde da Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade de Pernambuco (UPE). 2 Escola Superior de Educação Física da 
UPE 

Objetivo: O comprometimento do sistema cardiovascular de in-
divíduos com diabetes mellitus (DM) é cinco vezes maior compa-
rados a indivíduos sem DM. Isso ocorre pelo processo arterioscle-
rótico muito comum em indivíduos com DM, devido à oxidação 
dos vasos por hiperglicemias constantes, o que pode levar a quadro 
hipertensivo. O objetivo desse estudo foi verificar o impacto de 
diferentes métodos de treinamento nos valores de pressão arterial 
(PA) de diabéticos tipo 2 (DM2). Materiais e métodos: O estu-
do faz parte do Programa de Exercício Físico Supervisionado para 
Diabéticos de uma universidade pública do Nordeste. Amostra 
com 17 DM2, divididos em três grupos: Aeróbio-GA n = 4, que 
realizou 40 min de caminhada; Resistido-GR n = 8, que realizou 
oito exercícios de força; e Combinado-GC n = 5, que realizou 20 
min do GA e do GR. No GC os exercícios do GR foram divididos 
em treino A e B, sendo realizado um treino por sessão, três vezes 
na semanam durante 17 semanas. A PA foi mensurada antes da 
sessão de exercício após 5 min de repouso e ao final da sessão. A 
aferição da PA foi realizada por meio de ausculta com estetoscópio 
e esfigmomanômetro manual, seguindo as normas da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia. Os dados foram analisados pelos testes 
não paramétricos de Wilcoxon e de Kruskal-Wallis, com p ≤ 0,05. 
Resultados: Observou-se melhora significativa na PA sistólica de 
cada grupo (GA 126,1 ± 11,9 vs. 118,2 ± 10,1 mmHg; GR 128,2 
± 15,9 vs. 122,1 ± 14,8 mmHg; GC 128,3 ± 16,2 vs. 123,9 ± 14,4 
mmHg), todos com p = 0,01. A PA diastólica não sofreu alteração. 
Discussão: Estudo realizado por Kadoglou et al. (2013), mostrou 
efeitos positivos na PA sistólica de DM2 nos três tipos de proto-
colo, porém o GC obteve melhores resultados do que o GA e o 
GR. A PA diastólica também não sofreu nenhuma alteração. No 
nosso estudo não foi observada diferença entre os protocolo, isso 
pode ter ocorrido pelo fato de termos equiparado o volume de 
treino nos três grupos, enquanto no estudo citado o GC realizou 
todo protocolo do GR e do GA, o que aumentou em torno de 
30 minutos a sessão de treino, e isso pode ter contribuído para 
o destaque do GC quando comparado ao GR e GA. Conclusão: 
Os protocolos de treinamento desenvolvidos reduziram a PA sis-
tólica dos DM2 estudados, o que pode significar diminuição do 
surgimento e ou agravos das complicações crônicas do DM como 
hipertensão arterial. Palavras-chave: Diabetes tipo 2, hipertensão 
arterial, exercício físico.

AO13 - imPacTO de diFereNTes mÉTOdOs de TreiNameNTO 
sOBre O cONTrOle da Glicemia PÓs-PraNdial de 
diaBÉTicOs TiPO 2
lima amB1, Barbosa cl1, França Jal1, Buarque lK2, Ferreira Neta 
Jsm1, cruz PWs2, acioly Jcs1, vancea dmm1

1 Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco (UPE).  
2 Faculdade de Ciências Médicas da UPE 

Objetivo: O diabetes mellitus (DM) é um grupo de doenças me-
tabólicas caracterizado pelo aumento da glicemia, provocado pela 
deficiência de produção e/ou da ação da insulina. A glicemia pós-
-prandial (GPP) é compreendida por medir os picos hiperglicêmi-
cos após uma refeição. Vários estudos já demonstraram o papel da 
GPP no risco de doenças cardiovasculares e no aumento dos valores 
de triglicerídeos, contribuindo para maior incidência nos processos 
inflamatórios em diabéticos. É consenso que para a normalização 
dos níveis de GPP é necessário tratamento multidisciplinar com 
intervenções de medicamentos, controle da dieta e prática regular 
de exercícios físicos. Este estudo teve por objetivo verificar o im-
pacto de diferentes métodos de treinamento sobre o controle da 
glicemia pós-prandial de diabéticos tipo 2. Materiais e métodos: 
Estudo quasi-experimental, com 17 diabéticos tipo 2, de ambos os 
gêneros, participantes de um Programa de Exercício Físico Supervi-
sionado para Diabéticos de uma universidade pública do Nordeste, 
no período de 10 meses, divididos em dois treinamentos: Treina-
mento Aeróbio (TA), n = 8, e Treinamento Resistido (TR), n = 
9; que participaram de três sessões de treinamento por semana. As 
sessões foram divididas em cinco momentos: 1) avaliação inicial, ve-
rificando as variáveis glicemia capilar, frequência cardíaca e pressão 
arterial de repouso; 2) 15 minutos de alongamento; 3) 40 minutos 
de treinamento específico (aeróbio ou resistido); 4) 10 minutos de 
treinamento de relaxamento; 5) triagem final, que repetia os pro-
cedimentos iniciais. Para a análise estatística utilizaram-se os testes 
Wilcoxon para intragrupos e Kruskal-Wallis para intergrupos, ambos 
com p ≤ 0,05. Resultados: Na análise intragrupos, apenas o TA 
apresentou diminuição significativa na GPP nos momentos pré e 
pós-intervenção (194,5 ± 71 mg/dl vs. 187,2 ± 48,2 mg/dl, p = 
0,03). Na comparação intergrupos, não foram verificadas mudan-
ças nos valores de GPP após o período de intervenção. Discussão: 
O estudo de Jorge (2011) também encontrou queda da glicemia 
pós-prandial após intervenção do exercício físico aeróbio, realizado 
três vezes por semana, com duração de 60 minutos, corroborando 
os resultados encontrados no nosso estudo. Conclusão: De acordo 
com os protocolos de treinamento analisados, aeróbio e resistido, 
verificou-se, nessa amostra, que o impacto do treinamento aeróbio 
apresentou redução significativa na GPP em relação ao treinamento 
resistido. Palavras-chave: Diabetes, exercício físico, glicemia.

AO14 - imPacTO dO TreiNameNTO de FOrÇa 
sOBre a cOmPOsiÇÃO cOrPOral e ParÂmeTrOs 
aNTrOPOmÉTricOs de diaBÉTicOs TiPO 2
cavalcanti Pd1, Buarque lK2, Barbosa cl3, lima aBm3, Barbosa 
JFa3, Ferreira mNl2, vancea dmm3, cruz PWc2

1 Faculdade dos Guararapes. 2 Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade de Pernambuco (UPE). 3 Escola Superior de Educação Física da 
UPE

Objetivo: O aumento do sobrepeso e obesidade, assim como as 
alterações no estilo de vida, são os principais fatores que explicam 
o aumento da prevalência do diabetes tipo 2. Com a intervenção 
medicamentosa, nutricional e do exercício físico (EF), pode-se pro-
mover redução nos níveis de obesidade e nas medidas antropomé-
tricas, interferindo positivamente no controle da glicemia de diabé-
ticos tipo 2 (DM2). O objetivo desse estudo foi verificar o impacto 
do treinamento de força (TF) sobre a composição corporal e pa-
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râmetros antropométricos de DM2. Materiais e métodos: Estudo 
pré-experimental. Foram avaliados 10 DM2, participantes de um 
Programa de EF Supervisionado para Diabéticos de uma universi-
dade pública do Nordeste. O protocolo do TF foi realizado durante 
12 meses, com frequência semanal de três vezes e duração de 65 
minutos. O TF era composto por quatro exercícios para membros 
inferiores e quatro para membros superiores; utilizou-se o sistema 
de falha concêntrica momentânea em que o indivíduo realizava três 
séries entre 8 e 16 repetições, com uma carga que levasse à fadiga 
muscular na última repetição. A composição corporal foi realizada 
por meio do %G com o “Protocolo de 3 circunferências de McAr-
dle”. Os parâmetros antropométricos avaliados foram o índice de 
massa corporal (IMC) e a circunferência da cintura (CC). O IMC foi 
realizado por meio das medidas de peso e altura e depois dividiu-se 
o peso pelo quadrado da altura. A CC foi realizada no ponto mé-
dio entre a última costela flutuante e a cicatriz umbilical. Os dados 
foram coletados no momento basal e após 12 meses de TF. Para 
análise estatística foi utilizado o teste de Wilcoxon com p ≤ 0,05. 
Resultados: Após a intervenção, verificou-se redução significativa 
do %G (34,4 ± 7,1% vs. 29,08 ± 7,02%, p = 0,02), IMC (29,7 ± 5,9 
kg/m2 vs. 27,9 ± 5,7 kg/m2, p = 0,05) e CC (99,7 ± 15,4 cm vs. 
95,6 ± 15,1 cm, p = 0,02). Discussão: Estudo realizado por Bacchi 
et al. (2012) durante quatro meses mostrou efeito significativo nas 
variáveis antropométricas e composição corporal apenas nos sujeitos 
que praticaram o treinamento aeróbio, resultado esse não verificado 
no TF. Uma justificativa para os resultados positivos das variáveis 
dos DM2 que praticaram o TF, no estudo atual, foi o tempo de 
intervenção de 12 meses. Conclusão: O protocolo de TF utilizado 
nessa amostra promoveu impacto significativamente positivo sobre 
a composição corporal e parâmetros antropométricos. Palavras-
-chave: Treinamento de força, diabetes tipo 2, composição corporal.

AO15 - iNFlUÊNcia de cOrrida de lONGa disTÂNcia Na 
cOrrelaÇÃO de seNsOr cONTíNUO de GlicOse cOm 
a Glicemia caPilar em cOrredOres cOm DIABETES 
MELLITUS TiPO 1
lamounier rN1, mendes Glc1, silva as1, Oliveira es1, silva aH1, 
Ferreira Tm1, Giannella-Neto d2

1 Centro Diabetes de Belo Horizonte. 2 Universidade Nove de Julho (Uninove) 

Objetivo: Avaliar a correlação dos valores de sensor de monitoração 
contínua de glicose (MCG) com os valores de glicemia capilar e 
avaliar o impacto da corrida longa (18 a 42 km) nessa correlação e o 
impacto no risco de erros de conduta. Material e métodos: Foram 
analisadas 80 exames de MCG em corredores com DM1, observan-
do-se a correlação das glicemias do sensor (GS) com as glicemias 
capilares (GC) nas 36h em torno da corrida (RUN) e no restante 
da MCG, sem exercício (REST). A correlação entre a GS e GC foi 
avaliada com a Grade de Erros de Clarke (GEC). Resultados: Fo-
ram obtidas 688 medidas pareadas de GC e GS no período RUN e 
558 no período REST. No RUN a média de GC e GS foi de 153 ± 
72 mg/dl e 156 ± 72 mg/dl (p = 0,41), e no REST, de 155 ± 66 
mg/dl e 154 ± 66 mg/dl (p = 0,70), respectivamente. A correlação 
da GS com GC foi melhor no REST R2 = 0,76 que no RUN, R2 = 
0,64; (p = 0,005). No REST 96% das medidas ficaram nas zonas A 
e B da GEC, 92% no RUN. O período REST teve 0,9% das medidas 
na zona C, 3% na D e 0,2% (1 medida), na zona E. No RUN, 3% 
ficaram na C, 5% na D e nenhuma medida na zona E. Nenhuma 
das 80 corridas foi interrompida por hipoglicemia. Discussão: No 
DM1 a hipoglicemia pode ser ameaça à prática de exercício. A GEC 
quantifica o erro da medida e suas consequências, dividindo-se em 
cinco zonas: A, estimativa precisa e conduta adequada; B, estimativa 
pouco precisa que induz erro leve; C erro induzindo excesso de cor-
reção com GC normal, D estima como normal níveis de GC altos ou 

baixos e E, que inclui erros perigosos, induzindo decisões opostas à 
conduta adequada pela GC. Zonas A e B resultariam em condutas 
apropriadas, já C, D e E, em erros clinicamente relevantes. Este es-
tudo mostrou que a corrida de longa distância influencia na correla-
ção GS com GC, mas essa diferença aparentemente não influencia a 
chance de erro de conduta, já que o percentual de medidas em faixa 
de segurança é semelhante, enquanto a faixa em área de risco de erro 
é pequena em ambos os grupos, e na zona de maior risco (E), foi 
observado apenas um ponto pareado no grupo REST entre todo o 
universo amostral. Conclusão: Glicemia de sensor e glicemia capi-
lar tem boa correlação, que pode ser influenciada significativamente 
pelo exercício, mesmo que de maneira discreta. Essa influência não 
parece alterar chance de erro de conduta. A ausência de hipoglice-
mia nas 80 corridas de mais de 18 km dessa amostra reforça a se-
gurança do uso da MCG durante a corrida de rua. Palavras-chave: 
Monitoração glicêmica, exercício físico, diabetes tipo 1.

AO16 - mONiTOraÇÃO cONTíNUa de GlicOse em 67 
aTleTas cOm DIABETES MELLITUS TiPO 1 dUraNTe cOrrida 
de 18 Km
lamounier rN1, mendes Glc1, silva as1, Oliveria es1, silva aH1, 
Ferreira Tm1, Giannella-Neto d2

1 Centro Diabetes de Belo Horizonte. 2 Universidade Nove de Julho (Uninove) 

Objetivo: Exercício físico regular é importante para pessoas com 
diabetes mellitus tipo 1 (DM1), mas pode predispor à hipoglicemia. 
O projeto “Volta Monitorada” objetiva preparar e incentivar porta-
dores de DM1 a participarem de corridas de longa distância. Este 
estudo avaliou o perfil glicêmico dos corredores por meio de moni-
toração contínua de glicose (MCG) em corrida de 18 km. Material 
e métodos: 67 atletas com DM1 e 10 controles (CT) realizaram a 
prova com MCG, em Belo Horizonte. De acordo com o tratamento 
prévio, foram divididos em três grupos: infusão subcutânea contínua 
de insulina (CSII, n = 10); análogos basais (AB, n = 22); NPH (n 
= 10). Todos em insulinoterapia intensiva. Leituras de MCG foram 
obtidas ao menos 24h antes e após a corrida. Glicemia capilar (GC) 
foi obtida antes, durante e após a prova. Variabilidade glicêmica foi 
acessada por meio de coeficiente de variação (CV). Lactato foi dosa-
do antes e após a prova. Resultados: A idade média foi de 28,8 ± 8,3 
anos e o tempo da corrida foi de 139,9 ± 33,6 min. Média de A1c foi 
de 7,60 ± 1,32%, similar entre os grupos. O grupo NPH apresentou 
peptídeo C significativamente mais alto em relação ao CSII (0,5 vs. 
0,1; P = 0,02). Foram monitorados por 4431,6 ± 108,3 min, com 
886,32 ± 357,06 leituras cada. Valor médio MCG foi de 152,09 
± 23,6 mg/dl, semelhante entre grupos de tratamento e diferente 
do grupo CT, 96,7 ± 7,8 mg/dl; p < 0,0001. A exposição à hipo e 
hiperglicemia foi também semelhante entre os grupos DM1; 5% das 
medidas de glicose estiveram abaixo de 70 mg/dl. A velocidade na 
corrida correlacionou-se inversamente com a HbA1c (RR: -0,32; P 
< 0,001) e com a área sob a curva do sensor (RR -0,31; P < 0,002). 
A variabilidade glicêmica foi semelhante entre os grupos DM1. Ne-
nhum dos atletas interrompeu a prova por hipoglicemia. O grupo 
controle teve glicemia máxima de 138 mg/dl vs. 342 mg/dl nos 
DM1 (p < 0,0001). Entre os DM1, o decréscimo da glicose com 
a corrida correlacionou-se positivamente com a glicemia da largada 
(RR -0,49; P < 0,0001). O lactato pós-prova correlacionou-se posi-
tivamente com a glicemia máxima e com o CV. Conclusões: Nesse 
estudo, o CV foi similar entre os diferentes tipos de tratamento, e o 
grupo NPH tinha peptídeo C mais alto em relação ao CSII. A baixa 
exposição à hipoglicemia sugere papel protetor da MCG para atletas 
com DM1. Entre esses atletas, o melhor desempenho físico esteve 
relacionado a melhor controle glicêmico, enquanto níveis altos de 
glicose se correlacionaram com maior lactato pós-prova. Palavras-
-chave: Monitoração glicêmica, exercício físico, diabetes tipo 1.
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BiOlOGia celUlar e mOlecUlar/GeNÉTica

AO17 - a cdK5 (CYCLIN-DEPENDENT KINASE 5) reGUla a 
siNaliZaÇÃO de iNsUliNa e ParTiciPa da liPOGÊNese NO 
TecidO adiPOsO de camUNdONGOs OBesOs
Pires ls1, silva Tm1, Zanotto Tm1, santos ac1, Quaresma PGF1, 
Weissmann l1, Prada PO1

1 Laboratório de Investigação Clínica de Resistência à Insulina, Faculdade de 
Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

Objetivos: A CDK5 (cyclin-dependent kinase 5), uma serina quinase 
da família das ciclinas, está ativada no tecido adiposo de camun-
dongos com obesidade induzida por dieta (DIO). Essa ativação re-
sulta na fosforilação do PPARγSer273, que diminui a expressão de 
adiponectina, reduzindo a sensibilidade à insulina. Entretanto, não 
foi estudado se a ativação da CDK5 pela dieta hiperlipídica partici-
pa da modulação da via de sinalização de insulina e da ação desse 
hormônio no tecido adiposo de animais obesos. Assim, o objetivo 
do presente estudo é investigar: 1) se a CDK5 participa da regula-
ção da via de sinalização da insulina em tecido adiposo in vivo em 
animais DIO; 2) se a inibição da CDK5 reverte à ação da insulina 
na lipogênese e lipólise em tecido adiposo desses animais. Material 
e métodos: Camundongos C57BL/6 machos receberam somente 
dieta hiperlipídica (55% cal de gordura saturada) por dois meses. Foi 
utilizado o inibidor da CDK5, roscovitine, intraperitonealmente du-
rante nove dias. Realizou-se imunoprecipitação e immunobloting. 
Resultados: Não houve diferença significativa nos pesos corpóreos 
entre os grupos, entretanto o roscovitine reduziu a massa do tecido 
adiposo periepididimal (PE) e mesentérico (MES) e a expressão da 
CDK5 no tecido adiposo em animais obesos. Isso foi associado com 
maior ativação do IRS-1, Akt e FoxO1 e menor ativação da JNK 
em resposta à insulina nesse tecido. Houve maior expressão da ACC 
(acetyl-CoA carboxylase) e menor fosforilação da HSL (hormone-
-sensitive lipase) em tecido adiposo epididimal de animais tratados 
com roscovitine, sugerindo melhora da ação da insulina nesse te-
cido. Discussão: Os dados sugerem que a CDK5 está mais ativa 
e mais associada com IRS-1 em tecido adiposo de animais obesos. 
Apesar de não mudar o peso corpóreo, o roscovitine reduziu a massa 
de tecido epididimal e mesentérico dos animais obesos. A inibição 
da CDK5 com roscovitine foi associada ao aumento da fosforilação 
das proteínas distais ao receptor da via da insulina, Akt e FoxO1, 
sugerindo melhora do sinal da insulina. Essa melhora do sinal de in-
sulina foi associada com aumento da expressão de proteínas ligadas à 
lipogênese e redução de proteínas ligadas à lipólise no tecido adipo-
so. Conclusão: Os resultados obtidos sugerem que a serina quinase 
CDK5 pode ter um papel na indução de resistência à insulina em 
tecido adiposo de animais obesos, podendo ser, assim, um alvo no 
tratamento de doenças como obesidade e diabetes. Palavras-Chave: 
CDK5, sinalização de insulina, tecido adiposo.

AO18 - a PrOTeíNa clK2 HiPOTalÂmica É crUcial Para 
O cONTrOle da iNGesTÃO alimeNTar e PrOdUÇÃO 
HePÁTica de GlicOse em camUNdONGOs
Quaresma PGF1, Weissmann l1, santos ac1, matos aHB1, saad 
mJa1, lopes-cendes i1, Prada PO1

1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

Introdução: Estudo recente mostrou que em fígado a insulina in-
duz a fosforilação em treonina no sítio 343 (Thr343) da proteína 
CLK2, dependente de AKT, e que a fosforilação/atividade da CLK2 
contribui para a repressão da da gliconeogênese. Os hormônios in-
sulina e leptina atingem o hipotálamo, onde atuam na repressão da 
ingestão alimentar e no aumento do gasto energético. Entretanto, 
ainda é desconhecido se esses hormônios regulam a função da CLK2 

no hipotálamo in vivo. Objetivos: Investigar se os hormônios insuli-
na e leptina induzem a fosforilação de CLK2Thr343 em hipotálamo 
in vivo, além da participação da CLK2 na regulação da ingestão ali-
mentar e gasto energético. Investigar se a regulação da CLK2 hipo-
talâmica pela insulina está envolvida na gliconeogênese. Resultados: 
Nossos resultados mostraram que a CLK2 é expressa e regulada por 
insulina e leptina no hipotálamo e que essa regulação depende da via 
PI3K/AKT. A inibição crônica de CLK2 foi realizada pela infusão 
de inibidor farmacológico (TG003) ou siRNA (RNA de interferên-
cia). A inibição de CLK2 resultou em aumento da ingestão alimen-
tar e de adiposidade. Esses eventos foram associados ao aumento 
de expressão gênica dos neuropeptídeos hipotalâmicos orexigênicos 
NPY e AgRP e à redução da expressão gênica do neuropeptídeo 
anorexigênico POMC. Adicionalmente, foi observada diminuição 
do gasto energético, com redução do consumo de oxigênio, e me-
nor expressão da proteína UCP-1 no tecido adiposo marrom dos 
animais com inibição. Em animais com obesidade induzida por dieta 
ou db/db, houve diminuição da fosforilação de CLK2 hipotalâmica 
em resposta à insulina e leptina. Esse resultado foi associado ao au-
mento da expressão de proteínas fosfatases, como PHLPP1 e PP2A, 
que desfosforila a AKT, crucial para a regulação de CLK2. A inibição 
aumentou a glicemia de jejum e a gliconeogênese, avaliada pelo teste 
do piruvato, e também aumentou a expressão das proteínas PEPCK 
e PGC-1α no fígado. Conclusão: Em resumo, podemos sugerir que 
a Clk2 hipotalâmica tem importante papel no metabolismo energé-
tico e que essa regulação está reduzida no hipotálamo de animais 
obesos. Sendo assim, a CLK2 hipotalâmica pode ser um alvo para 
e investigação de terapias para a resistência à insulina e obesidade. 
Palavras-chave: CLK2, hipotálamo, insulina.

AO19 - a seriNa-QUiNase cdK5 (CYCLIN-DEPENDENT 
KINASE 5) esTÁ eNvOlvida Na resisTÊNcia À iNsUliNa 
em TecidO HePÁTicO e mUscUlar de camUNdONGOs 
OBesOs
silva Tm1, Pires ls1, Zanotto Tm1, santos ac1, Quaresma PGF1, 
Weissmann l1, Prada PO1

1 Laboratório de Investigação Clínica e Resistência à Insulina, Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp) 

Objetivos: A CDK5 (cyclin-dependent kinase 5), uma serina quinase 
da família das ciclinas, está ativa na dieta hiperlipídica de animais 
com obesidade induzida por dieta hiperlipídica (DIO) e essa ativa-
ção resulta na fosforilação do PPARγSer273, gerando redução da 
sensibilidade insulínica. Entretanto, não foi estudado se a ativação 
da CDK5 pela dieta hiperlipídica participa da modulação da via de 
sinalização de insulina em tecido muscular e hepático de animais 
obesos. Assim, os objetivos do presente estudo são: 1) Investigar 
se a CDK5 participa dos mecanismos moleculares de resistência a 
insulina no tecido hepático e muscular na obesidade induzida por 
dieta hiperlipídica; 2) Investigar se a inibição da CDK5 reverte, pelo 
menos em parte, a sensibilidade à insulina tanto no animal intei-
ro como também especificamente em tecido hepático e muscular 
de animais obesos. Material e métodos: Camundongos C57BL/6 
machos receberam somente dieta hiperlipídica (55% cal de gordura 
saturada) durante dois meses. Foi utilizado o inibidor da CDK5, 
roscovitine, intraperitonealmente durante nove dias. Realizaram-se 
imunoprecipitação e immunobloting. Resultados: Não houve dife-
rença significativa nos pesos corpóreos entre os grupos, entretanto o 
roscovitine reduziu a massa do tecido adiposo periepididimal e me-
sentérico de animais obesos. O tratamento com roscovitine também 
diminuiu significativamente a expressão e a atividade da CDK5 nos 
tecidos hepático e muscular dos animais DIO, além de aumentar a 
fosforilação de proteínas distais do receptor de insulina como a IRS-
1 e FOXO1. Discussão: A expressão/atividade da CDK5 foi maior 
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em tecido hepático e muscular de camundongos obesos. Analisando 
os resultados das proteínas da via investigadas, o tratamento com 
o inibidor de CDK5, pelo menos nesse curto período, não alterou 
o peso dos animais obesos, no entanto a droga reduziu a massa de 
tecido epididimal e mesentérico desses animais. Essa droga parece 
surtir efeito quando aumenta a fosforilação da IRS-1 e FOXO1 no 
fígado e no músculo gastrocnêmio. Tal resultado sugere que a ini-
bição da CDK5 com roscovitine melhora a sensibilidade à insulina, 
pelo menos em relação a IRS-1 e FOXO1. Conclusão: Os resul-
tados obtidos sugerem que a serina quinase CDK5 pode ter um 
papel na indução de resistência à insulina em tecido adiposo de ani-
mais obesos, podendo ser, assim, um alvo no tratamento de doenças 
como obesidade e diabetes. Palavras-chave: Tecido hepático, tecido 
muscular, CDK5 (cyclin-dependent kinase 5).

AO20 - aParecimeNTO PrecOce e ceTOacidOse aO 
diaGNÓsTicO esTÃO relaciONadOs cOm a FreQUÊNcia 
maiOr dO GeNÓTiPO Hla de riscO Para O diaBeTes 
meliTO TiPO 1
Bergamin cs1, Gabbay mal1, mori d1, Bittencourt c1, Piveta v1, 
rassi d2, donati a2, dib sa1

1 Centro de Diabetes – Disciplina de Endocrinologia/Departamento de 
Medicina, Escola Paulista de Medicina/Universidade Federal de São Paulo 
(EPM/Unifesp). 2 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo (USP) 

O diabetes melito tipo 1 (DM1) tem aumentado na faixa etária mais 
jovem. Estudos demonstram que esse grupo tem maior frequência 
dos marcadores genéticos. Entretanto, dados brasileiros nesse sen-
tido são necessários. Objetivo: Avaliar a frequência dos antígenos 
HLA de classe II de risco e proteção para o DM1 descrito em cau-
casianos em relação à idade de aparecimento do DM1. Pacientes 
e métodos: Foram avaliados 158 DM1 (Brasil – Região Sudeste) 
divididos em dois grupos conforme idade ao diagnóstico da doença 
[grupo 1 (G1) menor e grupo 2 (G2) maior de 12 anos de idade], 
com relação ao perfil metabólico, endócrino (peptídeo C), autoanti-
corpos (GAD e IA2) e antígenos HLA de classe II (risco e proteção 
para o DM1 descrito em caucasianos), dos loci HLA-DR e -DQ 
pelo método Luminex technology to reverse SSO DNA typing method 
(LABType®SSO Typing Tests-One Lambda, Inc. Canoga Park, CA, 
USA). Resultados: G1 (n = 96;46,9% ♂; idade ao diagnóstico do 
DM1 7,5 ± 2,9 anos) vs. G2 (n = 62;56,5% ♂; idade ao diagnós-
tico do DM1 15,7 ± 3,9 anos). Cetoacidose diabética (CAD) ao 
diagnóstico foi mais frequente no G1 (55,9% vs. 25,5%; p = 0,001). 
Tempo de diagnóstico do DM (TDDM) por ocasião do estudo G1: 
7,8 ± 5,4 vs. G2: 3,1 ± 3,1 anos; p = 0,000. A prevalência dos GADA 
foi semelhante (G1: 39,3% vs. G2: 39,2%) e dos IA2-A maior no G2 
(64,2% vs. 44,9%; p = 0,036). O peptídeo C de jejum foi maior no 
grupo mais velho e com menor tempo de doença (G2: 0,51 vs. G1: 
0,24 ng/ml; p = 0,005). O genótipo do HLA de risco DRB1*03/
DRB1*04 foi mais frequente no G1 (38,5% vs. 17,7%; p = 0,009) 
e os haplótipos de risco DRB1*0301-DQB1*0201 e DRB1*04-
-DQB1*0302 foram semelhantes nos dois grupos. A prevalência 
dos haplótipos do HLA de proteção DRB1*0701-DQB1*0201, 
DRB1*11-DQB1*0301, DRB1*13-DQB1*06 e DRB1*15-
-DQB1*0602 foi semelhante no G1 e G2. Discussão: O genótipo 
de risco DRB1*03/DRB1*04 foi mais frequente no grupo DM1 
mais jovem. A reserva de insulina (peptídeo C de jejum) e a pre-
valência de IA-2ª (autoimunidade em atividade) foram maiores no 
grupo com menor TDDM e faixa etária mais elevada, ao contrário 
da prevalência de CAD ao diagnóstico. Interessantemente, a pre-
valência dos GADA foi independente da idade e do tempo TDDM 
do DM1. Conclusão: Na amostra de DM1 da população brasileira 
da Região Sudeste o genótipo de risco DRB1*03/RB1*04 confere 
maior agressividade à doença (menor idade e CAD ao diagnóstico). 

Por outro lado, a persistência da reserva de insulina e o processo 
autoimune em atividade relacionam-se ao menor tempo de diagnós-
tico da doença. Palavras-chave: Diabetes melito tipo 1, genótipo, 
idade ao diagnóstico do DM1.

AO21 - BlOQUeadOres dO sisTema reNiNa-
aNGiOTeNsiNa PrOTeGem ilHOTas PaNcreÁTicas 
dOs eFeiTOs adversOs da OBesidade e resisTÊNcia À 
iNsUliNa em camUNdONGOs
souza-mello v1, Frantz edc1, Barreto-vianna arc1, aguila mB1, 
mandarim-de-lacerda ca1

1 Laboratório de Morfometria Metabolismo e Doenças Cardiovasculares, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

Objetivo: Analisar os efeitos dos inibidores do sistema renina angio-
tensina (SRA) nas ilhotas pancreáticas e metabolismo de carboidra-
tos em camundongos alimentados com dieta hiperlipídica. Métodos: 
Camundongos C57BL/6 (3 meses) foram alimentados com dieta 
hiperlipídica (60% lipídios) ou dieta controle (10% lipídios) por oito 
semanas, quando se iniciou o tratamento (seis semanas), formando-
-se cinco grupos (n = 15): SC (dieta controle), HF (dieta hiperlipídi-
ca), HF-A (dieta HF + alisquireno, 50 mg/kg/dia), HF-E (dieta HF 
+ enalapril, 30 mg/kg/dia) e HF-L (dieta HF + losartan, 10 mg/
kg/dia). A massa corporal e a ingestão alimentar foram avaliadas. 
Morfometria, estereologia, imunoistoquímica e Western Blotting fo-
ram realizados no pâncreas, além da análise hormonal plasmática. As 
diferenças estatísticas foram testadas entre os grupos por ANOVA, 
com pós-teste de Holm-Sidak (p < 0,05). Resultados: Os grupos 
HF (31,24g), HF-A (29,11g) e HF-L (30,80g) apresentaram maior 
massa corporal que os grupos SC (24,14g) e HF-E (23,48g). Os 
animais HF (81 kcal/semana), HF-A (80 kcal/semana) e HF-L (83 
kcal/semana) tiveram maior ingestão energética comparados ao SC 
(62 kcal/semana) e HF-E (65 kcal/semana). Os animais HF, HF-A 
e HF-L apresentaram resistência à insulina (TOTG e TITI), hiper-
glicemia, hiperinsulinemia, hiperglucagonemia e elevado HOMA-IR 
quando comparados aos animais SC e HF-E. Os grupos HF, HF-A 
e HF-L apresentaram ilhotas pancreáticas hipertrofiadas, uma desor-
ganização na distribuição de suas células e maior massa de células 
alfa e beta que os grupos SC e HF-E. A expressão proteica de Pdx1, 
GLUT2, ECA2 e receptor Mas foi menor nos grupos HF, HF-A e 
HF-L comparados ao SC e HF-E. A expressão de renina foi aumen-
tada em todos os grupos que receberam dieta hiperlipídica. A expres-
são de ECA nas ilhotas pancreáticas de HF, HF-E e HF-L foi maior 
que SC e HF-A. Ang II apresentou-se aumentada em HF e HF-L, 
e o receptor AT1, aumentado apenas no grupo HF. A expressão do 
receptor AT2 foi reduzida no grupo HF e a mais alta no grupo HF-L 
em relação aos grupos SC, HF-A e HF-E. Conclusão: O enalapril 
atenuou a resistência à insulina, normalizou a estrutura e a função 
das ilhotas pancreáticas e melhorou o eixo ECA2/receptor MAS nos 
camundongos alimentados com dieta hiperlipídica, provavelmente 
por causa da redução no ganho de massa corporal e ingestão ali-
mentar. Os demais tratamentos parecem não apresentar efeitos na 
obesidade e metabolismo de carboidratos. Palavras-chave: Sistema 
renina-angiotensina, obesidade, ilhotas pancreáticas.

AO22 - eFeiTO dO eXTraTO da FOlHa de EUGENIA 
UNIFLORA sOBre a iNcidÊNcia dO diaBeTes TiPO 1 em 
camUNdONGOs NOd (diaBÉTicO NÃO OBesO)
schumacher NsG1, colomeu Tc1, Figueiredo d1, cazarin cBB2, 
Zollner rl1

1 Laboratório de Imunologia e Alergia Experimental, Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 2 Departamento 
de Alimento e Nutrição, Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp 

Objetivo: Eugenia uniflora (pitanga) é um produto natural cuja 
composição contém flavonoides com potencial anti-inflamatório 
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(Schapoval et al., 1994). O objetivo do presente estudo foi ava-
liar a propriedade anti-inflamatória sobre a expressão do diabetes 
mellitus tipo 1 (DM1) em camundongos NOD tratados com ex-
trato das folhas de pitanga. Material e métodos: No sentido de 
avaliar o extrato com propriedade antioxidante mais elevada e opção 
para o tratamento, extratos aquoso (EA), etanólico (E) e metanol/
acetona (MA) eram submetidos à análise pelas técnicas de fenóis 
totais e DPPH. 57 Camundongos NOD-uni fêmeas de 4 semanas 
de vida foram utilizados: 27 do grupo tratado (extrato solúvel esco-
lhido a partir do potencial antioxidante mais elevado) e 30 do gru-
po controle (ingestão hídrica) durante 26 semanas. Camundongos 
diabéticos ou ao término do protocolo eram sacrificados, retirando-
-se o sangue para dosagem de insulina e o fígado para análise da 
glutationa reduzida (GSH). Resultados: As análises antioxidantes 
das folhas de pitanga demonstraram que o extrato aquoso apresen-
tou atividade antioxidante mais elevada entre os extratos estudados 
(p < 0,05), o que motivou seu estudo. Os animais do grupo con-
trole apresentaram incidência diabética de 60% (19/30) e o grupo 
tratado, de 40,7% (11/27). A concentração sérica de insulina nos 
animais não diabéticos tratados ou não foi similar, mas em níveis 
superiores comparados aos animais diabéticos (p = 0,007). Os níveis 
de GSH hepática não apresentou diferença estatística entre os gru-
pos não diabéticos, mas superiores ao grupo diabético (p < 0,05). 
Discussão: É possível que o tratamento com produtos antioxidan-
tes, no caso extrato da pitanga, propicie mecanismos de “proteção” 
da célula beta produtora de insulina, contribuindo com o controle 
do diabetes. Doenças autoimunes levam à diminuição da GSH no 
organismo, aumentando o dano oxidativo (Rover, 2001). No pre-
sente estudo mostramos que os níveis de GSH estavam inferiores no 
grupo diabético. Conclusão: As análises da atividade antioxidan-
te entre os extratos mostraram-se superiores para o aquoso, o que 
pode facilitar o seu preparo doméstico. Assim, os resultados obtidos 
sugerem que o extrato aquoso da pitanga possui propriedade anti-
-inflamatória, antioxidante e de manutenção dos níveis de insulina 
que podem servir de suporte no tratamento do diabetes. Financia-
mento: Fapesp, Capes, Faepex/Unicamp. Palavras-chave: Eugenia 
uniflora, antioxidante, camundongos NOD.

AO23 - esTimaTiva da HerdaBilidade Para TraÇOs 
assOciadOs À OBesidade Na POPUlaÇÃO iNdíGeNa 
XavaNTe
santos mc1, Horimoto arvr2, Kuhn Pc1, vieira Filho JPB1, Franco lJ3, 
Pereira ac2, moises rs1

1 Departamento de Medicina-Endocrinologia, Escola Paulista de Medicina 
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 2 Laboratório de Genética e 
Cardiologia Molecular, Instituto do Coração (Incor), Escola de Medicina da 
Universidade de São Paulo (USP). 3 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP

A obesidade é uma condição complexa e envolve interação entre 
fatores genéticos e ambientais. Algumas das evidências da existência 
de um componente genético provêm de estudos entre filhos ado-
tivos, gêmeos e em famílias, entretanto a extensão da contribuição 
genética é incerta. A população Xavante, que vive no estado de 
Mato Grosso, é um dos maiores grupos indígenas do Brasil. Essa 
população vem sofrendo nas últimas décadas rápido e significante 
aumento na prevalência de obesidade. Objetivo: Estimar o grau de 
herdabilidade (h2) de fenótipos associados à obesidade na popula-
ção Xavante. Métodos: Foram avaliados 987 índios Xavante (482 
do sexo masculino) com 41,1 ± 19,6 anos de idade, residentes nas 
reservas de Sangradouro e São Marcos, MT. Para a presente análise, 
foram consideradas as medidas de índice de massa corporal (IMC), 
circunferência abdominal (CA) e percentual de gordura corporal 
(%BF) calculada por meio de bioimpedância e BAI (Body Adiposity 
Index), conforme proposto por Bergman e cols. Correlações entre 

os principais pares de parentesco e os fenótipos de obesidade foram 
avaliadas com o programa FCOR do software SAGE. A estimativa da 
herdabilidade dos fenótipos foi realizada com o programa SOLAR. 
Dois modelos foram utilizados para análise dos dados: modelo I, 
em que não consideramos a influência de covariáveis, e modelo II, 
em que consideramos a interação entre idade, sexo e idade e sexo 
simultaneamente. Resultados: Identificamos IMC ≥ 30 kg/m2 em 
664 indivíduos, com média de 29,6 kg/m2 em homens e 30,6 kg/
m2 em mulheres. Observamos correlação significante entre irmãos 
para todos os fenótipos avaliados (IMC: 0,16; CA: 0,29; %BF: 0,16; 
BAI: 0,14; p < 0,01) e entre pais e filhos para CA e IMC (0,11 e 
0,16, respectivamente, p < 0,05). Todos os fenótipos analisados ti-
veram herdabilidade significante em ambos os modelos (h2 variando 
de 0,14 a 0,48). Os maiores valores foram observados para CA (h2 = 
0,48, p < 0,0001 no modelo II e h2 = 0,34, p < 0,0001 no modelo 
I), IMC (h2 = 0,46, p < 0,0001 no modelo II) e BAI (h2 = 0,32, p 
< 0,0001 no modelo II). As covariáveis representam uma pequena 
proporção na variação dos fenótipos IMC e CA (0,13 e 0,16, res-
pectivamente) e uma proporção importante para %BF e BAI (0,49 e 
0,42, respectivamente). A herdabilidade do IMC apresentou hete-
rogeneidade entre os sexos (h2 = 0,17 sexo masculino e h2 = 0,37 
no sexo feminino). Conclusão: A estimativa de herdabilidade foi 
significante para todos os fenótipos analisados, sendo maior para o 
IMC e CA. Palavras-chave: Herdabilidade, obesidade, população 
indígena.

AO24 - eXPressÃO de GlP-1 em ilHOTas PaNcreÁTicas de 
camUNdONGOs NOd (NON-OBESE DIABETIC) TraTadOs 
cOm eXTraTO aQUOsO das FOlHas de PASSIFLORA ALATA
Figueiredo d1, colomeu Tc1, schumacher NGs1, meletti lmm2, 
Zollner rl1 
1 Laboratório de Imunologia e Alergia Experimental, Faculdade de Ciências 
Médicas, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 2 Instituto Agronômico 
de Campinas, Centro de Pesquisa Genética 

Objetivo: A expressão de GLP-1 está envolvida no retardo da en-
trada de glicose na corrente sanguínea, supressão da produção de 
glucagon e regulação da síntese e secreção de insulina, atuando 
também na diferenciação, proliferação e sobrevida de células be-
tapancreáticas. O objetivo do presente estudo foi avaliar a expres-
são gênica e proteica de GLP-1 em camundongos NOD tratados 
com extrato aquoso das folhas de Passiflora alata (EP). Material 
e métodos: 72 camundongos NOD foram utilizados, sendo 42 
do grupo tratado (EP) e 30 do grupo controle (ingestão hídrica) 
da 4ª a 28ª semana. Camundongos diabéticos ou ao término do 
protocolo eram sacrificados, e seus pâncreas preparados para estu-
dos de imunofenotipificação. Adicionalmente, ilhotas pancreáticas 
eram isoladas para análise de expressão gênica por PCR-tempo real. 
Resultados: A incidência do diabetes foi de 63% (19/30) para o 
grupo controle, enquanto no grupo EP foi de 38% (16/42). A ex-
pressão gênica mostrou que o grupo tratado apresentou expressão 
de GLP-1 superior aos grupos controle e diabético (p = 0,01). A 
análise de imunofluorescência mostrou que os grupos EP e diabé-
tico apresentaram níveis de GLP-1 superiores ao grupo controle 
(p = 0.0017). Discussão: O GLP-1 pode regular o crescimento 
das ilhotas pancreáticas por neogênese de células beta a partir de 
células progenitoras dos ductos pancreáticos, e por replicação. Sua 
expressão se relaciona também à diminuição da incidência de dia-
betes mellitus tipo 1 e de apoptose de células beta em camundon-
gos NOD pré-diabéticos tratados com GLP-1 humano (Zhang et 
al., 2007). Os camundongos do grupo tratado apresentaram maior 
expressão de GLP-1 nas duas técnicas realizadas, sugerindo preser-
vação das ilhotas. Níveis elevados de GLP-1 foram detectados em 
plasma de camundongos NOD diabéticos (Rydgren et al., 2012), 
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o que corrobora os resultados obtidos neste trabalho, em que a 
expressão de GLP-1 no grupo diabético é superior quando compa-
rada ao grupo controle pela técnica de imunofluorescência. Pode-
-se sugerir, dessa forma, que o aumento de GLP-1 seja um dos 
mecanismos de compensação à perda de células beta. Conclusão: 
O tratamento com extrato aquoso das folhas de P. alata pode con-
tribuir com a sobrevida de células beta, aumentando a expressão de 
GLP-1 em ilhotas pancreáticas e a expressão de GLP-1 em animais 
diabéticos, servindo como tratamento de suporte auxiliar ao diabe-
tes tipo 1. Financiamento: Fapesp, Faepex/Unicamp. Palavras-
-chave: Passiflora alata, GLP-1, camundongos NOD.

AO25 - ideNTiFicaÇÃO de variaNTes de sUsceTiBilidade 
Para TraÇOs relaciONadOs a OBesidade Na 
POPUlaÇÃO iNdíGeNa XavaNTe POr meiO de esTUdO de 
assOciaÇÃO GeNÔmica amPla
Kuhn Pc1, santos mc1, Horimoto arvr2, vieira Filho JPB1, Franco lJ3, 
Pereira ac2, moises rs1

1 Disciplina de Endocrinologia, Escola Paulista de Medicina, Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp). 2 Laboratório de Genética e Cardiologia 
Molecular, Instituto do Coração, Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (USP). 3 Departamento de Medicina Social, Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto, USP

Introdução: Nas últimas décadas a população indígena Xavante, 
como outras populações ameríndias, vem passando por um proces-
so de transição cultural, com mudanças no estilo de vida e hábitos 
alimentares. Acompanhando essas mudanças, um aumento impor-
tante na prevalência de obesidade e diabetes tem sido observado 
entre os Xavante. Em publicação anterior caracterizamos a estrutura 
genética dessa população e os resultados mostram que se trata de 
uma população geneticamente isolada. Como populações isoladas 
possivelmente apresentam menor número de fatores de suscetibi-
lidade genética e de fatores ambientais, espera-se que seu estudo 
em análises genômicas amplas possa proporcionar maiores chances 
de identificação de loci ou genes de suscetibilidade para desordens 
herdadas. Objetivo: Realizar GWAS na população indígena Xavante 
para identificação de variantes genéticas associadas com intolerância 
à glicose e obesidade. Métodos: Foram avaliados 876 índios Xavan-
te sem miscigenação (498 do sexo feminino, Mi: 42 anos) residentes 
em duas reservas localizadas no estado de Mato Grosso. Os indiví-
duos foram submetidos à avaliação clínica, incluindo antropometria. 
Foram obtidas amostras de sangue para determinação de glicemia de 
jejum. A seguir, 75 g de glicose foram administradas aos indivíduos 
com glicemia capilar em jejum < 200 mg/dl e outra amostra de 
sangue foi obtida para determinação da glicemia. Para a primeira 
fase do estudo (discovery set) foram analisados 300 indivíduos, que 
foram genotipados em 731.442 SNP, utilizando a plataforma Hu-
man Omni Express Bead Chip (Illumina, San Diego, CA, USA). Na 
segunda fase do estudo (replication set) os 100 SNP mais fortemente 
associados com à intolerância à glicose e os 100 SNP mais associados 
ao IMC como variável contínua foram genotipados em outros 576 
indivíduos da mesma população. Resultados: Foram identificados 
quatro SNP que atingiram o nível de significância para GWAS: no 
cromossomo 11 identificamos duas regiões rs1791936 (P = 6.97 x 
10-9) associado com circunferência abdominal e rs2249878 (P = 
6.11 x 10-6) associado com IMC; rs278853 (P = 2.70 x 10-10) no 
cromossomo 1 e rs1347021 (P = 1.85 x 10-6) no cromossomo 18 
associados com circunferência abdominal. Conclusão: Na popula-
ção indígena Xavante identificamos SNP associados com circunfe-
rência abdominal e IMC em regiões não previamente implicadas em 
outros grupos étnicos. Estudos adicionais de um número maior de 
SNP nas regiões de associações são importantes. Palavras-chave: 
GWAS, obesidade, Xavante.

AO26 - mecaNismO de aÇÃO dO ÁcidO BeTUlíNicO Na 
caPTaÇÃO de GlicOse NO mÚscUlO sÓleO: síNTese e 
TraNslOcaÇÃO dO GlUT4
castro aJG1, Frederico mJs1, cazarolli lH2, dutra mF3, Buss Zs4, 
Bretanha lc5, Pizzolatti mG5, silva FrmB1

1 Laboratório de Hormônios & Transdução de Sinais, Centro de Ciências 
Biológicas, Departamento de Bioquímica, Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 2 Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Universitário 
Laranjeiras do Sul, Laranjeiras do Sul. 3 Departamento de Bioquímica, Instituto de 
Ciências Básicas da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
4 Departamento de Análises Clínicas, Centro de Ciências da Saúde, UFSC.  
5 Departamento de Química, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, UFSC

Objetivo: A hiperglicemia crônica leva a danos teciduais, sendo 
associada a insulinorresistência e reduzida expressão de GLUT4. 
Compostos presentes em plantas utilizadas popularmente para o 
tratamento de doenças que possam regular de forma rápida a ho-
meostasia da glicose e a translocação de GLUT4 para a membrana 
plasmática têm importância terapêutica. Com isso, estudaram-se o 
efeito agudo do ácido betulínico (AB) na glicemia de ratos hipergli-
cêmicos e o mecanismo de ação na estimulação da captação de gli-
cose no músculo sóleo. Material e métodos: Ratos Wistar machos 
obtidos do biotério central da UFSC (Protocolo CEUA/PP00414) 
foram utilizados. Ratos em jejum foram pré-tratados com AB (0,1, 
1 e 10 mg/kg; via oral) e após 30 min receberam sobrecarga de 
glicose (8,9 M; via oral). Foi analisada a glicemia, insulina e LDH 
sérico e o conteúdo de glicogênio muscular. No músculo sóleo foi 
estudado o efeito do AB na captação de glicose (14C-DG) na au-
sência (controle) ou presença (tratados) dos inibidores: wortmani-
na, PD98059, ciclo-heximida e colchicine. Verificou-se o efeito do 
AB na incorporação de [14C]-timidina ao DNA e 14C-leucina em 
proteínas. A expressão de GLUT4 foi estudada por Western Blot e 
imunofluorescência. Os dados são expressos como média ± EPM 
usando ANOVA. Diferenças com p ≤ 0,05 foram consideradas esta-
tisticamente significantes. Resultados: O AB reduziu a glicemia em 
todas as doses testadas, aumentou os níveis séricos de insulina e o 
conteúdo de glicogênio muscular e estimulou a captação de glicose 
no músculo sóleo, sendo esta inibida em presença de wortmanina, 
colchicina, ciclo-heximida e PD98059. O AB não estimulou a in-
corporação de timidina ao DNA, promoveu o aumento da incor-
poração de leucina em proteínas, aumentou o imunoconteúdo to-
tal, citosólico e membranar de GLUT4 e não exibiu toxicidade nas 
doses/tempos estudados. Discussão: O efeito do AB na glicemia, 
níveis séricos de insulina e no conteúdo de glicogênio mostra poten-
cial ação insulinomimética e/ou secretagoga de insulina. A inibição 
da captação de glicose com wortmanina, colchicina, ciclo-heximida 
e PD98059 indica que AB age dependente de PI3K e da movimen-
tação de vesículas contendo GLUT4. Sua atividade nuclear foi cor-
roborada pelo aumento na incorporação de leucina e o aumento do 
conteúdo total, citosólico e membranar de GLUT4. Conclusão: O 
efeito estimulatório do AB na captação de glicose no músculo sóleo 
é mediado pelo aumento na síntese e translocação do GLUT4 via 
PI3K. Palavras-chave: Ácido betulínico, hiperglicemia, GLUT4.

AO27 - relaÇÃO da eXPressÃO de cdK6 e iNsUliTe em 
ilHOTa PaNcreÁTica de camUNdONGOs NOd (NON-
OBESE DIABETIC) TraTadOs cOm eXTraTO aQUOsO das 
FOlHas de PASSIFLORA ALATA
Figueiredo d1, colomeu Tc1, schumacher NsG1, meletti lmm2, 
Zollner rl1

1 Laboratório de Imunologia e Alergia Experimental, Faculdade de Ciências 
Médicas, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 2 Instituto Agronômico 
de Campinas, Centro de Pesquisa Genética 

Objetivo: Os flavonoides possuem propriedades antioxidantes que 
podem interferir na atividade inflamatória, agindo como inibido-
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res de componentes do ciclo celular (Cdks) (Zapata-Torres et al., 
2004). A Cdk-6 possui papel na diferenciação, adesão e recruta-
mento de células inflamatórias e na produção de citocinas inflama-
tórias (Liu et al., 2008). O objetivo do presente estudo foi analisar 
a expressão da Cdk-6 e apoptose em ilhotas pancreáticas de camun-
dongos NOD tratados com extrato aquoso das folhas de Passiflora 
alata (EP). Material e métodos: 72 camundongos NOD foram 
utilizados, sendo 42 do grupo tratado (EP) e 30 do grupo controle 
(ingestão hídrica) da 4ª a 28ª semana. Camundongos diabéticos ou 
ao término do protocolo eram sacrificados e seus pâncreas prepa-
rados para estudos de apoptose e imunofenotipificação. Adicional-
mente, ilhotas pancreáticas eram isoladas para análise de expressão 
gênica por PCR-tempo real. Resultados: A incidência do diabetes 
foi de 63% (19/30) para o grupo controle, enquanto no grupo 
EP de 38% (16/42). A expressão gênica de Cdk-6 não apresen-
tou diferença estatística entre os grupos, mas a análise realizada por 
imunofluorescência mostrou que o grupo EP apresentou níveis de 
Cdk-6 inferiores aos dos grupos diabéticos e controle (p < 0,0001). 
Adicionalmente, pudemos verificar que esses níveis acompanhavam 
o grau de insulite; quanto maior o grau de insulite, maior expressão 
de Cdk-6. A análise de apoptose mostrou número menor de células 
apoptóticas no grupo EP quando comparado aos demais (p = 0,03). 

Discussão: Os flavonoides possuem atividade antiproliferativa por 
estarem envolvidos na modulação de proteínas regulatórias, promo-
vendo a interrupção do ciclo celular (Pan et al., 2002; Lee et al., 
2008). A Cdk-6 está expressa no citoplasma de linfócitos T ativados 
(Veiga-Fernandes e Rocha, 2004), o que corrobora os resultados 
obtidos neste estudo, já que o grupo diabético possui maior grau de 
insulite e expressão da proteína. É possível que produtos de Passiflo-
ra possuam propriedades inibidoras de Cdks e que possam induzir 
apoptose em células inflamatórias, promovendo a resolução da infla-
mação. Conclusão: Os flavonoides presentes nas folhas de P. alata 
podem contribuir na modulação do processo inflamatório, servindo 
como suporte ao tratamento do diabetes tipo 1. Financiamento: 
Fapesp, Faepex/Unicamp. Palavras-Chave: Passiflora alata, Cdk-
6, camundongos NOD.

AO28 - resPOsTa HOrmONal PaNcreÁTica aNTes e aPÓs 
TraTameNTO cOm GlP-1 mimÉTicO em iNdivídUOs cOm 
diaBeTes TiPO 2 POrTadOres da variaNTe rs7903146 dO 
GeNe TcF7l2
Ferreira mc1, Fukui rT2, arruda-marques mc2, Piaia c3, silva mer4, 
santos rF4

1 Laboratório de Carboidratos – LIM 18, Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e Universidade Comunitária 
da Região de Chapecó (Unochapecó). 2 FMUSP. 3 Unochapecó. 4 LIM 18, 
Hospital das Clínicas da FMUSP

Objetivos: O gene TCF7L2 (transcription factor 7-like 2) codifica 
um fator de transcrição importante na via Wnt, que tem apresentado 
forte associação com diabetes tipo 2 (DM2) em diferentes etnias. 
Apesar de serem pouco conhecidos os mecanismos que relacionam 
o TCF7L2 ao DM2, tem sido demonstrada a associação do alelo 
T no rs7903146 com redução da secreção de insulina e do efeito 
das incretinas. Portanto, o presente estudo avalia a resposta hormo-
nal pancreática antes e após tratamento com GLP-1 mimético em 
indivíduos com DM2 portadores da variante rs7903146 do gene 
TCF7L2. Pacientes e métodos: Foram avaliados 162 indivíduos 
com DM2: idade (57,0 ± 7,6) anos, IMC (30,5 ± 5,1) kg/m². A 
partir dessa amostra, 56 pacientes foram divididos em dois grupos 
conforme o genótipo, sendo 26 CC x 30 CT/TT, para realização 
dos testes de refeição mista antes e após oito semanas de tratamen-
to com Exenatide, visando avaliar glicose (mg/dl), insulina (µU/
dl), pró-insulina (pmol/l), peptídeo C (ng/ml), glucagon (pg/ml) 

e GLP-1 (pmol/l). Análise estatística por ANOVA. Resultados: Na 
avaliação da resposta pancreática pós-prandial, os valores de insulina, 
pró-insulina e peptídeo C foram maiores no grupo CT/TT do que 
no CC (p < 0,05) sem diferenças na secreção do glucagon, GLP-1 
e na glicemia (NS). Com relação à influência do alelo T na resposta 
ao tratamento, verificou-se que o grupo CT/TT apresentou maior 
redução da secreção de insulina (p < 0,005), peptídeo C (p < 0,05) 
e pró-insulina (p < 0,001) do que o CC. Observou-se redução se-
melhante de glicemia, glucagon e GLP-1, bem como peso e HbA1c 
em ambos os grupos. Discussão: Os efeitos do GLP-1 na glicemia 
pós-prandial são atribuídos à supressão do glucagon, à lentificação 
do esvaziamento gástrico e a efeitos insulinotrópicos. Além disso, já 
foi demonstrado que o Exenatide aumenta a captação de glicose de 
forma insulino-independente em músculo esquelético. Acredita-se, 
portanto, que a diferente resposta observada nos portadores do ale-
lo T corresponde ao efeito na melhora do processamento da pró-in-
sulina e peptídeo C e ao aumento da captação periférica da glicose. 
Conclusões: Os dados indicam que indivíduos com DM2 portado-
res do alelo T no rs7903146 apresentam mais benefícios do Exena-
tide, pois a secreção hormonal pancreática sugere melhor qualidade 
na função de célula β nesse grupo após o tratamento. Além disso, 
adicionais evidências surgiram de que os problemas que associam o 
TCF7L2 ao DM2 estão relacionados à tolerância periférica à glicose. 
Palavras-chave: TCF7L2, diabetes tipo 2, GLP-1 mimético.

AO29 - TriHidrOXiOleaNeNO cONTriBUi Para a 
HOmeOsTasia da GlicOse POr meiO da TraNslOcaÇÃO 
dO GlUT-4 POr Uma via iNdePeNdeNTe dO recePTOr de 
iNsUliNa NO TecidO adiPOsO
castro aJG1, luz G1, Frederico mJs1, Heim JBa1, carvalho FK2, 
Pizzolatti mG2, silva FrmB1

1 Laboratório de Hormônios & Transdução de Sinais, Centro de Ciências 
Biológicas, Departamento de Bioquímica, Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 2 Departamento de Química, Centro de Ciências Físicas e 
Matemáticas, UFSC 

Objetivo: A redução na produção e a resistência à insulina são fa-
tores primários do diabetes do tipo 2 e o aumento na disponibili-
dade de GLUT4 tecidos responsivos à insulina é significante para o 
tratamento dessa patologia. Os triterpenos são produtos do meta-
bolismo secundário em plantas e amplamente disponíveis na dieta 
humana, e sua potencial ação nutracêutica tem despertado atenção 
pelo efeito antidiabético frequentemente relatado, porém cientifica-
mente pouco comprovado. O objetivo deste trabalho foi estudar a 
ação anti-hiperglicêmica e o mecanismo de ação do triterpeno trihi-
droxioleaneno (THO) na captação de glicose no tecido adiposo. 
Materiais e métodos: Ratos Wistar obtidos do biotério central da 
UFSC (CEUA PP00414), submetidos a jejum, foram pré-tratados 
(n = 6) com THO (0,1, 1 e 10 mg/kg), seguindo-se por indução da 
hiperglicemia com glicose (4 g/kg, oral). Após eutanásia, o sangue 
foi coletado para análise da glicemia e insulina sérica. Para estudos 
de captação de glicose, o tecido adiposo foi incubado em presença 
ou não de THO e/ou inibidores farmacológicos (HNMPA-AM, 
wortmanina e colchicina). Os dados foram expressos como média ± 
EPM usando ANOVA. Diferenças com p ≤ 0,05 foram consideradas 
estatisticamente significantes. Resultado: Trihidroxioleaneno redu-
ziu significantemente a glicemia de ratos hiperglicêmicos em todas 
as doses testadas, assim como, em 10 mg/kg, potenciou a secreção 
de insulina. THO (1 μM) estimulou significantemente a captação de 
glicose no tecido adiposo durante 60 min de incubação, sendo esse 
efeito inalterado na presença do inibidor da tirosina do receptor de 
insulina (HNMPA-AM). Entretanto, foi significativamente inibido 
na presença do wortmanina (inibidor de PI-3K) ou colchicina (ini-
bidor da polimerização de microtúbulos). Discussão: A ação anti-
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-hiperglicemica e hipoglicemiante (aumento da captação de glicose 
em tecido periférico) do triterpeno THO indica potencial atividade 
antidiabética mediado por efeito secretagogo e insulinomimético. 
O THO age na regulação da glicemia por meio de translocação de 
vesículas contendo GLUT4, por uma via dependente de PI3K e da 
integridade funcional dos microtúbulos. Além disso, atua por um 
mecanismo independente do receptor de insulina.  Conclusão: O 
triterpeno THO regula a glicemia por meio do efeito estimulatório 
na captação de glicose por uma via independente do receptor de 
insulina, envolvendo a atividade da PI-3K e a integridade funcional 
dos microtúbulos no tecido adiposo. Palavras-chave: Trihidroxio-
leaneno, glicemia, GLUT4.

cardiOvascUlar

AO30 - a imPOrTÂNcia dO DIABETES MELLITUS cOmO 
FaTOr de riscO Para dOeNÇa arTerial cOrONariaNa 
NOs PacieNTes aTeNdidOs em UNidades BÁsicas de 
saÚde de OUrO PreTO, mG
silva JFm1, resende Nm1, Gontijo rv1

1 Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 

Objetivo: Investigar a distribuição dos principais fatores de risco 
para doença arterial coronariana (DAC), por meio da estimativa de 
prevalências e do estudo da ocorrência simultânea dos fatores de 
risco entre os pacientes atendidos no ambulatório pelos alunos do 
terceiro ano do curso de medicina da Universidade Federal de Ouro 
Preto. Material e métodos: Trata-se de estudo transversal, no qual 
foram avaliados 66 indivíduos adultos, de ambos os sexos, atendidos 
nos Postos de Saúde de Ouro Preto, em 2011. Os dados foram 
compilados por meio de formulário. As variáveis estudadas foram 
idade, gênero, escolaridade, atividade física, tabagismo, hiperten-
são arterial sistêmica, hiperlipidemia, obesidade, história familiar de 
doença coronariana, diabetes mellitus, índice de massa corpórea e 
circunferência abdominal. Resultados: A prevalência dos fatores de 
risco encontrada foi: diabetes mellitus – 81,8%; tabagismo – 77,3%; 
história familiar de doença arterial coronariana – 59,1%; obesidade 
– 57,6%; sedentarismo – 39,4%; hipertensão arterial – 36,4% e hiper-
lipidemia – 12,1%. Discussão: A manifestação mais importante do 
comprometimento macrovascular causado pelo diabetes é a DAC, 
em razão do processo precoce e acelerado de aterosclerose. Na li-
teratura é descrito que a DAC é duas a quatro vezes mais comum 
nos diabéticos, o que pôde ser evidenciado no estudo. Os diabéticos 
representam aproximadamente 25% de todos os pacientes submeti-
dos a procedimentos de revascularização a cada ano e infelizmente 
apresentam pior evolução quando comparados aos não diabéticos. 
Concentrações plasmáticas elevadas de glicose, porém ainda abaixo 
da faixa do diabetes, estão relacionadas com risco maior para DAC. 
A associação do diabetes com hipertensão arterial, sedentarismo, 
tabagismo, história familiar e hiperlipidemia aumenta substancial-
mente a incidência e mortalidade por DAC. A relação causa/efeito 
entre esses fatores se confundem, pois um problema pode gerar ou-
tro e o segundo pode agravar o primeiro e gerar um possível tercei-
ro problema, formando um círculo vicioso. Conclusão: A elevada 
prevalência de pacientes diabéticos, tabagistas, obesos e com história 
familiar de doença coronariana encontrada alerta para a necessidade 
de adoção de programas de promoção de saúde e prevenção de do-
enças cardiometabólicas e cardiovasculares, pois tais medidas gera-
riam um ganho expressivo em qualidade de vida para esses pacientes 
e também diminuiriam os gastos com procedimentos de alta com-
plexidade. Palavras-chave: Diabetes, doença arterial coronariana, 
atenção primária.

AO31 - HiPerTeNsÃO arTerial sisTÊmica imPacTa 
NeGaTivameNTe Na mOdUlaÇÃO aUTONÔmica 
cardíaca de diaBÉTicOs
dutra dB1, arakelian vm2, mendes r1, rossi Fcc1, Bonjorno Jr. Jc2, 
dutra GO1, catai am1, Borghi-silva a1

1 Laboratório de Fisioterapia Cardiopulmonar, Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar). 2 Departamento de Interunidades em Bioengenharia, 
Universidade de São Paulo (USP)

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da hiper-
tensão arterial sistêmica (HAS) na modulação autonômica cardíaca 
de indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Materiais e mé-
todos: Foram avaliados 50 indivíduos de ambos os sexos, que foram 
divididos em dois grupos: grupo DM2 (n = 27; 50,9 ± 7,9 anos) e 
grupo DM2 + HAS (n = 23; 51,7 ± 6,6 anos). O registro da fre-
quência cardíaca e dos intervalos R-R (iRR) foi obtido por meio do 
cardiofrequencímetro Polar S810i com o indivíduo em repouso e na 
posição sentada por 10 minutos. A modulação autonômica cardíaca 
foi avaliada por meio de índices lineares e não lineares da variabilida-
de da frequência cardíaca (VFC) utilizando o software Kubios HRV. 
Para análise estatística dos dados foram utilizados o teste de norma-
lidade de Shapiro-Wilk e o teste de teste t não pareado. Resultados: 
O grupo DM2 + HAS apresentou maiores valores da média de fre-
quência cardíaca (78 vs. 71 bpm) e menores valores para o índice 
alta frequência (AF) (28,4 vs. 38,2 un), entropia de Shannon (3,05 
vs. 3,23), alfa 1 (1,19 vs. 1,42) e alfa 2 (0,88 vs. 1,02) comparado 
ao grupo DM. Discussão: A redução da VFC tem sido apontada 
como forte indicador de risco para eventos adversos, refletindo o 
papel vital que o SNA desempenha na manutenção da saúde. Su-
charita et al. (2011) demonstraram a existência de prejuízo da mo-
dulação autonômica cardíaca em indivíduos com DM2, comparados 
a controles. Por outro lado, Menezes Jr. et al. (2004) observaram 
que a VFC é reduzida em hipertensos comparados aos normoten-
sos. Adicionalmente, o estudo Boer-Martins et al. (2011) também 
avaliou a influên cia da DM2 na VFC, entretanto considerou que a 
hipertensão do tipo resistente e a associação com a obesidade fo-
ram relacionadas a maior desequilíbrio autonômico. Nesse contexto, 
a coexistência da DM2 e da HAS parece impactar negativamente 
no controle autonômico da frequência cardíaca (FC) do que a DM 
isolada, mesmo quando sinais de neuropatia autonômica ainda não 
foram manifestados. Conclusão: Em indivíduos com DM2, a asso-
ciação da comorbidade HAS afeta de forma negativa o controle au-
tonômico da FC desses pacientes. Palavras-chave: Diabetes mellitus, 
hipertensão arterial sistêmica, variabilidade da frequência cardíaca.

AO32 - marcadOres de OBesidade e riscO 
cardiOvascUlar em mUlHeres cOm síNdrOme dOs 
OvÁriOs POlicísTicOs
sousa rml1, chein mBc1, silva dsm2, Gomes srl2, Figueiredo Neto 
Ja1, Brito lmO1

1 Programa de Pós-Graduação em Saúde Materno-Infantil da Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA). 2 UFMA

Objetivo: A obesidade é uma condição clínica frequente em porta-
doras de síndrome dos ovários policísticos (SOP) e está associada ao 
aumento do risco cardiovascular. O estudo objetiva associar medidas 
antropométricas: índice de massa corpórea (IMC), circunferência 
da cintura (CC), relação cintura-estatura (RCEST), relação cintura-
-quadril (RCQ), percentual de gordura corporal (%GC) a fatores 
de risco cardiovascular (FRCV): pressão arterial elevada, perfil lipí-
dico e glicemia de jejum em mulheres com SOP. Material e méto-
dos: Estudo transversal com 78 mulheres diagnosticadas com SOP 
pelos critérios de Rotterdam. Foram mensurados: colesterol total 
(CT), triglicerídeos (TG), LDL-colesterol (LDL), HDL-colesterol 
(HDL), glicemia de jejum e pressão arterial (PA) em todas as pa-
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cientes, bem como as variáveis antropométricas. O cálculo do %GC 
obedeceu à fórmula de Durnin e Womersley. A análise estatística foi 
realizada pelo teste do qui-quadrado e correlação linear de Pearson 
no software Stata 10.0. O nível de significância adotado foi p ≤ 0,05. 
Resultados: A prevalência de obesidade foi elevada, tanto avaliada 
pelo IMC (34,6%) quanto pelo %GC (61,5%). A alteração do perfil 
lipídico foi relevante, especialmente a diminuição do HDL obser-
vada em 34,6% das mulheres. Todos marcadores de risco cardio-
vascular aumentaram com o aumento do IMC, exceto o HDL, que 
reduziu (p < 0,05). O %GC influenciou diretamente na redução dos 
níveis de HDL (r = -0,3598 e p = 0,0012) e no aumento dos demais 
riscos cardiovasculares (p < 0,05). IMC, CC e RCEST apresentaram 
correlação positiva significativa com todos os FRCV analisados neste 
estudo. Discussão: A obesidade é comum em pacientes com SOP, 
sendo fator de risco independente para doenças cardiovasculares. As 
alterações no perfil lipídico observadas nas portadoras de SOP foram 
relevantes. Wild et al. descrevem que tais alterações podem estar 
relacionadas com os efeitos da resistência insulínica e hiperandroge-
nismo, combinados a fatores ambientais e prática de atividade física. 
Os indicadores antropométricos apresentaram bom desempenho no 
rastreamento do risco cardiovascular, confirmando os estudos de 
Costa et al. e Lee et al. Conclusão: A presença de FRCV foi eleva-
da na amostra estudada. Os indicadores antropométricos utilizados 
apresentaram boa correlação com o risco cardiovascular em mulhe-
res com SOP. Isso sugere a viabilidade do uso desses indicadores na 
avaliação clínica, com vistas à detecção do risco cardiovascular nessas 
pacientes. Palavras-chave: Síndrome dos ovários policísticos, antro-
pometria, fator de risco cardiovascular.

AO33 - NOvel circUlaTiNG BiOmarKers OF 
iNFlammaTiON aNd aTHerOGeNesis are assOciaTed WiTH 
GradUal deTeriOraTiON OF cardiOmeTaBOlic PrOFile
almeida-Pititto B1, ribeiro FF2, lotufo Pa3, Bensenor i3, vivolo srGF3

1 Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).  
2 Universidade Federal do Pará (UFPA). 3 Universidade de São Paulo (USP) 

Objective: To evaluate whether the number of the metabolic syndro-
me components were associated with increments in the concentra-
tions of novel markers of inflammation and endothelial dysfunction 
and insulin resistance index in a subset of middle-aged participants 
of the multicenter Brazilian Longitudinal Study of Adult Health-
-ELSA-Brasil. Material e métodos: This cross-sectional study was 
conducted in convenience sample of 998 individuals from the ELSA 
center in Sao Paulo, aged 35-54 years. All participants with pre-
-diabetes were included but those with history or current diagnosis 
of CVD and/or diabetes were excluded. Participants were stratified 
according to the increase in number of criteria of the metabolic syn-
drome (0, 1 to 2, and ≥ 3 criteria). Data were compared by ANO-
VA. In an additional analysis, they were categorized into tertiles of 
HOMA-IR to test association between gradual worsening of insulin 
resistance and circulating levels of novel markers –ANCOVA adjus-
ted for BMI was applied. Resultados: Significant elevations in mean 
values of age, anthropometric and biochemical variables were obser-
ved as the number criteria increased. Some novel markers changed 
significantly across the categories of diagnostic factors. Gradients in 
fasting and 2-hour insulin, leptin, CRP, TGF-β1 and E-selectin con-
centrations were found as the number of factors increased. When 
stratifying according to HOMA-IR tertiles, marked differences in 
mean values of anthropometric values among the categories were 
found, requiring BMI-adjusted analysis. Significant gradients in 
waist circumference and blood pressure persisted as several bioche-
mical variables across HOMA-IR tertiles, although mean values of 
traditional risk factors had varied within normal ranges. Regarding 
novel biomarkers, significant increments in 2-hour insulin, leptin, 

CRP and E-selectin concentrations as well as adiponectin elevation, 
were found across HOMA-IR categories, even after adjusting for 
body adiposity. Conclusão: In a large sample, a broad spectrum of 
novel biomarkers was investigated in association with traditional car-
diovascular risk factors and novel biomarkers. The findings of direct 
associations of CRP and E-selectin and inverse association of adipo-
nectin with worsening of metabolic profile and insulin resistance, 
independent of body adiposity, in a large sample of middle-aged 
adults, should motivate investigations of novel markers of inflam-
mation and endothelium dysfunction. Keywords: Inflammation, 
endothelial dysfunction, insulin resistance.

cirUrGia BariÁTrica e meTaBÓlica

AO34 - dePOsiÇÃO de GOrdUra ecTÓPica, 
adiPONecTiNa e seNsiBilidade À iNsUliNa aPÓs a 
cirUrGia de derivaÇÃO BiliOPaNcreÁTica NO diaBeTes 
TiPO 2
vasques acJ1, souza Jrm1, Yamanaka a1, Oliveira ms1, Novaes Fs1, 
Pareja Jc1, chaim ea2, Geloneze B1

1 Laboratório de Investigação em Metabolismo e Diabetes, Gastrocentro, 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 2 Departamento de Cirurgia, 
Unicamp

Objetivos: 1) Avaliar efeito da cirurgia de derivação biliopancreáti-
ca (DBP) no acúmulo de tecido adiposo visceral (TAV), epicárdico 
(TAE) e pericárdico (TAP), na adiponectina sérica (ADS) e na sen-
sibilidade à insulina (SI) de mulheres obesas grau I e II com DM2. 
2) Comparar essas pacientes (pré e pós-operatório) com dois grupos 
controles. Material e métodos: Avaliadas 68 mulheres: controle 
magro (CMagro – n = 19), controle obeso (CObeso – n = 18), 
normotolerantes à glicose, e obeso com DM2 (ObesoDM2 – n = 
31), das quais 20 foram submetidas à DBP e reavaliadas no 1º e 
12º meses após DBP. TAV foi avaliado por ultrassonografia abdomi-
nal e TAE e TAP, por ecocardiograma transtorácico. SI foi avaliada 
por clamp hiperglicêmico e modelo mínimo de glicose. Dosados: 
HbA1c, glicose, insulina e ADS. Testes estatísticos: Kruskal-Wallis, 
Friedman, Duncan e Spearman. Resultados: 1º e 12º meses após 
DBP, 60%/85% estavam com glicemia de jejum < 100 mg/dl e 
35%/84% com HbA1c < 6%, respectivamente. No primeiro mês 
após DBP houve redução no TAV, enquanto o TAE e TAP apre-
sentaram redução no 12º mês (p < 0,01). TAE do grupo Obeso-
DM2 no pré e primeiro mês pós-op. era maior que dos controles; 
12 meses após assemelhou-se ao CObeso e permaneceu maior que 
o CMagro (p < 0,01). TAV e TAP no pré e primeiro mês pós-op. 
apresentaram espessuras maiores que o CMagro e semelhantes ao 
CObeso (p < 0,01). Doze meses após assemelharam-se ao CMa-
gro e tornaram-se reduzidos em relação ao CObeso (p < 0,01). O 
∆TAV correlacionou-se com valores pré-op. de IMC (r = 0,5), cir-
cunferência da cintura (r = 0,6) e TAV (r = 0,8); e ∆TAE (r = 0,9) 
e ∆TAP (r = 0,9) correlacionaram-se com seus respectivos valores 
pré-operatórios (p < 0,05). ADS e SI apresentaram-se normalizadas 
um mês após DBP assemelhando-se ao CMagro e com valores supe-
riores ao CObeso (p < 0,05). Após 12 meses, foi mantida melhora 
na SI e na ADS (p < 0,01). Discussão: A influência da obesidade 
na redução da SI é determinada pelo grau e local de acúmulo da 
adiposidade. Por causa da origem embrionária em comum, TAE e 
TAP possuem características metabólicas e inflamatórias semelhan-
tes às do TAV. Contudo, houve resposta diferente do TAE/TAP 
comparado ao TAV à perda de peso induzida pela DBP. O aumento 
na ADS após a DBP reflete redução da adiposopatia, que pode ter 
contribuído para melhora da SI. Conclusão: Ocorreram adaptações 
fisiológicas favoráveis nos pacientes obesos grau I e II portadores 
de DM2, as quais se relacionam à restauração da SI e à diminui-
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ção da adiposopatia, resultando na melhora no controle glicêmico. 
Palavras-chave: Derivação biliopancreática, clamp hiperglicêmico, 
tecido adiposo epicárdico.

AO35 - eFeiTO da derivaÇÃO BiliOPaNcreÁTica Na 
FUNÇÃO da cÉlUla BeTa de mUlHeres OBesas GraU i e ii 
POrTadOras
vasques acJ1, Pareja Jc1, Oliveira ms1, Novaes Fs1, lima mmO1, 
cobelli c2, chaim ea3, Geloneze B1

1 Laboratório de Investigação em Metabolismo e Diabetes, Gastrocentro, 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 2 Departamento de 
Engenharia da Informação, Universidade de Padova, Itália. 3 Departamento de 
Gastrocirurgia, Unicamp

Objetivo: Com o propósito de identificar os mecanismos subjacen-
tes à remissão do diabetes tipo 2 (DM2) após a cirurgia de derivação 
biliopancreática (DPB), objetivou-se: 1) Avaliar o efeito da DBP na 
função da célula beta de mulheres obesas grau I e II portadoras de 
DM2, utilizando estímulos com glicose oral e intravenosa; 2) com-
parar essas pacientes (pré e pós-operatório) com dois grupos con-
troles. Material e métodos: Foram avaliadas 68 mulheres divididas 
em três grupos: Controle Magro [CMagro (IMC: 23 ± 2 kg/m²; n 
= 19)] e Controle Obeso [CObeso (IMC: 35 ± 5 kg/m²; n = 18)], 
ambos normotolerantes à glicose, e Obeso com DM [ObesoDM2 
(36 ± 4 kg/m²; n = 31)], do qual 20 indivíduos foram submetidos 
à DBP com avaliações pré e um mês pós-op. Realizados testes de 
tolerância oral à glicose (TTOG) e clamp hiperglicêmico. Índices de 
responsividade da célula beta, sensibilidade à insulina (SI), extração 
hepática de insulina (EH) e tempo de atraso (t) da célula beta em 
responder a um dado estímulo com glicose avaliados pelos modelos 
mínimos de glicose e peptídeo C. Função da célula beta represen-
tada pelos disposition indexes (DI), os quais são índices de respon-
sividade ajustados para a SI: basal (Dib), dinâmico (DId) (primeira 
fase secreção de insulina), estático (Die) (segunda fase secreção de 
insulina) e total (DIt). Testes de Willcoxon e Kruskal-Wallis. Re-
sultados: Após DBP houve restauração do DIb (p < 0,001), com o 
grupo cirúrgico assemelhando-se ao CMagro, e melhora nos DId, 
DIe e DIt em ambos testes dinâmicos (p < 0,05). A SI apresentou-se 
completamente normalizada (p < 0,0001), com o grupo cirúrgico 
alcançando níveis semelhantes aos do CMagro e mais elevados que o 
CObeso (p < 0,05). SI oral e SI clamp aumentaram cerca de 5 e 3,5 
vezes, respectivamente. A EH de insulina apresentou aumento sig-
nificante após DBP, com o grupo cirúrgico mantendo-se semelhante 
ao CMagro e com níveis aumentados em relação ao CObeso (p < 
0,05). Após a DBP não foram observadas modificações no t. Con-
clusões: Ocorreram adaptações fisiológicas positivas após a DBP, 
explicando a melhora aguda no controle glicêmico dos pacientes. A 
não melhora no t evidencia as características do DM2 como doença 
crônica, pois o tratamento cirúrgico contribui para a remissão e não 
resolução da doença. A compreensão dos mecanismos de mudança 
no metabolismo após a DBP ajudará a definir o papel do intestino 
na fisiopatologia do DM2, contribuindo para o desenvolvimento de 
novas abordagens para o tratamento da doença. Palavras-chave: 
Função da célula betapancreática, clamp hiperglicêmico, derivação 
biliopancreática.

AO36 - rasTreameNTO NÃO iNvasivO da síNdrOme 
meTaBÓlica
ianni dF1, chaim ea2, Gobato rc2

1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Gastrocentro. 2 Unicamp, 
Departamento de Cirurgia 

Objetivo: A síndrome metabólica (SM) é definida por um agrupa-
mento de fatores de risco. As condições presentes na SM são aferidas 

de modo clássico e tendo em vista que alguns desses fatores podem 
ser aferidos de modo não invasivo e pelo equipamento ES Complex. 
Este estudo objetivou investigar a acurácia do ES Complex com as 
medições clássicas. Materiais e métodos: 148 brasileiros obesos 
candidatos à cirurgia bariátrica realizaram completo exame físico 
e laboratorial (glicemia e insulina de jejum e HbA1C), medições 
antropométricas e também o exame com o ES Complex, um equi-
pamento que integra quatro diferentes tecnologias não invasivas. 
Algoritmos que combinam parâmetros medidos pelas tecnologias 
foram desenvolvidos para a estimativa da resistência à insulina, fun-
ção betapancreática e da HbA1C. Análise estatística foi executada 
e a curva ROC foi construída para determinar a sensibilidade e a 
especificidade dos parâmetros medidos pelo ES Complex para a SM. 
Resultados: Os parâmetros antropométricos medidos pela bioim-
pedância e os parâmetros de resistência à insulina (score > 2,5) e 
hipertensão aferidos pelo ES Complex em 2 minutos mostraram alta 
correlação com as medidas tradicionais e laboratoriais. A área abaixo 
da curva ROC foi de 0.9413. A avaliação dos parâmetros do sistema 
nervoso autônomo e especificamente do indicador SDNN pela aná-
lise da VFC indicou correlação forte com os indivíduos portadores 
de resistência à insulina, confirmando resultados similares em outras 
pesquisas. Discussão: Embora o diagnóstico da SM não ofereça difi-
culdade clínica muito importante, com exames não muito onerosos, 
o tempo gasto e os custos envolvidos limitam estudos de prevalência 
no Brasil. Assim, ter uma ferramenta simples, rápida e custo-efetiva 
pode auxiliar na determinação da prevalência em estudos epidemio-
lógicos no seu controle e, portanto, na redução da mortalidade e 
comorbidades. Ressaltando-se a importância da avaliação fisiológica 
e dos fatores de risco da SM, tais como a resistência à insulina, a 
decisão terapêutica de uma cirurgia bariátrica para pacientes obesos 
pode ser crucial para o sucesso ou não dessa operação. Conclusão: 
Os parâmetros da SM medido de modo não invasivo pelo equipa-
mento ES Complex neste estudo brasileiro em indivíduos obesos 
mostraram que os algoritmos utilizados no equipamento ES Com-
plex foram favoráveis e com significativo custo efetivo para o rastre-
amento e estudos de predição da SM. Palavras-chave: Síndrome 
metabólica, biossensores, cirurgia bariátrica.

cOmPlicaÇÕes crÔNicas

AO37 - NOrmeTaNeFriNas UriNÁrias elevadas 
relaciONam-se cOm aNOrmalidades da HOmeOsTase 
PressÓrica e HiPerTeNsÃO Pela maPa-24H
Beer ma1, Nascimento Fv1, Piccoli v1, Gerchman F1

1 Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 
Departamento de Medicina Interna, Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) 

Objetivo: Comparar padrões de pressão arterial em indivíduos com 
níveis normais e elevados de normetanefrinas (NORU) e metanefrinas 
(METU) urinárias de 24h. Material e métodos: Estudo transversal 
em indivíduos consecutivos rastreados para pré-diabetes e diabetes 
por meio do teste oral de tolerância à glicose na unidade metabólica 
de um hospital universitário. Realizou-se avaliação padrão, moni-
torização ambulatorial da pressão arterial de 24h (MAPA) e coleta 
de creatinina sérica. Estimou-se a filtração glomerular (CKD-EPI) e 
mediu-se a excreção urinária de albumina (EUA-24h), NORU (nor-
mal até 390 μg/24h) e METU (até 320 μg/24h). Classificaram-se 
os indivíduos em grupo 1 (níveis normais) e grupo 2 (níveis eleva-
dos). Avaliaram-se diferenças no ritmo circadiano da pressão arterial 
pela MAPA por meio de modelos lineares generalizados. A hiperten-
são de consultório e pela MAPA foi definida seguindo as diretrizes 
da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Resultados: Avaliaram-se 
99 indivíduos (67,7% mulheres, 50,5% hipertensos, idade de 53,4 
± 11 anos; 29,3% normais, 39,4% pré-diabetes e 31,3% diabetes). 
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Respectivamente, 31 (31,3%) e 4 (3,7%) indivíduos apresentaram 
NORU e METU acima dos valores de referência. Ao compararem-
-se níveis de NORU, o grupo 2 era mais velho do que o grupo 1 
(49,5 ± 13,1 vs. 57,2 ± 9,0 anos; P = 0,020) e apresentou maior pre-
valência de hipertensão pela MAPA (67,7% vs. 42,6%; P = 0,021). 
Circunferência abdominal, IMC, CKD-EPI, EUA, prevalência de 
pré-diabetes e diabetes foram similares entre os grupos. A média das 
pressões arteriais sistólicas de 24h e diurna na MAPA foram respec-
tivamente maiores no grupo 2 do que no grupo 1 (134,8 ± 18,4 vs. 
127,14 ± 16,0 mmHg; P = 0,035 e 138,4 ± 18,5 vs. 130,2±16,1 
mmHg; P = 0,029). Ao analisar-se a variabilidade do ritmo circa-
diano da pressão por meio da MAPA, a pressão arterial sistólica foi 
maior no grupo 2 em relação ao grupo 1 (P < 0,001). Não houve 
diferença das pressões (consultório e MAPA) ao realizar-se a análise 
para METU. Discussão: Embora NORU e METU sejam metabó-
litos das catecolaminas utilizados para diagnóstico de feocromocito-
ma, ambos são possíveis marcadores de atividade simpática, o que 
explica a relação entre os níveis elevados de NORU e anormalidades 
da homeostase pressórica. Conclusão: Níveis acima dos valores de 
referência de NORU relacionam-se a maior prevalência de hiperten-
são pela MAPA de 24h e diurna, além de anormalidades do ritmo 
circadiano da pressão arterial. Apoio: Capes, CNPq, FIPE-HCPA, 
FAPERGS. Palavras-chave: Normetanefrinas urinárias, pressão ar-
terial de 24h, pré-diabetes e diabetes.

AO38 - PrevalÊNcia das alTeraÇÕes de eNZimas 
HePÁTicas relaciONadas À dOeNÇa HePÁTica 
GOrdUrOsa NÃO alcOÓlica (dHGNa) em PacieNTes 
cOm DIABETES MELLITUS
caxambú alrl1, carrocini mms1, Thomazelli Fcs1

1 Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) 

Objetivo: O DM pode levar ao acúmulo de gordura nos hepatócitos 
e ao surgimento de doença hepática gordurosa não alcoólica (DHG-
NA) e como consequência à elevação das enzimas hepáticas AST, 
ALT e GGT. O trabalho tem por objetivo avaliar a prevalência de 
alterações nos níveis das enzimas hepáticas em pacientes diabéticos. 
Materiais e métodos: Trata-se de análise quantitativa e qualitativa, 
transversal e observacional, realizada por meio da análise de pron-
tuários em um núcleo especializado de atendimento ao diabético. 
As prevalências foram estimadas em forma de intervalo com 95% 
de confiança. Para todos os testes foram consideradas as diferenças 
significativas se P < 0,05. Para as variáveis qualitativas, foi utiliza-
do o teste qui-quadrado. Resultados: A amostra constituiu-se de 
150 pacientes. Entre esses 12% possuem a enzima ALT alterada, 
11,34% apresentam a AST alterada e 17,33% apresentam a enzima 
GGT alterada. Em relação às enzimas AST e ALT, foi observada 
prevalência maior de dislipidemia (87,5%) e obesidade (91,66%) em 
pacientes que possuem essas enzimas alteradas, quando comparados 
com pacientes que possuem essas enzimas dentro da normalidade, 
em que foi observada taxa de 70,63% de dislipidemia e 80,95% de 
obesidade. Em relação ao GGT foram observados resultados signi-
ficativos quando avaliada a presença de alteração lipídica e de insu-
linização, valor da creatinina, tipo de diabetes, tempo de doença, 
nível de TSH e obesidade. Discussão: O marcador mais sensível 
de dano hepático é o GGT. No estudo foi observado que mais de 
95% dos pacientes que possuem a enzima GGT alterada apresentam 
algum grau de obesidade. Além disso, foi observado que também 
mais de 95% dos pacientes que possuem essa enzima alterada pos-
suem também alteração lipídica. O que confirma o dado literário 
de que o DM2, quando associado à alteração de enzimas hepáticas 
sugerindo DHGNA, está relacionado também com algum grau de 
obesidade e dislipidemia. Conclusão: A alta prevalência da alteração 

das enzimas hepáticas encontradas no estudo justifica as suas dosa-
gens para investigação da DHGNA nos pacientes diabéticos. Estu-
dos prospectivos, com número maior de indivíduos são necessários 
para a determinação da evolução da progressão da hepatopatia nos 
indivíduos com essas enzimas alteradas. Palavras-chave: Diabetes 
mellitus, fígado gorduroso, enzimas.

AO39 - PreveNÇÃO de ceGUeira NO PacieNTe diaBÉTicO 
– rasTreameNTO de macUlOPaTia diaBÉTica em 15.137 
PacieNTes diaBÉTicOs de BelO HOriZONTe
dantes d1, medeiros JN1, souza GF1, Watanabe Ga1, leite aJ1, 
dacarett Fas1

1 Hospital Universitário São José 

Objetivo: A retinopatia diabética (RD) é a principal causa de ce-
gueira evitável na população economicamente ativa. Ela atinge 3% 
da população brasileira e representa 7,5% dos motivos de incapacida-
de para o trabalho na faixa etária compreendida entre 30 e 75 anos. 
A perda visual atribuída à RD é primordialmente provocada pelo 
edema macular diabético (EMD). A visão geralmente não é afetada 
até que atinja a área macular central, mas pode ser detectada em es-
tágios mais precoces por meio de exame anual da retina. O objetivo 
do estudo foi analisar a prevalência de EMD na população diabética 
encaminhada a um serviço especializado de oftalmologia para ras-
treamento de RD, permitindo ao gestor de saúde desenvolver estra-
tégias para tratamento precoce. Material e métodos: Estudo tipo 
coorte transversal em que foram avaliados 15.137 pacientes (30.272 
olhos) encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde do município 
de Belo Horizonte, no período de dezembro/2010 a abril/2013. A 
partir dos laudos das retinografias, classificou-se o EMD em ausente, 
inicial, moderado e severo, segundo a Classificação Internacional de 
RD adotada pelo Conselho Internacional de Oftalmologia. Resulta-
dos: Observados os critérios de exclusão (dados incompletos, laser 
prévio, opacidade de meios, entre outros), o EMD foi classificado 
em 25.196 olhos nas seguintes proporções: ausente em 91,95% (n 
= 23.168); inicial em 3,20% (n = 807); moderado em 3,16% (n = 
797); avançado em 1,68% (n = 424). Discussão: O diabetes, como 
doença crônica, grave, crescente e onerosa, merece atenção priori-
tária. Por se tratar de complicação prevenível e tratável, o conhe-
cimento epidemiológico da RD e do EMD é fundamental para o 
planejamento em saúde pública. Neste estudo, aproximadamente 8% 
dos diabéticos (n = 2.028) apresentaram algum grau de comprome-
timento macular, que pode cursar com perda da visão. O diagnós-
tico tardio gera custos crescentes com a doença, sejam eles diretos 
ou indiretos. O screening da RD por meio de fotografia digital é 
considerado um método preciso e que resultará em referências mais 
exatas para o tratamento. Conclusão: Existe uma necessidade pre-
mente de que sejam desenvolvidas e incorporadas aos sistemas de 
saúde estratégias inovadoras para detecção precoce da RD e suas 
complicações. Este estudo confirma a necessidade de se ampliarem 
políticas públicas de rastreamento, cujo diagnóstico precoce permite 
tratamento e redução da morbidade. Palavras-chave: Retinopatia 
diabética, rastreamento, cegueira.

AO40 - reTiNOPaTia diaBÉTica em PacieNTes cOm mais 
de 10 aNOs de dOeNÇa aTeNdidOs em clíNica Privada
Figueiredo alves sT1, Oliveira rBc2, Fulgêncio P3, Guimarães l4

1 Clínica de Endocrinologia e Diabetes. 2 Clínica de Endocrinologia da Lagoa.  
3 Consultório de Endocrinologia. 4 Universidade Gama Filho 

Objetivo: Descrever a frequência de retinopatia diabética em pa-
cientes com diabetes tipo 1 há mais de 10 anos, tratados em clínica 
privada, com o objetivo de se obter HBA1c < 7%, com os recur-
sos disponíveis no mercado brasileiro. Material e métodos: Foram 
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avaliados retrospectivamente os resultados do controle glicêmico e 
do acometimento retiniano de pacientes com diabetes tipo 1 com 
mais de 10, 20, 30, 40 e 50 anos de doença. Resultados: Foram 
selecionados 147 paciente (105 do sexo F), com média de idade de 
34,2 anos + 13,9 e tempo médio de diabetes de 20,3 + 9,9 anos. 39 
pacientes com mais 20 anos de doença, 13 com mais de 30 anos, 
5 com mais de 40 anos e 4 com mais de 50 anos de diabetes. 79 
(53,7%) pacientes usavam análogos de insulina de ação prolongada 
e ultrarrápida e apenas 2 pacientes usavam insulina NPH associa-
da a análogo ultrarrápido. 66 (44,9%) pacientes utilizavam bomba 
de infusão de insulina. 121 pacientes (82%) apresentaram média das 
últimas HBA1c abaixo de 8%. 30 pacientes (20,4%) apresentaram 
retinopatia, 19, retinopatia incipiente com alguns microaneurismas, 
8, retinopatia não proliferativa, 2, proliferativa e 1, edema macular. 
10 pacientes foram tratados com laser. A duração média do diabetes 
nos pacientes com retinopatia foi de 28,4 anos. Apenas 21 pacientes 
(35%) com mais de 20 anos de doença desenvolveram retinopatia 
diabética, sendo retinopatia incipiente em 62% dos casos. Nenhum 
paciente evoluiu para amaurose. Discussão: É consenso que controle 
adequado do diabetes é indispensável para reduzir o desenvolvimen-
to de retinopatia. Entretanto, recentemente foi demonstrado que o 
controle adequado do diabetes tipo 1 não é obtido na maioria dos 
pacientes com os recursos disponíveis no SUS. Existem evidências de 
que o uso de análogos de insulina e de sistemas contínuos de infusão 
de insulina promove a melhora do controle metabólico. Apesar de 
tais recursos estarem disponíveis no Brasil há mais de 10 anos, apenas 
pequena parcela da população diabética é beneficiada por causa do 
seu alto custo. Conclusão: Com os recursos disponíveis no merca-
do brasileiro, é possível obter melhor controle do diabetes tipo 1 e 
reduzir a gravidade e a frequência da retinopatia diabética. Palavras-
-chave: Diabetes tipo 1, retinopatia diabética, análogos de insulina.

AO41 - TraTameNTO da reTiNOPaTia diaBÉTica – vaZiOs 
assisTeNciais de FOTOcOaGUlaÇÃO a LASER NO Brasil 
NO PeríOdO de 2008 a 2013
dantés d1, medeiros JN1, leite aJ1, souza GF1, dacarett Fas1, 
Watanabe Ga1

1 Hospital Universitário São José 

Objetivo: Este trabalho delineia o panorama de tratamento da re-
tinopatia diabética (RD) por fotocoagulação a laser no Brasil, no 
período de 2008 a 2013, por região geográfica, a fim de avaliar a 
cobertura para controle dessa complicação do diabetes mellitus 
(DM) na população atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
Materiais e métodos: Dados extraídos de tabulações do Datasus, 
por meio do software Tabwin, permitiram quantificar as sessões de 
fotocoagulação a laser realizadas no Brasil, por região, no período 
de 2008 a 2013. Estudo de rastreamento com 15.137 pacientes, 
realizado no Instituto de Olhos de um hospital de Belo Horizonte, 
identificou que aproximadamente 8% dos pacientes com RD têm in-
dicação de tratamento. Cruzando esses dados, avaliamos a cobertura 
de tratamento da RD no Brasil. Resultados: Sabendo-se que o DM 
atinge cerca de 5,6% da população brasileira, são 10.682.324 diabé-
ticos no Brasil. No período analisado (cinco anos) foram realizadas 
498.079 sessões de fotocoagulação a laser. Por região geográfica do 
Brasil distribui-se – Região Norte: 16.051 (3,61% do total indica-
do de sessões), Centro-Oeste: 22.529 (5,72%), Nordeste: 101.602 
(6,84%), Sul: 60.437 (7,88%) e Sudeste: 297.460 (13,22%). Isso 
implica uma cobertura de tratamento próxima a 10% do total indica-
do. Discussão: Estudos multicêntricos que avaliaram a eficácia dos 
métodos disponíveis para o tratamento da RD concluíram que a fo-
tocoagulação a laser, realizada no momento adequado, pode reduzir 
em mais de 90% os casos de cegueira causados por ela. Entretanto, 

a análise deste trabalho evidencia que a RD está subtratada no Bra-
sil, com taxa de cobertura de apenas 10% dos pacientes. A Região 
Sudeste tem a melhor colocação em relação à assistência, enquanto 
a Região Norte é a última. Um viés seria que os dados consideram 
apenas servidores do SUS registrados, excluindo os consórcios de 
saúde intermunicipais e subestimando as taxas de cobertura reais. 
Conclusão: Há disparidade no acesso ao tratamento da RD em 
relação às regiões geográficas do Brasil, sendo as Regiões Norte e 
Centro-Oeste as mais precárias, correspondendo aos principais va-
zios assistenciais. No entanto, mesmo a Região Sudeste apresenta 
taxa de assistência muito inferior à recomendada, o que mostra a 
baixa taxa de cobertura de tratamento para RD no Brasil como um 
todo. Esperam-se, se não houver políticas de otimização do rastreio 
e tratamento adequado, altas taxas de perda de visão preveníveis e 
alta incidência futura de vitrectomia. Palavras-chave: Retinopatia 
diabética, vazios assistenciais, fotocoagulação.

diaBeTes GesTaciONal e saÚde rePrOdUTiva

AO42 - a deFiciÊNcia de viTamiNa d aUmeNTa O riscO 
de desFecHOs adversOs NeONaTais em cOOrTe de 
mUlHeres cOm diaBeTes GesTaciONal
Weinert ls1, reichelt aJ2, schmitt lr1, Boff r1, Oppermann mlr3, 
camargo Jl4, silveiro sP3

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 2 Serviço de Endocrinologia 
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). 3 UFRGS/HCPA. 4 HCPA

Introdução: O estudo das funções extraesqueléticas da vitamina D 
vem ampliando-se nos últimos anos. Na gestação, a preocupação 
com os níveis de vitamina D maternos ocorre pela necessidade dessa 
vitamina para a formação do esqueleto fetal e pela associação da 
hipovitaminose D com desfechos adversos materno-fetais. Para o 
recém-nascido (RN), as complicações incluem o baixo peso ao nas-
cer, o comprometimento do desenvolvimento ósseo e as infecções 
respiratórias. O diabetes gestacional (DG), por sua vez, também 
está associado a desfechos adversos como prematuridade, macrosso-
mia, distócia de ombro e hipoglicemia neonatal. Objetivos: Avaliar 
a associação da deficiência de vitamina D materna e os desfechos 
adversos neonatais, em gestações complicadas pelo DG. Material e 
métodos: Foram avaliados 184 RN de mulheres com DG, encami-
nhadas para o pré-natal de alto risco do HCPA e incluídas em estu-
do de coorte. As gestantes foram classificadas conforme a presença 
da deficiência de vitamina D (25-hidroxivitamina D < 20 ng/ml). 
Dados sobre os desfechos adversos do neonato foram avaliados. As 
associações dos desfechos com a vitamina D foram analisadas por 
regressão de Poisson com erro-padrão robusto. Resultados: Os 
RN de mulheres com deficiência de vitamina D apresentaram maior 
incidência de hospitalização em unidade de tratamento intensivo 
(UTI) neonatal (32 vs. 19%, P = 0,048), de hipoglicemia neonatal 
(qualquer, 17,3 vs. 7,1%, P = 0,039; com necessidade de internação 
em UTI, 15,3 vs. 3,6%, P = 0,008), e foram considerados pequenos 
para idade gestacional (PIG) mais frequentemente (17,3 vs. 5,9%, 
P = 0,017). Após ajustes, o risco relativo (RR) para hipoglicemia 
com necessidade de UTI foi de 3,63 (95% CI 1,09-12,11) e para 
RN PIG de 4,32 (95% CI 1,75-10,66). O RR para hospitalização 
em UTI perdeu significância após os ajustes estatísticos. A incidên-
cia de prematuridade, icterícia, distócia de ombro e morte não foi 
diferente entre os grupos. Discussão: A relação de RN PIG e hi-
povitaminose D na literatura é consistente, porém essa é a primeira 
análise em gestações complicadas pelo DG. De forma semelhante, 
este é o primeiro estudo a apresentar dados sobre hipoglicemia neo-
natal e hospitalização em UTI. Conclusão: Nesta coorte de RN de 
mulheres com DG, a deficiência de vitamina D materna foi associada 
a aumento da incidência de desfechos adversos neonatais como hi-
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poglicemia e RN PIG. Palavras-chave: Deficiência de vitamina D, 
diabetes gestacional, pequeno para idade gestacional.

AO43 - a GesTaÇÃO em PacieNTes cOm DIABETES MELLITUS 
TiPO 2 e sUas cOmOrBidades
Façanha cFs1, Bezerra cim2, Nunes sar2, carvalho Bd2, muniz rc3, 
Oliveira rF3, Forti ac4

1 Faculdade de Medicina da Unichristus, Centro de Diabetes e Hipertensão 
do Ceará. 2 Liga Acadêmica de Endocrinologia e Metabologia da Unichristus, 
Faculdade de Medicina da Unichristus. 3 Centro Integrado de Diabetes e 
Hipertensão do Ceará. 4 Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 
Ceará (UFC), Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão do Ceará 

Objetivo: A hiperglicemia é associada a aumento no risco de desfe-
chos adversos na gestação de pacientes com diabetes tipo 2 (DM2). 
A presença de comorbidades como a obesidade e HAS pioram esse 
prognóstico. Este trabalho objetiva avaliar o perfil clínico, comorbi-
dades associadas e o prognóstico obstétrico em gestantes portadoras 
de DM2 atendidas em um centro de referência secundária. Material 
e métodos: Estudo retrospectivo, envolvendo revisão de prontuá-
rios de 121 pacientes DM2 assistidas na gestação. Avaliados dados 
sociodemográficos, clínicos e obstétricos. Para análise estatística, 
utilizaram-se o teste do qui-quadrado e o programa Epi-Info 3.5.2. 
Resultados: A média de idade no início da gestação foi de 32 anos. 
Fatores de risco associados ao DM2: tabagismo 7,4%; obesidade 
63,6%; HAS 35,5%; antecedentes perinatais adversos 22,3%; aborto 
ou morte perinatal 46,2%; outras complicações 41%. Na gestação 
atual, 7,2% de USG com alterações detectadas; 30,4% foram inter-
nadas e 89,9% tratadas com insulina, com início na média de 15 se-
manas de IG. Desfechos fetais adversos: macrossomia 27%; icterícia 
28,6%; malformações congênitas 7,1%; internação prolongada ou 
UTI neonatal 23,4%. Não observamos aumento significativo de des-
fechos adversos na associação do DM2 com obesidade (p = 0,08), 
porém a presença de HAS aumentou significativamente o risco de 
utilização de UTI neonatal (p = 0,05) e internação prolongada (p 
= 0,03). Discussão: Apesar de amplamente difundida a importân-
cia do controle metabólico ainda no planejamento da gestação, isso 
não tem sido uma realidade em nosso meio. O desconhecimento e 
a falsa ideia de ser o DM2 uma doença de “menor risco” levam as 
pacientes a procurarem orientação para o tratamento tardiamente, 
como observamos nesta amostra de pacientes de alto risco, com alta 
prevalência de comorbidades como obesidade, HAS e desfechos ad-
versos em gestações prévias, que só iniciaram a insulinoterapia após a 
15ª semana, sugerindo controle metabólico aquém do esperado no 
período da organogênese. Conclusão: O DM2 aumenta o risco de 
desfechos adversos na gestação, principalmente quando associados a 
comorbidades como a HAS. A importância do seu tratamento tem 
sido negligenciada. A maioria dessas pacientes está em acompanha-
mento na atenção básica, sendo de fundamental importância a edu-
cação desses profissionais e a formação de equipes multidisciplinares 
empenhadas em otimizar o controle metabólico do DM na gravidez 
para melhorar o prognóstico obstétrico dessas mulheres. Palavras-
-chave: Gravidez, diabetes tipo 2, comorbidades.

AO44 - avaliaÇÃO de FaTOres clíNicOs e meTaBÓlicOs 
em mUlHeres cOm DIABETES MELLITUS GesTaciONal e 
assOciaÇÃO cOm adiPOciTOciNas PlasmÁTicas
soares sm1, Figueiredo eB1, Ferreira avm2, santos Gc3, Gandra e2, 
Pereira lsm1, silva mcOs4

1 Escola de Enfermagem, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 2 UFMG, 
Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem. 3 Hospital Israel Pinheiro.  
4 Hospital Risoleta Neves 

Introdução: Entre os fatores clínicos e metabólicos associados à 
ocorrência de DM2 em mulheres com DMG, recentemente têm sido 
apontados como possíveis preditores para o diabetes as adipocitoci-

nas. Objetivos: Identificar os fatores clínicos e metabólicos presentes 
em mulheres com diagnóstico de DMG e correlacioná-los às adipoci-
tocinas plasmáticas, adiponectina e leptina e metabólitos plasmáticos 
(colesterol total, triglicérides e glicose). Método: Estudo transversal 
de abordagem quantitativa e correlacional, realizado em unidades de 
referência ao atendimento de pré-natal de alto risco de Belo Horizon-
te com 67 mulheres entre 18 e 40 anos. Resultados: A idade média 
das gestantes foi de 32,5 ± 4,2 anos. A presença de história familiar 
de diabetes foi de 77,6%; a idade gestacional média ao diagnóstico de 
DMG foi de 25,4 ± 5,0 semanas, com glicemias médias ao teste oral 
de tolerância à glicose (TOTG 2h) de 162,9 ± 24,1 mg/dl. Antes da 
gestação, 32,8% das mulheres apresentavam sobrepeso e no terceiro 
trimestre 49,2% apresentavam obesidade. As concentrações de adipo-
nectina no terceiro trimestre gestacional estão correlacionadas com 
variáveis do diagnóstico de DMG e resultados do TOTG 2h após 
desafio com solução de glicose (r = -0,556; p = 0,001). Não houve 
correlação significativa entre adiponectina e IMC pré-gestacional ou 
no terceiro trimestre, bem como entre adiponectina e concentração 
de glicose no terceiro trimestre (r = 0,121, p = 0,540; r = 0,185, p 
= 0,320 e r = -0,191, p = 0,303, respectivamente). As concentrações 
de leptina no terceiro trimestre estão correlacionadas positivamente 
com as glicemias ao diagnóstico, no TOTG de jejum (r = 0,449, p 
= 0,028). Discussão: Estudos evidenciaram semelhantes resultados, 
permitindo sugerir que variações na concentração das adipocitocinas 
leptina e adiponectina também podem estar relacionadas com a gravi-
dade do DMG e, consequentemente, com o prognóstico para desen-
volvimento do DM2 (Altinova et al., 2007; Retnakaran et al., 2007; 
Soheilykhah et al., 2009;). Assim, a hipoadiponectinemia e a hiper-
leptinemia no princípio da gestação participariam dos mecanismos 
que desencadeiam a resistência insulínica e a hiperglicemia, alterações 
essas que se mantêm no terceiro trimestre e são consideradas pre-
ditoras para o subsequente desenvolvimento de DM2. Conclusão: 
Os resultados sugerem que as adipocitocinas, leptina e adiponectina 
estão associadas à gravidade do DMG e consequentemente podem 
ser importantes indicadores para avaliação do risco da ocorrência de 
DM2. Palavras-chave: Diabetes mellitus gestacional, diabetes mellitus 
tipo 2, adipocitocinas.

AO45 - eFeiTO dO eXTraTO aQUOsO de FlOres de 
HIBISCUS rOsa siNeNses sOBre a PreNHeZ de raTas 
diaBÉTicas e NÃO diaBÉTicas: rePercUssÕes sOBre O 
desemPeNHO rePrOdUTivO
afiune laF1, leal-silva T1, savazzi K1, santos Neto l1, américo mF1, 
damasceno dc2, campos Ke1, volpato GT1

1 Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal do Mato 
Grosso (UFMT)/Campus Universitário do Araguaia, Barra do Garças, MT. 2 LAPGO, 
Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista (Unesp) 

Objetivo: Avaliar o efeito do extrato aquoso de flores de Hibiscus 
rosa sinenses sobre o desempenho reprodutivo de ratas diabéticas e 
não diabéticas prenhes. Material e métodos: O diabetes foi indu-
zido nas ratas com streptozotocin (40 mg/kg peso, i.v.). Os ani-
mais foram acasalados e divididos em quatro grupos (n mínimo = 11 
ratas/grupo) – Grupo Controle: composto de ratas não diabéticas 
prenhes; Grupo Tratado: composto de ratas não diabéticas prenhes 
tratadas com a planta; Grupo Diabético: composto de ratas diabéti-
cas prenhes; Grupo Diabético Tratado: composto de ratas diabéticas 
prenhes tratadas com a planta. A administração do extrato da planta 
(grupos tratados) ou da água foi por via oral (gavage) foi em três 
doses crescentes: 100 mg/kg do 0 ao 7º dia de prenhez; 200 mg/
kg, do 8º ao 14º dia; e 400 mg/kg, do 15º ao 20º dia. O peso 
materno foi medido semanalmente. No 21º dia de prenhez, as ratas 
foram anestesiadas e mortas e os números de corpos lúteos, sítios de 
implantação, reabsorções, fetos vivos e mortos foram contados para 
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cálculo das taxas de perdas pré e pós-implantação. Foram medidos os 
pesos fetais e placentários para classificação dos pesos fetais e determi-
nação do índice placentário. Para a análise estatística, foram utilizados 
ANOVA seguida do teste de Tukey para os valores médios e teste 
exato de Fisher para as porcentagens, com nível de significância de 
5%. Resultados: O tratamento com extrato aquoso de flores de Hi-
biscus rosa sinenses aumentou as taxas de perdas pré-implantação nos 
animais não diabéticos. O grupo diabético apresentou diminuição 
no número de implantações, fetos vivos, na média de ganho de peso 
materno, peso da ninhada e peso fetal. Além disso, nesse grupo hou-
ve aumento no peso das placentas, índice placentário e porcentagens 
de perdas pré e pós-implantação. O tratamento aumentou o núme-
ro de implantações, diminuindo as perdas pré-implantação, além de 
melhorar o peso fetal dos animais diabéticos. Discussão: O diabetes 
aumenta as perdas embrionárias, além de promover alterações no de-
senvolvimento fetal, o que foi visto neste estudo. O tratamento com 
a planta melhorou esses parâmetros nos animais diabéticos, apesar de 
se mostrar prejudicial nos animais controle. Conclusão: O tratamen-
to com flores de Hibiscus rosa sinenses foi efetivo em reverter as altera-
ções provocadas pelo diabetes no desempenho reprodutivo materno, 
mas apresentou efeito anti-implantação nos animais não diabéticos, 
demonstrando que seu uso durante a gestação demanda cuidados. 
Palavras-chave: Hibiscus rosa sinensis, diabetes, prenhez.

AO46 - eFeiTO dO eXTraTO aQUOsO de FOlHas de 
BAUHINIA HOLOPHYLLA sOBre a PreNHeZ de raTas 
diaBÉTicas e NÃO diaBÉTicas: rePercUssÕes sOBre as 
aNOmalias FeTais
savazzi K1, silva-sousa JJ1, soares Ts2, moraes-souza rQ1, silva-
rodrigues l1, damasceno dc3, campos Ke1, volpato GT2

1 Laboratório de Fisiologia de Sistemas e Toxicologia Reprodutiva (Fisiotox), 
Campus Universitário do Araguaia, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 
2 Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, UFMT/Campus Universitário do 
Araguaia, Barra do Garças, MT. 3 Laboratório de Pesquisa experimental em 
Ginecologia e Obstetrícia, Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) 

Objetivo: Avaliar o efeito do extrato aquoso de folhas de Bauhinia 
holophylla sobre a frequência de anomalias em fetos de ratas diabéticas 
e não diabéticas prenhes. Material e métodos: O diabetes foi indu-
zido nas ratas com streptozotocin (40 mg/kg peso, i.v.). Os animais 
foram acasalados e divididos em quatro grupos (n mínimo = 11 ratas/
grupo) – Grupo Controle: composto de ratas não diabéticas prenhes; 
Grupo Tratado: composto de ratas não diabéticas prenhes tratadas 
com a planta; Grupo Diabético: composto de ratas diabéticas pre-
nhes; Grupo Diabético Tratado: composto de ratas diabéticas prenhes 
tratadas com a planta. A administração do extrato da planta (grupos 
tratados) ou da água foi por via oral (gavage) em três doses crescentes: 
200 mg/kg, do 0 ao 7º dia de prenhez; 400 mg/kg, do 8º ao 14º 
dia; e 800 mg/kg, do 15º ao 20º dia. No 21º dia de prenhez, as 
ratas foram anestesiadas e mortas para realização da laparotomia. Os 
fetos foram retirados e, em seguida, analisados quanto a anomalias 
externas. Em seguida, metade da ninhada foi processada para con-
tagem dos pontos de ossificação e análise das anomalias esqueléticas 
e a outra metade foi processada para análise de anomalias viscerais. 
Para a análise estatística, foram utilizados ANOVA seguida do teste 
de Tukey para os valores médios e teste exato de Fisher para as por-
centagens, com nível de significância de 5%. Resultados: Não houve 
alteração nos centros de ossificação na incidência de anomalias exter-
nas entre os grupos. O tratamento com extrato aquoso de folhas de B. 
holophylla aumentou a incidência de anomalias esqueléticas no grupo 
sem o diabetes. Em ambos os grupos diabéticos houve aumento na 
incidência de anomalias esqueléticas e viscerais. Discussão: O diabetes 
aumenta as taxas de anomalias esqueléticas (principalmente centros 
vertebrais, costelas e esternébrios) e viscerais (principalmente traqueia 

e alterações renais), o que foi visto neste estudo. O tratamento com 
a planta não melhorou esses parâmetros nos animais diabéticos e foi 
prejudicial nos animais controle. Conclusão: O tratamento com B. 
holophylla não foi efetivo em reverter as alterações provocadas pelo 
diabetes na incidência de anomalias e apresentou efeito teratogênico 
nos animais controle, demonstrando que seu uso durante a gestação 
é desaconselhável. Palavras-chave: Diabetes, prenhez, malformação.

AO47 - eFeiTO dO eXTraTO aQUOsO de FOlHas de 
HANCORNIA SPECIOSA sOBre O PerFil meTaBÓlicO de 
raTas diaBÉTicas e NÃO diaBÉTicas PreNHes
alves dG1, santos Neto l1, silva-sousa JJ1, leal-silva T1, Pinheiro ms1, 
damasceno dc2, campos Ke1, volpato GT1

1 Laboratório de Fisiologia e Toxologia Reprodutiva (Fisiotox), Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT). 2 Universidade Estadual Paulista (Unesp)

Objetivo: Avaliar o efeito do extrato aquoso de folhas de Hancornia 
speciosa sobre o perfil metabólico de ratas diabéticas e não diabéticas 
prenhes. Material e métodos: O diabetes foi induzido nas ratas com 
streptozotocin (40 mg/kg peso, i.v.). Os animais foram acasalados e 
divididos em quatro grupos (n mínimo = 11 ratas/grupo): Grupo 
Controle, composto de ratas não diabéticas prenhes; Grupo Trata-
do, composto de ratas não diabéticas prenhes tratadas com a planta; 
Grupo Diabético, composto de ratas diabéticas prenhes; Grupo Dia-
bético Tratado, composto de ratas diabéticas prenhes tratadas com a 
planta. A administração do extrato da planta (grupos tratados) ou da 
água foi por via oral (gavage) na dose de 800 mg/kg por toda a pre-
nhez. Foram realizadas medidas do peso corpóreo, ingestão hídrica, 
consumo de ração e glicemia semanalmente. Para a análise estatísti-
ca, foi utilizada ANOVA seguida do teste de Tukey para os valores 
médios, com nível de significância de 5%. Resultados: O tratamento 
com extrato aquoso de folhas de Hancornia speciosa não alterou ne-
nhum parâmetro no grupo sem o diabetes. O grupo diabético apre-
sentou menor peso corpóreo, maior consumo de ração e ingestão 
hídrica e aumento na glicemia em todos os momentos analisados. O 
tratamento com a planta diminuiu o peso corpóreo a partir do dia 
14 de prenhez. Discussão: O diabetes induzido por streptozotocin 
mimetiza o quadro de diabetes tipo 1 descontrolado, no qual há au-
mento da glicemia levando a aumento no consumo de ração e água 
e diminuição do peso corpóreo. Esse quadro foi observado neste 
estudo e o tratamento com Hancornia speciosa alterou somente o 
peso corpóreo no final da prenhez. Como a planta foi administrada 
num quadro de diabetes descontrolado, talvez ela fosse mais efetiva 
se administrada em animais com diabetes de intensidade moderada. 
Porém, a planta não alterou os parâmetros analisados em nenhum 
momento da prenhez nos animais não diabéticos, mostrando que 
sua utilização é segura durante a gestação na dose utilizada. Con-
clusão: O tratamento com extrato aquoso de folhas de Hancornia 
speciosa não foi efetivo em reverter o quadro de diabetes na gestação, 
mas não causou nenhum comprometimento quando administrada 
em animais controle, sendo seu uso considerado seguro durante a 
gestação. Palavras-chave: Diabetes, prenhez, metabolismo.

AO48 - eFeiTO dO eXTraTO aQUOsO de FOlHas de 
HANCORNIA SPECIOSA sOBre a PreNHeZ de raTas 
diaBÉTicas e NÃO diaBÉTicas: rePercUssÕes sOBre O 
desemPeNHO rePrOdUTivO
santos Neto l1, alves dG2, afiune laF2, savazzi K2, américo mF1, 
damasceno dc3, campos Ke1, volpato GT1 
1 Laboratório de Fisiologia de Sistemas e Toxicologia Reprodutiva, Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT), Centro Universitário do Araguaia. 2 Laboratório 
de Fisiologia de Sistemas e Toxicologia Reprodutiva, UFMT, Centro Universitário do 
Araguaia. 3 LAPGO, Faculdade de Medicina de Botucatu, SP 

Objetivo: Avaliar o efeito do extrato aquoso de folhas de Hancor-
nia speciosa sobre o desempenho reprodutivo de ratas diabéticas e 
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não diabéticas prenhes. Material e métodos: O diabetes foi indu-
zido nas ratas com streptozotocin (40 mg/kg peso, i.v.). Os ani-
mais foram acasalados e divididos em quatro grupos (n mínimo = 
11 ratas/grupo): Grupo Controle, composto de ratas não diabéticas 
prenhes; Grupo Tratado, composto de ratas não diabéticas prenhes 
tratadas com a planta; Grupo Diabético, composto de ratas diabéti-
cas prenhes; Grupo Diabético Tratado, composto de ratas diabéticas 
prenhes tratadas com a planta. A administração do extrato da planta 
(grupos tratados) ou da água foi por via oral (gavage) na dose de 600 
mg/kg, por toda a prenhez. O peso materno foi medido semanal-
mente. No 21º dia de prenhez, as ratas foram anestesiadas e mortas 
e os números de corpos lúteos, sítios de implantação, reabsorções, 
fetos vivos e mortos foram contados para cálculo das taxas de perdas 
pré e pós-implantação. Foram medidos os pesos fetais e placentários 
para classificação dos pesos fetais e determinação do índice placen-
tário. Para a análise estatística, foram utilizados ANOVA seguida do 
teste de Tukey para os valores médios e teste exato de Fisher para 
as porcentagens, com nível de significância de 5%. Resultados: O 
tratamento com extrato aquoso de folhas de H. speciosa diminuiu 
o peso fetal e aumentou as taxas de perdas pré-implantação e peso 
placentário no grupo sem diabetes. O grupo diabético apresentou 
diminuição no número de fetos vivos, na média de ganho de peso 
materno, peso da ninhada, peso fetal e porcentagem de fetos ade-
quados e grandes para a idade gestacional. Além disso, nesse grupo 
houve aumento no peso das placentas, índice placentário, porcenta-
gens de perdas pré e pós-implantação e fetos pequenos para a idade 
de prenhez. O tratamento não modificou essas alterações nos ani-
mais diabéticos. Discussão: O diabetes aumenta as perdas embrio-
nárias, além de promover alterações no desenvolvimento fetal, o que 
foi visto neste estudo. O tratamento com a planta não modificou 
esses parâmetros nos animais diabéticos e aumentou as perdas pré-
-implantação nos animais controle. Conclusão: O tratamento com 
Hancornia speciosa não foi efetivo em reverter as alterações provoca-
das pelo diabetes no desempenho reprodutivo materno e apresentou 
efeito anti-implantação nos animais não diabéticos, demonstrando 
que seu uso durante a gestação pode ser prejudicial. Palavras-chave: 
Diabetes, prenhez, desempenho reprodutivo.

AO49 - variÁveis sOciOecONÔmicas VERSUS esTadO 
NUTriciONal de mUlHeres cOm diaBeTes GesTaciONal
Queiroz P1, Burgos mGPa1, silva ra1, Oliveira sG1, araújo ilsB1, silva 
BNs1

1 Departamento de Nutrição, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Objetivos: Caracterizar o perfil socioeconômico e a evolução do es-
tado nutricional (EN) de mulheres com diabetes gestacional (DG), 
investigando a associação entre essas variáveis. Material e método: 
Estudo transversal prospectivo, no ambulatório de pré-natal de alto 
risco do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernam-
buco (HC-UFPE), de março a novembro de 2012. A coleta ocorreu 
por meio de entrevistas com questionário próprio, após aprovação 
do comitê de ética e pesquisa do Centro de Ciências da Saúde/
UFPE. Foram analisados dados antropométricos – peso e altura para 
cálculo do índice de massa corpórea (IMC) – e socioeconômicos 
– procedência, raça, estado civil, escolaridade, ocupação, renda. Re-
sultados: A idade média das 50 gestantes foi de 32,8 + 5,6 anos, e 
52% eram da cidade do Recife, 70% não brancas, 82% casadas/união 
estável, 58% com escolaridade superior a nove anos, 64% sem ocu-
pação remunerada (atividades do lar) e 86% com renda familiar < 2 
salários. Essas variáveis, quando associadas ao IMC pré-gestacional, 
não mostraram resultados significativos. De acordo com o IMC, fo-
ram identificados 12% na eutrofia, 56% no sobrepeso e 32% na obe-
sidade, no período pré-gestacional. No segundo trimestre, houve 

redução do IMC adequado (0%) e do sobrepeso (30%) e aumento 
da obesidade (70%). No terceiro trimestre o EN adequado foi para 
15%, o sobrepeso seguiu reduzindo (27,5%) e a obesidade diminuiu 
(57,5%). Discussão: A raça não branca foi prevalente, corroborando 
os achados de Dode e Santos (2009), que mostraram o risco esti-
mado de DG associado com gestantes não brancas. Outro aspecto 
relevante é o nível de escolaridade, que pode refletir a situação so-
cioeconômica. Estudos cogitam que as gestantes com baixo poder 
aquisitivo teriam acesso aos alimentos mais calóricos, por serem mais 
baratos, e destacam que quanto menor a renda, menor o poder de 
compra e acesso à alimentação variada (Andreto e cols., 2006, He-
drich e cols., 2007). Essa realidade pode estar associada ao excesso 
de peso, que atingiu frequências elevadas; nesse aspecto, Andreto e 
cols. (2006), na cidade do Recife/PE, apontam para uma possível 
associação do maior IMC no início da gestação, com ganho ponde-
ral excessivo, sobretudo no segundo trimestre. Conclusão: Embora 
não tenham sido evidenciados resultados significativos, os achados 
reforçam a necessidade de maiores estudos para elucidar a influên-
cia das variáveis socioeconômicas no DMG e/ou estado nutricional, 
sobretudo de sobrepeso/obesidade. Palavras-chave: Diabetes ges-
tacional, excesso de peso, socioeconômico.

diaBeTes NO JOvem

AO50 - Hdl cHOlesTerOl levels aNd WeiGHT are maiN 
deTermiNaNTs OF sUBcliNical aTHerOsclerOsis iN THe 
YOUNG WiTH TYPe 1 diaBeTes aNd sUiTaBle GlYcemic 
cONTrOl
Pinto cs1, lana Jm1, Gabbay mal1, sá Jr1, dib sa1

1 Centro de Diabetes, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 

Aim: To evaluate the early atherosclerotic process and its related 
factors in a population of young non-obese patients with type 1 
diabetes (T1D) and healthy peers. Methods: Carotid intima-media 
thickness (cIMT) was determined by a high-resolution ultrasound 
scanner. Anthropometric data, lipids’ levels, and A1C were obtained 
in 83 T1D patients (age: 19.5 ± 4.0 yrs., disease duration: 9.8 ± 4.8 
yrs., and A1C: 7.5 ± 0.7% [58 mmol/mol]), and in 36 matched 
healthy subjects. Results: Considering all the participants as a who-
le group, male sex (p = 0.008), weight (p = 0.016), and T1D (p < 
0.001) were positively associated with higher cIMT. The cIMT was 
higher in the T1D patients (0.46 ± 0.09 vs. 0.39 ± 0.04 mm; p < 
0.001), and the HDL (p = 0.036) was negatively associated with 
cIMT in these individuals. Specifically, in the men with T1D, the 
HDL ≤ 47.5 mg/dL had a sensitivity of 87.5% and specificity of 
57% (p = 0.035) to detect the individuals who belonged to a higher 
tercile of cIMT. Conclusions: In a group of young individuals, the 
weight and T1D were associated with increased cIMT. In the T1D 
patients with suitable glycemic control the HDL levels ≤ 47.5 mg/
dL detected the individuals with a higher cIMT. These data colla-
borate with the discussion about the role of the weight in the athe-
rosclerotic process and which HDL values should be considered as 
normal in the young with T1D. Palavras-chave: Type 1 diabetes, 
carotid intima-media thickness, HDL cholesterol.

AO51 - HiPOGlicemia NO dm1: a aUTOPercePÇÃO 
cOrrelaciONa-se cOm escOre de Gravidade
silva TPB1, Gabbay mal1, sallum cFs1, rolim lc1, Zimmermann lm1, 
valente T1, valente F1, dib sa1

1 Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 

Objetivo: A hipoglicemia é uma complicação frequente e grave do 
tratamento intensivo do diabetes melito tipo 1. Escores que quan-
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tificam a gravidade dos episódios de hipoglicemia e foram validados 
para a avaliação de possíveis candidatos a transplante de pâncreas são 
úteis para auxiliar na terapia insulínica desses pacientes. A percepção 
do paciente durante um episódio de hipoglicemia é fundamental 
para o autotratamento e para a prevenção da evolução para hipogli-
cemia grave. O objetivo do presente estudo foi avaliar a correlação 
entre um escore previamente validado e uma escala de percepção 
de hipoglicemia em pacientes portadores de DM1. Material e mé-
todos: Pacientes foram classificados de acordo com um escore de 
gravidade de hipoglicemia previamente validado. Esse escore foi 
correlacionado com a avaliação da percepção dos episódios de hi-
poglicemia. Essa avaliação foi obtida por meio de um questioná-
rio objetivo que classificava a percepção em sempre presente, quase 
sempre, às vezes e nunca. Utilizou-se o coeficiente de correlação de 
Spearman para a correlação dos dados com distribuição assimétrica. 
Resultados: Foram incluídos 225 pacientes. Ocorreram em média 
11,6 ± 9,5 episódios de hipoglicemia por mês e 2,6 ± 7 episódios de 
hipoglicemia grave por ano por paciente (mediana de 1,0; intervalo 
interquartil 0-2). Na escala de percepção da hipoglicemia, 41% dos 
pacientes referiram sempre percebê-la, 27,9% quase sempre, 24,6% 
às vezes e 6,6% nunca. Dos 225 pacientes incluídos, apenas 75 com-
pletaram o escore de hipoglicemia. A mediana do escore na popu-
lação foi de 129,5 (39-523,5). Por meio do escore, 59,5% foram 
classificados como leve, 21,6% como moderada e 6,8% como grave. 
Foi observada correlação significativa entre o valor obtido no escore 
e a percepção da hipoglicemia (rho = 0,37, p = 0,003). Discussão: A 
avaliação da gravidade da hipoglicemia por meio de escores pode ser 
complexa. A utilização de escalas simples e objetivas de percepção de 
hipoglicemia pode ser de grande utilidade nesse contexto. Em nosso 
estudo, encontramos correlação estatisticamente significante entre 
um complexo escore de hipoglicemia e uma escala de percepção sim-
ples, objetiva e de fácil aplicação. Conclusão: Uma escala de percep-
ção de hipoglicemia simples, objetiva e de fácil aplicação apresentou 
correlação estatisticamente significante com um complexo escore de 
quantificação da gravidade dos episódios de hipoglicemia em uma 
população de pacientes portadores de DM1. Palavras-chave: Hipo-
glicemia, escore de hipoglicemia, percepção de hipoglicemia.

AO52 - PrOJeTO dOce aleGria: imPlaNTaÇÃO e 
mONiTOrameNTO dO aUTOcUidadO aPOiadO a 
criaNÇas e adOlesceNTes cOm DIABETES MELLITUS
andrada Pcs1, silva ad1, Bertoncini JH1, vargas dm1, santos rm1, 
Groth s1, campanella lca1, simão vm1 
1 Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) 

Introdução: O autocuidado apoiado é prestação sistemática de ser-
viços educacionais e de intervenções de apoio para aumentar a con-
fiança e as habilidades das pessoas usuárias dos sistemas de atenção à 
saúde em gerenciar seus problemas, o que inclui o monitoramento 
regular das condições de saúde, o estabelecimento de metas a se-
rem alcançadas e o suporte para a solução desses problemas. O foco 
principal está em apoiar as pessoas para que, por meio do autocui-
dado, tornem-se agentes produtores sociais de sua saúde, e por essa 
razão chama-se de autocuidado apoiado. O autocuidado apoiado 
sustenta-se no princípio de que as pessoas portadoras de condições 
crônicas conhecem tanto quanto, ou mais, sua condição e suas ne-
cessidades de atenção quanto os profissionais de saúde. As mudan-
ças comportamentais requeridas para o controle do diabetes exigem 
perseverança e apoio da família, amigos, redes sociais e dos profis-
sionais de saúde. Objetivo e metodologia: Realizar atendimento 
multiprofissional a crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo 
I e II no Ambulatório Universitário, referência de atenção secundá-
ria e visitas domiciliares à família a fim de identificar a necessidade 

do usuário em manter acompanhamento contínuo do seu processo 
saúde/doença, desse modo informando, construindo e apoiando o 
plano de autocuidado, como forma de melhorar a qualidade de vida. 
Utiliza-se a metodologia dos cinco As, ou seja, avaliação, aconse-
lhamento, acordo, assistência e acompanhamento. Considerações 
finais: Salienta-se que o autocuidado apoiado ajuda a pessoa por-
tadora de diabetes mellitus no gerenciamento de sua saúde, e o que 
se objetiva é que a pessoa se envolva com sua condição e passe a 
assumir o compromisso com sua saúde, tendo como papel principal 
o cuidado de si mesmo. Para os profissionais é muito além do sim-
ples falar o que deve ser feito, e sim o comprometimento de apoiar o 
usuário e monitorar o autocuidado, incorporando a metodologia de 
avaliação, aconselhamento, acordo, assistência e acompanhamento 
nas práticas dos profissionais de saúde. Esse é um campo privilegiado 
para o trabalho da equipe de saúde, que pode contribuir na melhoria 
da qualidade de vida das pessoas que vivem com uma condição crô-
nica. Palavras-chave: Diabetes, autocuidado, criança.

AO53 - síNdrOme meTaBÓlica em PacieNTes JOveNs 
cOm DIABETES MELLITUS TiPO 1
Homma TK1, Noronha rm1, calliari leP1

1 Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Objetivo: A coexistência de síndrome metabólica (SM) em pacien-
tes com diabetes mellitus tipo 1 (DM1) pode ser fator contribuinte 
para a não obtenção de controle glicêmico adequado, bem como 
aumento do risco cardiovascular. Dessa forma, objetivou-se avaliar 
presença de SM em jovens com DM1. Material e métodos: Rea-
lizado estudo prospectivo em pacientes > 10 anos, com DM1, em 
acompanhamento regular em serviço de endocrinologia durante 
período de um ano (2012). Dados coletados: sexo, idade atual (IA) 
e ao diagnóstico (ID), tempo de doença (TDM), índice de mas-
sa corporal, circunferência abdominal (CA), pressão arterial (PA), 
dose de insulina total diária em UI/kg/dia (DI), hemoglobina gli-
cada (HbAc1) e colesterol total (CT), HDL, triglicérides (TGL). 
Classificação de SM segundo os critérios do International Diabetes 
Federation (IDF). Resultados: n = 76 (46F); IA = 14,5 (±2,6); 
ID = 7,1 (±3,8); TDM = 7,4 (±4,5); CA-alterada = 15,8%; DI = 
1,1 (±0,4); HbAc1 = 10,8 (±2,6); CT-alto = 72,6%; HDL-baixo = 
15,1%; TGL-alto = 14,1%; HAS = 27,3%; sobrepeso = 22,37%; obe-
sidade = 2,63%. 10,5% preencheram critérios para SM, sendo 100% 
do sexo feminino; com ICA = 16,7 (±1,8); ICD = 6.6 (±3,7); TDM 
= 10,1 (±3,9); DI = 1,3 (±0,4); HbAc1 = 11,9 (±3,2); HDL-baixo 
= 37,5%; TGL-alto = 37,5%; HAS = 75,0%; sobrepeso = 50,0%; 
obesidade = 25,0%. Na comparação entre os grupos com/sem SM, 
encontramos prevalência de 100% de pacientes do sexo feminino e 
maior ICA no grupo com SM. Não houve diferença estatística entre 
os grupos quanto: ICD, TDM e HBA1c. Discussão: Nesse estudo 
encontramos prevalência de 10,5% de SM, sendo todas as pacientes 
do sexo feminino. Apesar da não correlação com pior controle me-
tabólico, torna-se necessária a adoção de medidas preventivas, vis-
to maior associação com eventos cardiovasculares e maiores riscos 
de evolução desfavorável. Conclusão: SM é um achado frequente 
em pacientes com DM1, contudo existem poucos dados na lite-
ratura quanto à presença dessa comorbidade em pacientes jovens. 
Nossos dados sugerem que pacientes do sexo feminino, no final da 
puberdade, apresentam maior risco. Avaliação e monitorização da 
glicemia, da pressão arterial e dos lipídios, associado a mudanças no 
estilo de vida, são recomendáveis no intuito de se reduzir o risco de 
doenças micro/macrovasculares nesses pacientes. Palavras-chave: 
Diabetes mellitus tipo 1, síndrome metabólica, risco de doença car-
diovascular.
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AO54 - THe relaTiONsHiP BeTWeeN maTerNal BUT NOT 
PaTerNal risK FacTOrs aNd iNsUliN resisTaNce iN THe 
OFFsPriNG WiTH TYPe 1 diaBeTes
Pinto cs1, lana Jm1, Gabbay mal1, sa Jr1, dib sa1

1 Centro de Diabetes, Universidade Federal de São Paulo (USP) 

Aims: In type 1 diabetes (T1D), insulin resistance (IR) is conside-
red an established risk factor for cardiovascular diseases. Our aim 
was to determine whether IR and the lipid profile in the T1D offs-
pring was associated with IR and other cardiovascular risk factors in 
their parents. Methods: Ninety-nine T1D patients [age: 19.2 ± 3.9 
yrs.; disease duration: 9.8 ± 5.0 yrs.; A1C: 7.5 ± 0.7% (58 mmol/
mol)], 85 mothers, and 60 fathers were evaluated. Parents’ IR was 
assessed by HOMA-IR, and in the T1D patients by the estimated 
glucose disposal rate (eGDR). Results: The eGDR in the T1D offs-
pring was negatively related to age (p = 0.023), weight (p = 0.004), 
LDL (p = 0.026), and microalbuminuria (p = 0.019). The maternal 
type 2 diabetes (p < 0.001) and HOMA-IR (p = 0.029) were nega-
tively related to eGDR in their offspring. The maternal HOMA-IR 
was positively (p = 0.012) and the proband’s eGDR negatively (p = 
0.042) associated with the birth weight of the T1D offspring. The 
maternal total cholesterol (β = 0.230, p = 0.001), LDL (β = 0.197, 
p = 0.002), HDL (β = 0.237, p = 0.018), and triglycerides (β = 
0.126, p = 0.003) were positively associated with the proband’s lipid 
profile. The paternal data was not associated with the offspring’s 
phenotype. Conclusions: The IR and lipid profile in T1D patients 
are associated with the maternal phenotype (IR). A stronger mater-
nal genetic influence or a special long-lasting effect of the intrau-
terine milieu may be suggested. Palavras-chave: Type 1 diabetes, 
insulin resistance, familial inheritance.

edUcaÇÃO

AO55 - aUTOcUidadO e cONTrOle meTaBÓlicO 
em PacieNTes cOm diaBeTes TiPO 2 aNTes e aPÓs 
ParTiciPaÇÃO em PrOGrama de edUcaÇÃO
cadore ac1, Piaia c1, sampaio Ks1, remonti N1, conte B1, Oliveira 
PP1, Ferreira mc1

1 Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó) 

Objetivo: Cada vez mais se verifica que a prescrição de medica-
mentos, doses corretas de insulina e planos de refeições não são 
suficientes para alcançar o controle metabólico adequado ou evitar 
complicações no diabetes tipo 2 (DM2). Há um déficit de conhe-
cimento significativo na maior parte dos diabéticos, e o controle 
glicêmico ideal é alcançado em menos da metade dos indivíduos. 
Ensinar as pessoas a autogestão de sua doença por meio de estra-
tégias de educação tem sido considerado uma parte importante do 
manejo clínico. Assim, o objetivo deste estudo foi verificar o im-
pacto de um programa de educação nas práticas de autocuidado e 
no controle metabólico. Materiais e métodos: Foram incluídos 58 
pacientes com DM2, e 28 finalizaram o programa (idade média 67 
± 10,2 anos, duração média de DM 15,8 ± 7,3 anos, 60,7% mulhe-
res). Eles foram selecionados para participar de quatro sessões de 
3 horas de grupo de educação, realizados por educador treinado. 
Como material, foram utilizados os “Mapas de Conversação em 
Diabetes”, criados pela Healthyi. Foram avaliados glicemia de je-
jum, HbA1c e questionário de atividades de autocuidado com o 
diabetes antes e após o término das quatro sessões de grupo. E em 
todos os encontros era verificada glicemia capilar pós-almoço. Re-
sultados: Verificou-se que a glicemia de jejum inicial média foi de 
152,6 ± 56,9 mg/dl e apresentou redução para 122,6 ± 46,1 mg/dl 
após a conclusão do programa de educação (p = 0,031). A HbA1c 

diminuiu de 8,22 ± 2% para 7,86 ± 1,8 (p = 0,88). Com relação à 
pontuação no questionário de autocuidado, a mediana inicial de 52 
aumentou significativamente para 64 após o término do programa 
(p = 0,049). Os participantes apresentaram melhora em quase todos 
os domínios; o cuidado com os pés (mediana inicial 4,83 vs. 7) foi 
o domínio que isoladamente apresentou diferença significativa (p = 
0,027). Discussão: Globalmente, os resultados revelam que o pro-
grama de educação utilizado neste estudo gerou mudanças positivas 
no resultado clínico, melhorando a glicemia de jejum, assim como 
na adesão às medidas de autocuidado. Esse fato é de particular im-
portância, dado que a adoção dessas medidas possibilitam mudar os 
comportamentos diante da doença e, assim, melhorar o estado de 
saúde do diabético. A melhora dos parâmetros de autocuidado é re-
conhecida como fundamental para alcançar melhores resultados no 
DM2. Conclusão: A estratégia de educação em diabetes foi eficaz 
em melhorar o controle glicêmico e alguns importantes aspectos do 
autocuidado no DM2. Palavras-chave: Diabetes tipo 2, educação, 
autocuidado.

AO56 - imPacTO de Um PrOGrama de edUcaÇÃO em 
diaBeTes NO cONTrOle GlicÊmicO
Ferraz de campos TB1, Henriques e1, viana e1, monetta l1, 
cavicchioli mGs1 
1 BioSanas – Serviços em Saúde

O controle metabólico adequado demanda a adoção de hábitos de 
vida nem sempre incorporados por pessoas com diabetes. O tra-
tamento do diabetes envolve principalmente hábitos alimentares 
saudáveis, prática de atividade física e utilização correta dos me-
dicamentos quando necessário. O principal objetivo do programa 
CUIDIABET é oferecer uma estrutura de acompanhamento profis-
sional focada em educação em diabetes, com o intuito de estimular 
mudanças comportamentais visando ao autocuidado e consequen-
temente auxiliar no melhor controle glicêmico, garantindo, assim, 
que os pacientes estejam capacitados a realizar o gerenciamento da 
sua doença e reduzir os riscos de complicações associadas. Avaliou-
-se o controle glicêmico de acordo com os valores de hemoglobina 
glicada (HbA1C), glicemia média semanal (GMS) e variabilidade 
glicêmica (VG) em um grupo de 126 participantes acompanhados 
pelo programa de 2008 a 2012. O programa acontece durante um 
período de seis meses e é estruturado por consultas individuais de 
nutricionista (cinco consultas), enfermeiro (cinco consultas), educa-
dor físico (duas consultas) e podólogo (quatro consultas), além de 
atividades em grupo como: caminhadas mensais, dinâmica da mo-
nitorização, palestras sobre atualidades no tratamento do diabetes, 
alimentação saudável e leitura dos rótulos nutricionais, benefícios 
da atividade física e sua relação com o diabetes. Os parâmetros de 
HbA1C, GMS e VG foram avaliados no início e após seis meses de 
programa. Os participantes apresentaram em média HbA1c inicial 
de 7,4% e HbA1C final de 6,3%. Com relação aos valores de GMS e 
VG, temos em média GMS inicial de 151 mg/dl e GMS final de 121 
mg/dl; VG inicial de 37 mg/dl e VG final de 25 mg/dl. Com rela-
ção ao controle de peso, os participantes do programa migraram nas 
faixas de índice de massa corporal (IMC), sendo esse um dado posi-
tivo relacionado ao bom controle glicêmico, já que a perda de peso 
melhora a sensibilidade insulínica e consequentemente o controle 
metabólico. No início do programa a distribuição de IMC era: 13% 
saudáveis, 48% sobrepeso, 33% obesidade leve, 4% obesidade mo-
derada e 2% obesidade grave. Após seis meses de acompanhamen-
to os pacientes perderam 259 kg juntos e 25% estavam saudáveis, 
53% com sobrepeso, 19% com obesidade leve e 3% com obesidade 
moderada. Essa experiência tem demonstrado que uma abordagem 
educativa, a interação e a troca de experiências entre os pacientes e a 
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equipe motivam, favorecem a adesão, melhoram o controle metabó-
lico e interferem na qualidade de vida. Palavras-chave: Educação, 
diabetes, controle glicêmico.

AO57 - iNsUONliNe, Um GAME Para eNsiNar 
iNsUliNOTeraPia Para clíNicOs Gerais: resUlTadOs da 
avaliaÇÃO PelOs UsUÁriOs
diehl la1, Pereira TrG2, souza rm3, Gordan Pa4, esteves rZ5, coelho 
icm1

1 Projeto Pró-Ensino na Saúde, Faculdades Pequeno Príncipe (FPP). 
2 Universidade Estadual de Londrina (UEL). 3 Oniria Software. 4 Centro de 
Educação e Pesquisa, Hospital do Coração. 5 Universidade Estadual de Maringá 
(UEM)

Introdução: A maioria dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2 
(DM2) é tratada na atenção primária à saúde (APS) por médicos não 
especialistas em diabetes, que apresentam dificuldades com manejo 
de insulina. Para complementar sua capacitação, desenvolvemos um 
serious game (InsuOnLine), para ensinar pontos-chave da insulino-
terapia para clínicos gerais. Objetivos: Avaliar usabilidade e joga-
bilidade do InsuOnLine. Métodos: O game foi desenvolvido por 
uma equipe multidisciplinar (endocrinologistas, educadores, game 
designers), baseado nas principais diretrizes de tratamento do DM. 
Dois estudantes de Medicina e quatro médicos não endocrinolo-
gistas, com mediana de idade de 38 anos, de ambos os gêneros, 
com níveis variados de experiência com games, jogaram três níveis 
do InsuOnLine num ambiente controlado. Ao final, preencheram 
a Escala de Usabilidade de Sistemas (SUS) e um questionário de 
avaliação da jogabilidade e compartilharam suas impressões. Resul-
tados: Na análise de usabilidade, o score SUS médio obtido foi de 88 
± 7 (variando de 80 a 97 entre os usuários), numa escala que vai de 0 
a 100, demonstrando que o InsuOnLine foi considerado intuitivo e 
fácil de usar, embora alguns itens tenham tido pontuação consisten-
temente mais baixa (como o grau de confiança do usuário em usar 
o sistema, que pontuou 2,7 ± 0,5, numa escala de 0 a 4). Quanto à 
jogabilidade, numa pontuação de 1 a 5, o game foi considerado útil 
para ensino sobre insulina (pontuação média de 4,5 ± 0,8), divertido 
(pontuação 5) e seria recomendado pelos usuários aos seus amigos 
para lazer (pontuação 4 ± 1,1) e para aprendizado sobre diabetes/
insulina (pontuação 5). Os usuários afirmaram que o game terá im-
pacto sobre sua predisposição a prescrever insulina para diabéticos 
no futuro (pontuação 4,8 ± 0,4). Discussão: Um game tem várias 
vantagens sobre os métodos usuais de educação médica continuada: 
maior flexibilidade, possibilidade de experimentar, menor custo e 
maior motivação para o usuário. A eficácia educacional do InsuOn-
Line será avaliada em um estudo randomizado com médicos gene-
ralistas, em comparação a métodos tradicionais (aula, discussão de 
casos). Conclusões: O InsuOnLine foi avaliado como relativamente 
fácil de usar, divertido e útil para ensino. Embora sua eficácia ain-
da precise ser comprovada, o game é uma ferramenta atraente para 
educação em serviço, em larga escala, de médicos generalistas, com 
potencial para melhorar sua capacitação e o controle dos pacientes 
com DM. Palavras-chave: Insulina/uso terapêutico, jogos de ví-
deo, educação médica.

AO58 - mediNdO O imPacTO de camPaNHas de 
PreveNÇÃO e deTecÇÃO Para diaBeTes
de luca Pv1, Kaplan dB1, Giampaoli v2, Barone mTU1, Tarasuk cK1, 
rombolli P1, almeida c1, Franco dr1

1 ADJ Diabetes Brasil. 2 Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de 
São Paulo (USP) 

Objetivo: Verificar se a ação educativa do Dia Mundial do Diabetes 
(DMD) foi efetiva para confirmar o diagnóstico e/ou promover 
a adesão ao tratamento. Material e métodos: Dos 10.048 testes 

realizados no DMD, selecionamos todas as pessoas que haviam au-
torizado contato e apresentado glicemias ≥ 200 mg/dl (n = 220). 
Seis meses após a campanha, foram contatadas via telefone, utilizan-
do-se um questionário-padrão. Todas as respostas foram tabuladas 
e analisadas pelo software R3.0.1. A amostra foi de conveniência, 
considerando que as pessoas se apresentaram de maneira espontâ-
nea. A análise descritiva foi apresentada em valores absolutos e per-
centagem, valores médios ± desvio-padrão e valores mínimos (mín.) 
e máximos (máx.). Resultados: Das 220 ligações, entrevistamos 78 
(35,5%) pessoas, 47,44% do gênero feminino, com idade de 52,93 
± 15,6 anos e glicemias de 280 ± 73; 200-532 mg/dl. 31 (39,7%) 
declararam não ter DM; 26 procuraram o serviço de saúde. Cinco 
pessoas que declararam inicialmente não ter diabetes, durante a li-
gação, admitiram já saber que tinham diabetes. 14 (82%) diagnós-
ticos positivos foram relatados por confirmação médica e três ne-
gativos; quatro ainda não foram atendidos: um faltou na consulta, 
três estão na fila de espera para a consulta. No total, procuraram o 
serviço de saúde (n = 58; 74,36%), de tipo público (48,3%) ou pri-
vado (51,7%) e estão em tratamento 81,58% das pessoas com DM. 
Discussão: Nossos resultados vão ao encontro dos estudos brasilei-
ros sobre o mau controle e desconhecimento de sua condição em 
pessoas com DM (Mendes, 2008; SBD, 2012) e da viabilidade em 
se fazer campanhas de detecção (Schmidt, 2008). Das 78 pessoas 
entrevistadas, 58 procuraram o serviço de saúde seguindo nossas 
orientações, apesar de algumas já estarem em tratamento, alegando 
maior motivação, o que evidencia a eficácia da medição da glicemia 
aliada com a educação em diabetes para o autoconhecimento e a 
conscientização sobre a doença. Conclusão: A ação promovida no 
DMD foi positiva tanto para as pessoas que sabiam quanto para as 
que não sabiam ter DM, estimulando a busca do melhor cuidado 
com a saúde em qualquer etapa da doença. Palavras-chave: Educa-
ção, diabetes, campanhas.

AO59 - NÚcleO de aTeNÇÃO em diaBeTes: Uma PrOPOsTa 
de aTeNÇÃO mUlTidisciPliNar
Thomazelli Fcs1, Neis m1, alves Fcc1, Bodanese lF1, Ghizoni aPm1

1 Núcleo de Atenção em Diabetes de Blumenau 

Objetivo: O Núcleo de Atenção em Diabetes de Blumenau (NAD) 
foi inaugurado em abril de 2012 com o objetivo de disponibilizar 
atendimento multidisciplinar e especializado à pessoa com diabetes, 
oferecer apoio e educação continuada aos profissionais de saúde, 
bem como gerir a distribuição e o uso racional de insumos. Material 
e métodos: São disponibilizados atendimentos médicos endocrino-
lógico adulto e pediátrico, psicológico, nutricional e de enferma-
gem, avaliação dos pés, grupos terapêuticos, capacitações para pro-
fissionais e visitas às equipes de saúde, participação nas campanhas 
de prevenção e desenvolvimento de pesquisas em parceria com a 
universidade. As reuniões de equipe são realizadas todas as terças-
-feiras com discussão de casos clínicos. Resultados: Em 14 meses 
de trabalho foram disponibilizados aproximadamente 1.200 atendi-
mentos médicos e de enfermagem, 2.000 atendimentos nutricionais 
e 640 atendimentos psicológicos e foram realizadas 15 capacitações 
que abrangeram 1.466 profissionais. A equipe participou de 30 gru-
pos de educação em diabetes, realizados nas unidades de saúde. O 
NAD esteve presente nas campanhas de prevenção e organizou a I 
Semana do Diabetes em novembro de 2013, com atividades como a 
Caminhada Azul, o I Seminário de Diabetes e atividades de preven-
ção em vários locais na cidade. Discussão: O DM é uma doença de 
origem multifatorial e um tratamento efetivo deve abranger aspectos 
bioquímicos, nutricionais, psicológicos e sociais, sendo a aborda-
gem multiprofissional considerada ideal por causa da complexidade 
das intervenções. No âmbito do SUS é importante também que se 
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discutam as questões econômicas ligadas a insumos, que, conforme 
a Lei Federal n° 11, de 27/9/2006, são direito do usuário, desde 
que este se encontre inserido em atividade de educação em saúde. 
Conclusão: O Núcleo de Atenção em Diabetes apresenta-se hoje 
como referência no atendimento do paciente com DM, sendo reco-
nhecido pelos profissionais de saúde como centro de apoio em suas 
ações. Desse modo, avançamos na construção de uma Política Pú-
blica de Assistência ao Diabético satisfatória e resolutiva e estaremos 
cada vez mais próximos de alcançar as metas de redução de mortes 
prematuras por doenças crônicas não transmissíveis, além de redu-
zir os gastos públicos com internações por complicações no DM. 
Palavras-chave: Diabetes, atenção multidisciplinar, SUS.

AO60 - PerFil de PacieNTes cOm diaBeTes TiPO 1 
em UsO de aNÁlOGOs de iNsUliNa e iNFlUÊNcia 
dO acOmPaNHameNTO FarmacOTeraPÊUTicO NO 
cONTrOle GlicÊmicO
Garabeli aa1, Pontarolo r2, daher JB3

1 Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, Universidade 
Federal do Paraná (UFPR). 2 Departamento de Farmácia, UFPR. 3 Departamento 
de Ciências Farmacêuticas, UFPR

Objetivos: O diabetes mellitus (DM) é considerado um problema 
de saúde pública prevalente, em ascendência, oneroso do ponto 
vista social e econômico e com potencial para prevenção. Assim, 
justifica-se a necessidade do acompanhamento continuado por 
meio de educação e orientação dos pacientes, visando à adesão ao 
tratamento e ao sucesso da terapia. Este estudo teve como objetivo 
avaliar o efeito do acompanhamento farmacoterapêutico no con-
trole glicêmico de pacientes com DM tipo 1 em tratamento com 
insulinas análogas. Material e métodos: Realizou-se uma coorte 
retrospectiva, na qual foram incluídos 247 pacientes com DM1 
em uso de análogos de insulina, que receberam acompanhamento 
farmacoterapêutico. Dados de gênero, idade, tempo de diagnós-
tico do DM1, tempo de acompanhamento farmacoterapêutico e 
últimos valores de hemoglobina glicada (HbA1c) foram coletados. 
Para análise do controle do DM segundo os valores de HbA1c 
para cada faixa etária, utilizaram-se como parâmetros as diretrizes 
da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e da American Diabe-
tes Association (ADA). Resultados: Dos pacientes estudados, 136 
(55,06%) são mulheres. A média de idade é sw 30 ±15,18 anos, 
com variação entre 4 e 79 anos. Quanto ao tempo de diagnóstico, 
42,1% têm DM há 2-10 anos, 36,84% há 11-20 anos, 15,79% há 
21-30 anos e 3,64% há mais de 30 anos. Receberam acompanha-
mento farmacoterapêutico há um ano 14,17% dos pacientes, dois 
anos 27,13%, três anos 34,0% e quatro anos 17,4%; 7,3% pacientes 
não possuíam a informação no arquivo. Dos pacientes acompanha-
dos, 77 (31,18%) apresentaram valores de HbA1c dentro dos al-
vos estabelecidos. Discussão: A maioria dos pacientes é mulher, 
porém não há estudos que demonstrem tendências de o DM estar 
ligado ao gênero. A idade concentra-se na faixa adulta e reflete o 
tempo de diagnóstico, considerando que o DM1 acomete princi-
palmente crianças, adolescentes e adultos jovens. De acordo com 
o posicionamento nº 01/2011 da SBD, apenas 10% dos pacientes 
com DM1 no Brasil apresentam bom controle da doença, com va-
lores de HbA1c dentro das metas estabelecidas. Contudo, entre os 
pacientes do estudo, observou-se que 31,18% apresentaram níveis 
satisfatórios de HbA1c, demonstrando que o acompanhamento far-
macoterapêutico continuado pode influenciar na adesão e sucesso 
do tratamento. Conclusão: Observou-se que o acompanhamento 
farmacoterapêutico pode auxiliar na melhoria das taxas de adesão 
e controle glicêmico de pacientes com DM1 em uso de análogos 
de insulina. Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 1, análogos de 
insulina, acompanhamento farmacoterapêutico.

AO61 - viNTe mil aTeNdimeNTOs acOmPaNHadOs em 
PrOGrama de edUcaÇÃO em diaBeTes e eXercíciOs 
FísicOs sUPervisiONadOs – PerFil dOs ParTiciPaNTes e 
resUlTadOs
dullius J1, mendes GF1, Gollo T1, Brasil B1, meiners mm1, Gomes e1, 
Nunes acs1, araújo W1

1 Universidade de Brasília (UnB), Programa Doce Desafio 

Educação em diabetes e atividade física são fundamentos no tra-
tamento em diabetes mellitus (DM). Baseado nisso, esse programa 
(PDD) funciona desde 2001. O objetivo deste estudo foi verificar 
características da população atendida nesses 12 anos e resultados. 
Metodologia: Aprovado por CEP; dados sociodemográficos e clíni-
cos coletados de formulários do PDD com registros dos participan-
tes ao ingresso e longitudinalmente. O PDD é gratuito, coordenado 
por professores universitários de várias áreas, vinculado à Faculdade 
de Educação Física e Saúde. Classes grupais são regularmente ofe-
recidas, 2-3X/sem (120 min cada), com exercício físico assistido 
(60 min) associado com variadas atividades educativas em DM (30 
min, 48 diferentes temas). Coletadas glicemia capilar (GC), pressão 
arterial (PA) antes e após cada aula e dados clínicos diários sobre 
medicamentos, alimentos e bem-estar. Há um protocolo formal de 
ajustes (carboidratos, medicamentos/insulina e exercícios) para caso 
necessário. Dados de 2001 a 2012 foram tratados estatisticamen-
te. Resultados: Nos 19.782 atendimentos com suficientes dados 
válidos, foram 786 pessoas com DM, tendo, ao ingresso, idade de 
4 a 90 (52 + 18) anos, 63,1% mulheres, 80,9% DM tipo 2, tempo 
de diagnóstico de 0-50 (7 + 8) anos, 36% em insulinoterapia (IT), 
26,5% atendidas no SUS, 21,5% com nível de ensino fundamental, 
24,2% médio e 33,7% superior, em média tendo frequentado até 
305 (24+40) aulas. 9% moram > 25 km do local de atendimento. 
7,5% são ˂ 18 anos (3,5% DM2); 9,9% 18-35 anos (18,7% não IT); 
25,5% 36-53 anos (10,8% DM1, 23,7% em IT); 47,5% 54-71 anos 
(21,9% em IT); 9,6% > 71 anos (34,2% em IT). DM1 ao ingres-
so com 4-57 (23,1+13,4) anos, diagnóstico 0-39 (7,7+9,1) anos; 
DM2 com 11-90 (59+10.9) anos, diagnóstico há 7,5 + 7,5 anos, 
maioria hipertensos e 19,3% em IT. Atendimentos (dados válidos) 
foram 4.076, com 73,2% pessoas com < 25 aulas, 4.163 com 14,8% 
frequentando 25-50 aulas, 4.163 de 6,7% em 51-100 aulas; e 7.632 
com 5,3% em > 100 aulas. Em mg/dl, GC ao ingresso 181 + 83 
(56 a 579, med 163) e logo após esta primeira aula 144 + 68 (44 
a 492, med 123). Valores pré se reduzem visivelmente a partir da 
quarta aula e consistentemente a partir da 15ª aula. GC pós na 24ª 
aula foi 124+34 (med 118). PA de hipertensos reduz-se em média 
4% x 8% mmHg após a sétima aula. Tanto GC quanto PA tendem 
a elevar-se entre 7%-24% durante os recessos do PDD. Discussão/
Conclusão: Prevalência de mulheres e alto nível socioeducacional, 
muitos em IT, bons resultados, principalmente nos regularmente 
frequentes. Palavras-chave: Educação em diabetes, atividade física, 
perfil glicêmico.

eNFermaGem

AO62 - O TraTameNTO medicameNTOsO e as PriNciPais 
diFicUldades de seU UsO eNFreNTadas Pelas PessOas 
cOm DIABETES MELLITUS em Um serviÇO de aTeNÇÃO 
BÁsica de saÚde
cruz rB1, Ferreira dQ1, Otero lm1, Pena FPs1

1 Universidade Federal do Amapá (Unifap)

Objetivo: Identificar o tratamento farmacológico e as principais di-
ficuldades enfrentadas pelos pacientes diabéticos participantes do 
programa de promoção da saúde para a adesão ao tratamento. Ma-
terial e métodos: Estudo descritivo em 51 pacientes diabéticos no 



S314S314

Temas livres – Orais

período de junho a setembro de 2012. Os dados foram obtidos me-
diante entrevistas e consultas aos registros utilizando-se questionário, 
confeccionado pelas pesquisadoras após o consentimento dos sujeitos. 
Utilizou-se como medida de frequência dos dados quantitativos à mé-
dia e qualitativos às porcentagens e números absolutos. Resultados: 
A maioria dos pacientes era de adultos idosos, com a média e desvio-
-padrão de idade de 57,98 ± 12, 61 anos, com predomínio do sexo 
feminino, viúvos, empregados, com ensino fundamental incompleto 
e renda familiar entre um a três salários mínimos. 62,7% classificaram 
como diabetes tipo 2. Todos os pacientes faziam tratamento farma-
cológico para o controle do diabetes melittus. Entre as principais difi-
culdades para o cumprimento do tratamento, foram apontados pro-
blemas com o horário – frequentemente passam da hora ou esquecem 
de tomar a medicação no horário, trocam de horário ou tomam a me-
dicação no horário errado. Também referem dificuldade com a apli-
cação da insulina, grande quantidade de comprimidos, desconfiança 
no tratamento farmacológico e dificuldades financeiras. Discussão: O 
diabetes melittus é uma das patologias responsáveis por altas taxas de 
morbimortalidade da população brasileira, gerando sofrimento pesso-
al e familiar. Essas refletem em dificuldades na utilização da insulina, 
uso dos comprimidos, gerando então déficit na adesão ao tratamen-
to farmacológico. Conclusão: Os dados obtidos constituem fontes 
importantes de informações para conhecimento da situação dos pa-
cientes, os que dão embasamento para que os programas de saúde 
desenvolvam suas ações educativas e terapêuticas, com vistas a me-
lhorar o controle metabólico e a qualidade de vida desses pacientes. 
Palavras-chave: Diabetes mellitus, tratamento farmacológico, adesão.

ePidemiOlOGia

AO63 - caracTeriZaÇÃO de PacieNTes adUlTOs cOm 
TUBercUlOse e DIABETES MELLITUS em relaÇÃO a FaTOres 
clíNicOs e ePidemiOlÓGicOs
santos dB1, soares sm2, alves Jr. ac1, Ferreira cd2, Navarro Pd1, 
rabelo Jvc1, rocha NP3

1 Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. 2 Escola de Enfermagem da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 3 Hospital Odilon Behrens 

Objetivo: Caracterizar pacientes adultos notificados no Sistema 
Informação de Agravos de Notificação (Sinan) como caso novo de 
tuberculose (TB) e com campo de diabetes mellitus (DM) preenchi-
do no estado de Minas Gerais (MG), no período de 2007 a 2011, 
considerando os aspectos clínicos e epidemiológicos. Alguns estu-
dos apresentam achados que demonstram que a presença de DM 
em pacientes com TB pode estar associada com risco maior de óbito 
durante o tratamento, maior risco de recidiva após o tratamento e de 
desenvolver TB multidrogarresistente e com a demora na conversão 
da baciloscopia durante o tratamento de TB. Material e métodos: 
Estudo transversal com dados secundários do Sinan. Realizado em 
parceria com a Secretaria de Estado de Saúde/MG. Foram 19.343 
notificações de TB, dentre as quais 993 tinham DM. Utilizou-se es-
tatística descritiva e inferencial (testes qui-quadrado e Fisher, com p 
< 0,05) considerando as situações de encerramento da cura, aban-
dono do tratamento e óbito por TB. Resultados: Das notificações 
de TB, 6,1% tinham DM. No grupo de pacientes com HIV/AIDS e 
DM houve baixo percentual de cura (67%) e alto percentual de aban-
dono (23%), inclusive em comparação com o grupo geral das 19.343 
notificações. Alcoolismo também foi significativo, com melhores 
resultados de cura (81%), menor percentual de abandono (10,7%), 
porém com maior percentual de óbito (8,3%), comparado ao grupo 
geral, que teve, respectivamente, 76,2%, 17,6% e 6,1%. Nos casos de 
doença mental, a associação foi significativa, com baixo percentual de 
cura (76,1%) e alto percentual de abandono (13%) e óbito (10,9%). 

Discussão: O percentual de DM entre os pacientes com TB é infe-
rior às estimativas existentes e ao encontrado na literatura, principal-
mente por não ser rotina dos serviços rastrear DM em pacientes com 
TB. Os resultados não atingem a meta de 85% de cura e abandono 
inferior a 5%. Estudo aponta para a necessidade de integração das 
ações de TB com saúde mental devida ao uso de drogas. Como são 
incipientes estudos no Brasil sobre a associação de TB e DM, não foi 
encontrado estudo que fundamente a relação com alcoolismo e do-
ença mental, sendo importante a realização de outros estudos sobre 
o tema no país. Conclusão: É necessário oportunizar o diagnóstico 
de DM para os pacientes com TB, considerando as influências que a 
comorbidade pode causar no percurso da TB. Assim, detectar e tratar 
DM pode ter efeito benéfico para o controle de ambas as doenças. 
Palavras-chave: Diabetes mellitus, tuberculose, comorbidade.

AO64 - cONTrOle GlicÊmicO e maNeJO dO diaBeTes em 
PacieNTes HOsPiTaliZadOs NO Brasil
silveira PcB1, Neves rcs1, souza c1, Nunes ZO2, almeida mcc2, 
moreira ed3 
1 Centro de Pesquisa Clínica, Obras Sociais Irmã Dulce. 2 Laboratório de 
Epidemiologia Molecular e Bioestatística, Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz, 
Fundação Oswaldo Cruz. 3 Centro de Pesquisa Clínica, Obras Sociais Irmã Dulce 
e Laboratório de Epidemiologia Molecular e Bioestatística, Centro de Pesquisas 
Gonçalo Moniz, Fundação Oswaldo Cruz 

Objetivos: Avaliar o controle glicêmico e o manejo do diabetes 
em pacientes adultos internados em hospitais no Brasil. Material e 
métodos: Trata-se de um estudo nacional de corte transversal rea-
lizado de jul./2010 a jan./2012. A amostra incluiu pacientes com 
18 anos de idade ou mais, com diagnóstico de diabetes e tempo de 
internação > 72 horas. Informações sociodemográficas e dados da 
hospitalização, diagnóstico, manejo e tratamento do diabetes dos 
pacientes foram coletados por meio de revisão de prontuários. Todas 
as medidas de glicemia capilar (GC) de cada paciente foram regis-
tradas até o máximo de 20 dias consecutivos de internação. Resul-
tados: Foram avaliados 2.399 pacientes de 24 hospitais localizados 
em 13 cidades de todas as cinco regiões brasileiras. A prevalência de 
pacientes com algum evento hiperglicêmico (GC > 180 mg/dl) du-
rante a internação em enfermarias ou unidades de terapia intensiva 
(UTI) foi de 89,4% e 79,6%, respectivamente. Enquanto a prevalên-
cia correspondente de eventos hipoglicêmicos (GC < 60 mg/dl) foi 
de 9,8% e 4,9%. O percentual de pacientes-dia com pelo menos um 
episódio hiperglicêmico foi de 64,7% (enfermarias) e 61,3% (UTI). 
A maioria dos pacientes nas enfermarias (55,2%) e nas UTIs (61,2%) 
foi tratada apenas com regime de insulina em sliding scale. Somente 
35,7% dos pacientes nas enfermarias e 3,9% dos pacientes nas UTI 
receberam terapia insulínica apropriada (insulina basal + bólus). Dis-
cussão: Este é o maior estudo de âmbito nacional a avaliar controle 
glicêmico e o manejo do diabetes em pacientes hospitalizados no 
Brasil. A prevalência de eventos hiperglicêmicos foi alta, tanto nas 
enfermarias como nas UTI. Portanto, a frequência relativamente 
baixa de eventos hipoglicêmicos deve ser decorrente de menor rigor 
no controle glicêmico, não sendo, necessariamente, um indicador 
de boa qualidade. O uso frequente de insulina em sliding scale e o 
baixo percentual de pacientes em regime insulínico adequado indi-
cam que o manejo do diabetes não está em conformidade com as 
recomendações atuais. Conclusão: O controle glicêmico e o manejo 
de diabetes dos pacientes hospitalizados no Brasil não são satisfa-
tórios. Oportunidades para melhorar a qualidade da assistência em 
hospitais brasileiros incluem a ampliação dos protocolos de insulina 
basal-bólus subcutânea, o evitamento do uso de insulina somente 
em sliding scale e melhorias institucionais qualitativas no que se re-
fere às condutas de médicos e enfermeiros. (Estudo realizado com 
suporte total da Sanofi). Palavras-chave: Diabetes, hospitais, Brasil.
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AO65 - DIABETES MELLITUS TiPO 2 e seQUelas: Uma 
PrOPOsTa Para esTimaÇÃO das TaXas de PrevalÊNcia 
e iNcidÊNcia Para O esTUdO BrasileirO de carGa 
GlOBal de dOeNÇa
costa aF1, schramm Jma2

1 Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ). 2 Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação 
Oswaldo Cruz 

Introdução: O número de pessoas com diabetes mellitus tipo 2 
(DM2) está crescendo em todo o mundo. Estimativas indicam 
que em 2030 haverão aproximadamente 300 milhões de adultos 
no mundo com DM2 (SBD 2011). Objetivo: O objetivo deste 
estudo foi estimar as taxas de prevalência e incidência para o DM2 
e suas sequelas, no Brasil e grandes regiões, a serem utilizadas no 
Estudo Brasileiro de Carga Global de Doença (CGD), ano base 
2008. Métodos: A prevalência de DM2 foi estimada consideran-
do o estado nutricional da população brasileira (Malerbi e Franco, 
1992; INAN, 1991; IBGE, 2010a). As prevalências de neuropatia 
diabética (ND) e retinopatia diabética (RD) foram estimadas com 
base em um consenso de especialistas (2011). Foram utilizados os 
dados de Resnikoff et al. (2004) para estimativa da prevalência de 
cegueira por RD. A incidência das amputações foi estimada utili-
zando os dados do Sistema Único de Saúde e a incidência de pé 
diabético, com base na incidência de amputação (proporção 1:10) 
(Begg et al. 2007). Todas as taxas foram estimadas para adultos de 
30 anos ou mais, estratificadas por sexo e faixa etária. Resultados: 
A prevalência total de DM2 foi de 10,6% (11,1% homens e 10,1% 
mulheres), variando de 4,3% (30 e 44 anos) a 20,7% (80 anos e 
mais). As prevalências (homens e mulheres) nas regiões foram de 
9,3% (9,4% e 9,1%), 9,2% (8,8% e 9,6%), 10,9% (11,6% e 10,2%), 
12,5% (13,7% e 11,4%) e 10,3% (11,4% e 9,1%), Norte, Nordeste, 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste, respectivamente. A prevalência to-
tal (por 100.000 habitantes) de ND, RD e cegueira por RD foi 
de 4.228, 2.539 e 51, respectivamente, e a incidência total (por 
100.000 habitantes) de amputação e pé diabético foi de 53 e 525, 
respectivamente. A menores taxas encontradas para as sequelas 
foram nas regiões Nordeste (ND e RD), Centro-Oeste (cegueira 
por RD) e Norte (amputação e pé diabético). Estimaram-se para 
2008, portanto, 9,3 milhões de brasileiros diabéticos; desses, 65% 
apresentando ND, RD ou cegueira por RD, e 509 mil novos casos 
de amputações e pés diabéticos no país. Discussão: Pela ausência 
de inquéritos brasileiros atuais, consideraram-se projeções, dados e 
parâmetros nacionais e internacionais para as estimativas, que vão 
ao encontro daquelas descritas na literatura internacional (Wild et 
al., 2006, Begg et al., 2007). Conclusões: Os resultados sugerem 
a importância da vigilância do DM2 e suas sequelas, além da elabo-
ração de estudos capazes de estimar com maior precisão as respec-
tivas taxas. Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 2, prevalência, 
incidência.

AO66 - dOsaGem de HBa1c Para diaGNÓsTicO de 
DIABETES MELLITUS: cOmParaÇÃO cOm a dOsaGem da 
Glicemia de JeJUm em adUlTOs BrasileirOs
Teles mG1, rocha l1, sá J1, chiamolera mi1, Brandão cm1, Biscolla 
rP1, vieira JG1

1 Fleury Medicina e Saúde

Justificativa e objetivo: O diagnóstico de diabetes mellitus (DM) 
pode ser feito por meio da detecção de valores elevados de glicose 
em jejum (GJ) ou 2 horas após teste de tolerância oral à glicose 
(TTOG). Em 2010, a dosagem de hemoglobina glicada foi inclu-
ída como um teste adicional para diagnosticar DM. O objetivo 
deste estudo foi comparar o desempenho da dosagem de HbA1c 

em relação a GJ como método de diagnóstico de diabetes melli-
tus. Material e métodos: Foram selecionados os resultados de GJ 
em indivíduos de 18 a 60 anos submetidos a TTOG entre abril 
de 2006 e abril de 2013 no laboratório Fleury Medicina e Saú-
de. De 5.862 amostras, 4.328 possuíam a dosagem concomitante 
de HbA1c. Foram incluídos indivíduos de ambos os sexos, com 
hemoglobina e hematócrito dentro dos valores de referência para 
a idade. Foram excluídos: gestantes, mulheres com dosagem de 
creatinina > 1,4 e homens com creatinina > 1,5, indivíduos em 
uso de medicação para tratamento de DM. A população do estu-
do consistiu de 1.034 pacientes, sendo 906 do sexo masculino. 
A dosagem de HbA1c foi realizada por cromatografia líquida de 
alta performance e a dosagem de glicemia por método colorimé-
trico enzimático. HbA1c ≥ 6,5%, GJ ≥ 126 mg/dl foram usadas 
separadamente para definir o diagnóstico de DM. Resultados: 
Utilizando apenas a glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl como crité-
rio para diabetes, 3,9% da população estudada teria diagnóstico de 
diabetes. Utilizando apenas o valor de HbA1c ≥ 6,5%, 5,3% dos 
indivíduos seriam classificados como diabéticos. 3,2% dos resulta-
dos foram discordantes, e 2,3% tinham apenas a HbA1c alterada e 
0,9% apenas a GJ alterada. 3% dos indivíduos apresentavam HbA1c 
≥ 6,5% e glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl. O valor de 6,5% de 
HbA1c detectou DM com sensibilidade de 97,6% e especificidade 
de 77,5% em comparação com os resultados da glicemia de jejum. 
O valor preditivo positivo do ponto de corte de HbA1c de 6,5% 
foi de 99,1%. Discussão e conclusão: No presente estudo, o valor 
de corte de HbA1c ≥ 6,5% resultaria na mesma classificação de DM 
em 96,8% dos indivíduos quando comparado à GJ. A prevalência 
de DM foi um pouco maior com base nos valores de HbA1c do 
que com base na GJ. A maior prevalência de hiperglicemia ao usar 
HbA1c neste estudo pode refletir que a população estudada teria 
risco mais elevado para diabetes e, por isso, foram submetidos ao 
TTOG. Em conclusão, a dosagem de HbA1c pode ser considerada 
ferramenta útil no rastreamento de DM. Palavras-chave: Diabetes 
mellitus, HbA1c, diagnóstico.

AO67 - FaTOres assOciadOs aO maU cONTrOle 
GlicÊmicO em PacieNTes cOm diaBeTes meliTO TiPO 2 
aTeNdidOs PelO sisTema ÚNicO de saÚde NO Brasil
viana lvv1, leitao cB1, Jezini dl2, Felicio J3, valverde aB4, chacra 
ar4, azevedo mJ5, Gross Jl5

1 Departamento de Endocrinologia do Hospital de Clinicas de Porto Alegre 
(HCPA). 2 Hospital Getúlio Vargas, Universidade Federal do Amazonas (UFAM). 
3 Universidade Federal do Pará (UFPA). 4 Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp). 5 Departamento de Endocrinologia do HCPA, Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS)

Objetivos: Descrever o perfil clínico de pacientes com diabetes 
melito (DM) tipo 2, brasileiros, atendidos pelo sistema público de 
saúde (SUS) e identificar os fatores associados ao controle glicê-
mico avaliado por glico-hemoglobina (HbA1c). Métodos: Estudo 
transversal realizado em 14 centros de atendimento a pacientes com 
DM (mínimo de 300 atendimentos/mês) nas cinco regiões do Bra-
sil, incluindo unidades básicas de saúde e ambulatórios de hospi-
tais universitários pertencentes ao sistema público de saúde. Análise 
estatística: ANOVA (post-hoc, teste de Bonferroni) e regressão de 
Poisson (razão de prevalência); P < 0,05; SPSS 18.0. Resultados: 
Foram avaliados 5.750 pacientes com 61 ± 10 anos, duração de DM 
de 11 ± 8 anos, 66% de mulheres, 56% não brancos e com IMC de 
28,0 ± 5,3 kg/m². A HbA1c (HPLC) média foi de 8,6 ± 2,2% e a 
mediana, de 8,1% (6,9-9,9). HbA1c < 7% foi observada em apenas 
26% dos pacientes. Os valores de HbA1c foram maiores no Norte 
(9,0 ± 2,6%) e Nordeste (8,9 ± 2,4%) do que no Centro-Oeste (8,1 
± 2,0%), Sudeste (8,4 ± 2,1%) e Sul (8,3 ± 1,9%) (P < 0,01). A ida-
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de [0,986 (0,983-0,989)], a etnia branca [0,931 (0,883-0,981)] e 
residir na região Centro-Oeste [0,858 (0,745-0,989)] foram fatores 
de proteção para a presença HbA1c ≥ 8% (ponto de corte corres-
pondente à mediana da população em estudo). Já a duração de DM 
[1,015 (1,012-1,018)], o uso de insulina [1,710 (1,624-1,802)] 
e residir na região Nordeste [1,197 (1,085-1,321)] foram associa-
dos a valores de HbA1c ≥ 8%. Conclusões: A maioria dos pacientes 
com DM tipo 2 brasileiros que frequentam o sistema público de 
saúde tem mau controle do DM, com valores de HbA1c bem aci-
ma dos alvos recomendados. No Brasil os pacientes que residem 
na região Nordeste ou não brancos representam os indivíduos mais 
vulneráveis para o mau controle glicêmico. Políticas e ações de saú-
de relacionadas ao manejo e acompanhamento do DM devem ser 
priorizadas nessas populações. Palavras-chave: Controle glicêmico, 
HbA1c, Brasil.

AO68 - FaTOres de riscO Para dOeNÇas crÔNicas NÃO 
TraNsmissíveis e PrevalÊNcia de diaBeTes Nas caPiTais 
Brasileiras
costa aF1, Gombi-vaca mF1, Guedes TWG1, Paravidino v1, silva Ga1

1 Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) 

Introdução: A crescente prevalência de diabetes mellitus (DM) e de 
suas sequelas contribui para o aumento da mortalidade de doenças 
cardiovasculares e hepáticas em todo o mundo. A prevenção de 
fatores de risco modificáveis faz parte da estratégia global para o 
enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). 
Objetivo: Este estudo avalia a associação entre fatores de risco para 
DCNT e prevalência de DM em adultos residentes nas capitais bra-
sileiras a partir dos dados do sistema Vigitel (Vigilância de Fatores 
de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefôni-
co). Métodos: Foram selecionados os dados de 2010 de todos os 
participantes com idade superior a 35 anos das 26 capitais estaduais 
e do Distrito Federal. Como desfecho, utilizou-se o autorrelato de 
DM e como variáveis independentes foram selecionados os prin-
cipais fatores de risco para DCNT. Foram calculadas as razões de 
prevalência (RP) e intervalos de confiança a 95% (IC 95%) por meio 
de regressão de Poisson multivariada, corrigidas para o efeito do 
desenho amostral. Resultados: Entre os homens, foram verificadas 
associações positivas com: estado nutricional, fumo, fumante passi-
vo em casa e trabalho, inatividade física e hábito de assistir televisão 
(RP > 1,0 e IC 95% significativos). Houve um gradiente de au-
mento da RP para o estado nutricional, mas não para o tabagismo. 
Ter idade superior a 54 anos e ter até oito anos de escolaridade 
também aumentou a probabilidade de ter DM. Para as demais va-
riáveis (consumo de carne com gordura, leite integral, refrigerante 
e álcool), as RP foram inferiores a 1,0 (IC significativos). Entre as 
mulheres, resultados semelhantes foram observados, com exceção 
do tabagismo; as fumantes apresentaram RP de 0,99 (IC signifi-
cativo) se comparadas às não fumantes. Discussão: Os resultados 
encontrados corroboram os achados de outros estudos, em que 
excesso de peso, obesidade, inatividade física e hábito de assistir 
televisão são identificados como fatores de risco para DM. Com 
relação à associação entre fumo e DM, a literatura apresenta re-
sultados contraditórios. No entanto, por tratar-se de estudo trans-
versal, a hipótese de causalidade reversa em situações que mostram 
diminuição de risco não pode ser descartada. Conclusão: A análise 
dos dados do Vigitel permitiu identificar associações entre fatores 
de risco e proteção para DM nas capitais brasileiras e no Distrito 
Federal para o ano de 2010, fornecendo subsídios para a vigilância 
das DCNT no país. Palavras-chave: Diabetes mellitus, fatores de 
risco, razão de prevalências.

AO69 - PrOPriedades da HemOGlOBiNa Glicada 
NO diaGNÓsTicO de diaBeTes e PrÉ-diaBeTes em 
POPUlaÇÃO cOm alTa PrevalÊNcia de diaBeTes – Os 
íNdiOs XavaNTe
Franco lJ1, dal-Fabbro al1, soares lP1, silva as1, Kuhn Pc2, Franco 
lF2, moisés rs2, vieira-Filho JPB2

1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP). 
2 Disciplina de Endocrinologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp)

Objetivo: Avaliar as propriedades da hemoglobina glicada (A1c) 
no diagnóstico de diabetes e pré-diabetes em população com alta 
prevalência de diabetes – os índios Xavante. Casuística e métodos: 
Inquérito realizado entre outubro de 2010 e janeiro de 2012 entre 
índios Xavante da Reserva de São Marcos, MT, envolvendo 630 in-
divíduos com 20 ou mais anos de idade, com dosagem de glicemia 
capilar basal e de 2 horas pós-75g de glicose anidra pelo HemoCue 
Glucose 201+ e de A1c por HPLC. Comparou-se o desempenho 
da A1c na identificação de diabetes e pré-diabetes, por meio de 
curvas ROC, utilizando como padrão os critérios diagnósticos da 
Organização Mundial da Saúde. Inicialmente foram considerados 
todos os participantes e depois apenas os indivíduos sem diagnós-
tico prévio de diabetes. Resultados: Entre os 630 indivíduos exa-
minados, 101 apresentavam glicemia basal ≥ 200 mg/dl ou diag-
nóstico prévio de diabetes. A área sob a curva ROC foi de 0,9133 
(95% IC: 0,8827-0,9438) para o total dos indivíduos e de 0,8767 
(95% IC: 0,8264-0,9270) quando excluídos os com diagnóstico 
prévio de diabetes. A sensibilidade, especificidade e acurácia da 
A1c ≥ 6,5% como diagnóstico de diabetes foi de 81,03%, 90,53% e 
87,9%, para o total de participantes e de 73,33%, 90,53% e 87,5% 
quando excluídos os com diagnóstico prévio de diabetes. O melhor 
ponto de corte para A1c, considerando todos os participantes, foi 
de 6,4% (sensibilidade: 84,48%; especificidade: 85,9% e acurácia: 
85,51%). Para a identificação de pré-diabetes, os valores de A1c 
entre 5,7%-6,4% apresentaram sensibilidade de 70,47%, especifici-
dade de 38,84% e acurácia de 55,96%. Conclusão: A dosagem de 
A1c para o diagnóstico precoce de diabetes entre os índios Xavante 
aparenta ser útil, considerando as dificuldades para a realização do 
TOTG e as limitações para assegurar a condição de jejum. O ponto 
de corte ≥ 6,5% para a A1c é adequado, porém deixa de identificar 
importante parcela dos casos (19%). Infelizmente, para pré-diabe-
tes, a A1c mostrou baixa especificidade e acurácia, evidenciando 
não ser adequada para identificar os indivíduos com maior risco 
de desenvolver diabetes. Palavras-chave: Hemoglobina glicada, 
índios Xavante, curva ROC.

AO70 - rasTreameNTO de Glicemia em PacieNTes 
iNTerNadOs cOm OU sem diaBeTes
ribeiro rs1, malerbi dac1, sá Jr1, Peres rB1, lottenberg sa1, 
Yamamoto mT1, laselva cr1, carvalho Jam1

1 Hospital Israelita Albert Einstein

Objetivo: Avaliar a associação entre hiper e hipoglicemia na ad-
missão e desfechos adversos em pacientes internados com ou sem 
DM. Métodos: Análise retrospectiva do rastreamento de glicemia 
capilar (Abbott Xceed Pro, CV 6%) para detecção de hiper (> 180 
mg/dl) e hipoglicemia (< 70 mg/dl) nas admissões de 23.098 
pacientes adultos (excluídas as internações obstétricas), repre-
sentando 94% das internações no período de 2011 e comparação 
com desfechos de internação, incluindo tempo de permanência, 
infecção, necessidade de cuidados intensivos (UTI) e mortalidade. 
Resultados: Entre 2.913 pacientes com DM, hiper e hipoglicemia 
foi detectada em 982 (33,7%) e 99 (3,4%) das admissões, respecti-
vamente. Hiperglicemia foi associada a maior tempo de internação 
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(7,05 ± 14 vs. 4,06 ± 8 d), infecção (21,2 vs. 14,4%), UTI (24,9 
vs. 14%) e mortalidade (2,6 vs. 0,5%), comparada com normogli-
cemia. Hipoglicemia foi associada a maior tempo de internação e 
mortalidade (3%). Entre 20.185 pacientes sem DM, hiper e hipo-
glicemia foram detectadas em 871 (4,3%) e 628 (3%) das admis-
sões, respectivamente. Hiperglicemia foi associada a maior tempo 
de internação (14,7% vs. 3,6 ± 8 d), infecção (28% vs. 13%), UTI 
(44% vs. 8%) e mortalidade (10% vs. 0,9%), comparada com nor-
moglicemia. Hipoglicemia foi associada a maior tempo de inter-
nação e mortalidade (2%). Conclusão: O rastreamento e a detec-
ção de hiper e hipoglicemia podem detectar pacientes suscetíveis 
a piores desfechos durante a internação, mesmo sem antecedentes 
de DM. Palavras-chave: Glicemia capilar, hiperglicemia, hipogli-
cemia, hospital, mortalidade.

AO71 - relaÇÃO eNTre diaBeTes TiPO 2 e TraNsTOrNO 
dePressivO
Piaia c1, cadore ac1, remonti Ns1, Bassani a1, Oliveira PP1, Ferreira 
mc1

1 Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unichapecó)

Objetivo: Diabetes tipo 2 (DM2) e depressão são duas doenças 
crônicas muito prevalentes e com impacto negativo na qualida-
de e expectativa de vida. E ambas as condições têm se mostrado 
fortemente associadas. Estudos têm demonstrado que a depressão 
pode estar presente em 11% a 31% dos pacientes com DM2, e sua 
presença parece estar relacionada à piora de diversos parâmetros 
clínicos. O objetivo do presente estudo foi avaliar a associação en-
tre DM2, depressão e sintomas depressivos em comparação com 
a população em geral. Material e métodos: Foram avaliados 86 
pacientes com DM2 e 101 indivíduos não diabéticos, com idade 
entre 55 e 75 anos, pareados por idade e sexo (65,4 ± 5,6 anos no 
grupo DM2 e 62,6 ± 8,4 anos no grupo controle; F/M 67,4% e 
32,6% no grupo DM2 vs. F/M 71,3% e 28,7% no grupo controle). 
Considerou-se diagnóstico de depressão o uso de tratamento anti-
depressivo ou escore ≥ 16 no Inventário de Beck (BDI). Também 
investigou-se a presença de comorbidades crônicas, em virtude 
destas potencialmente influenciarem no diagnóstico de depressão. 
Resultados: A prevalência de depressão foi maior no grupo DM2, 
36% versus 25% no grupo controle (p < 0,001), e o grupo DM2 
apresentou 6,78 vezes mais chance de depressão (OR 6,78, IC 
95% 2,9-15,5). A pontuação média no BDI foi 9,4 ± 8,4 no grupo 
DM2 e 7,3 ± 6,4 no grupo controle (p = 0,133). A presença de 
comorbidades crônicas foi associada a maior chance de depressão, 
independentemente da presença ou não de diabetes (p = 0,044), 
inclusive não houve diferença entre os grupos DM2 e controle (p = 
0,102). Controle glicêmico e perfil lipídico não apresentaram dife-
renças de acordo com a presença de depressão (NS). Discussão: O 
presente estudo evidenciou que indivíduos com DM2 apresentam 
maior risco de depressão do que aqueles sem a doença. Os sinto-
mas depressivos são importantes fatores associados à baixa adesão 
às recomendações dietéticas e aderência ao tratamento. Acredita-
-se, portanto, que a avaliação dos sintomas depressivos deve fazer 
parte do controle global do paciente com DM2, proporcionando, 
assim, melhor qualidade de vida. Quando a relação entre DM2 e 
depressão é examinada, faz-se importante a avaliação do papel das 
comorbidades crônicas. No presente estudo a maior prevalência de 
depressão foi observada nos indivíduos com comorbidades crôni-
cas, no entanto não parece ter influenciado o risco de depressão 
entre os indivíduos com DM2. Conclusão: A presença de DM2 
representa maior risco de depressão. Palavras-chave: Diabetes, 
depressão, comorbidades.

AO72 - validaÇÃO dO diÂmeTrO aBdOmiNal saGiTal 
cOmO marcadOr sUBsTiTUTivO de resisTÊNcia À 
iNsUliNa – BRAZILIAN METABOLIC SYNDROME STUDY 
(Brams)
vasques acJ1, cassani rsl1, Forti ac2, vilela Bs3, Pareja Jc1, 
Tambascia ma1, Geloneze B1, investigadores do Brams1

1 Laboratório de Investigação em Metabolismo e Diabetes (LIMED), 
Gastrocentro, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 2 Centro 
Integrado de Diabetes e Hipertensão do Ceará (CIDH). 3 Associação dos 
Diabéticos de Três Corações (Assoditri) 

Objetivos: 1) Avaliar a associação do diâmetro abdominal sagital 
(DAS) com o índice HOMA1-IR e marcadores cardiometabólicos 
da resistência à insulina (RI). 2) Validar o DAS como marcador subs-
titutivo de RI em relação ao clamp hiperglicêmico. 3) Determinar 
pontos de corte para a utilização do DAS para identificação da RI 
(HOMA-IR > 2,71). Material e métodos: Estudo transversal mul-
ticêntrico com 2.018 indivíduos (42 ± 15 anos, 64% mulheres) com 
diferentes níveis de adiposidade (31% eutróficos, 37% sobrepeso, 32% 
obesos) e de tolerância à glicose (65% saudáveis; 5% pré-diabetes; 
30% DM2). Foram avaliados: pressão arterial sistólica (PAS) e dias-
tólica (PAD), DAS (nível umbilical-caliper abdominal), perfil lipídi-
co, adiponectina, proteína C reativa (PCR), glicemia e insulinemia. 
RI avaliada pelo índice HOMA-IR. Em uma subamostra (n = 110), 
avaliou-se a sensibilidade à insulina (SI) pelo clamp hiperglicêmico. 
Estatística: correlação de Spearman, correlação parcial, análise ROC 
e cálculos de sensibilidade (S) e especificidade (E). Resultados: Nas 
mulheres e homens, respectivamente, o DAS correlacionou-se com 
idade (r = 0,41; r = 0,51), IMC (r = 0,87; r = 0,83), PAS (r = 0,42; r 
= 0,32), PAD (r = 0,38; r = 0,29), HDL (r = -0,37; r = -0,34), trigli-
cérides (r = 0,39; r = 0,54), PCR (r = 0,47; r = 0,46), adiponectina (r 
= -0,28; r = -0,18), glicemia (r = 0,36; r = 0,44), insulina (r = 0,46; 
r = 0,59) e HOMA-IR (r = 0,51; r = 0,63); p < 0,05 para todos. 
Após ajuste para idade ou IMC, todas as correlações permaneceram 
significantes em ambos os sexos. A SI do clamp correlacionou-se for-
temente com o DAS (r = -0,72; p < 0,0001). Na análise ROC houve 
bom desempenho do DAS na identificação de SI diminuída (AUC 
= 0,76; IC95% 0,67-0,86; p < 0,001) e RI (AUC = 0,80; IC95% 
0,77-0,82; p < 0,001). Na amostra total, os melhores pontos de cor-
te para a identificação de RI pelo DAS foram: 22 cm para homens 
(S: 77%; E: 75%; AUC = 0,83) e 21,5 cm para mulheres (S: 77%; E: 
66%; AUC = 0,83), p < 0,001. Discussão: A influência da obesidade 
na RI é determinada pelo grau de adiposidade e sua distribuição. 
Estudos prévios identificaram associação entre o DAS com o acú-
mulo de gordura visceral abdominal e epicárdica, condizendo com 
os achados do presente estudo referentes à RI. Conclusão: O DAS 
pode ser considerado um marcador acessível e não invasivo de altera-
ções cardiometabólicas relacionadas à presença de RI, bem como um 
marcador substitutivo de RI. Os pontos de corte identificados para o 
DAS poderão ser utilizados para a identificação da RI na população 
brasileira. Palavras-chave: Clamp hiperglicêmico, resistência à insu-
lina, adiposidade abdominal.

FisiOlOGia iNTeGrada

AO73 - eXercíciO FísicO PrecOce e avaliaÇÃO dO 
PerFil secreTÓriO de iNsUliNa em ilHOTas PaNcreÁTicas 
de raTOs OBesOs POr marcaÇÃO meTaBÓlica
Fischer sv1, stal ecl1, montes eG1, santos K1, cancian crc1, Pomini 
mc1, Hirt ca1, Grassiolli s1

1 Laboratório de Biologia Celular e do Desenvolvimento, Universidade Estadual 
de Ponta Grossa (UEPG) 

Objetivo: A hipernutrição durante a lactação pode predispor o or-
ganismo a doenças como obesidade e diabetes tipo 2. O presente 
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trabalho avaliou o impacto da natação sobre as alterações obesogê-
nicas e o controle secretor de insulina induzido pela programação 
metabólica. Material e métodos: No terceiro dia de vida, o número 
de filhotes da prole foi ajustado: Ninhada-Reduzida (NR 3 filhotes) 
e Ninhada-Normal (NN 9 filhotes). No 21º dia foram desmamados 
e subdivididos: NN-Sedentário (NN-S), NN-Exercitado (NN-EX), 
NR-Sedentário (NR-S) e NR-Exercitado (NR-EX). A natação (30 
minutos/3 vezes/semana) foi realizada dos 21-90 dias de vida. Aos 
90 dias, ilhotas pancreáticas foram isoladas pela técnica da colagenase 
e incubadas com glicose (8,3, 16,7, 20,0 e 28,8 mM) ou glicose (8,3 
mM) + acetilcolina (Ach) 100 µM. Os depósitos de gordura foram 
avaliados. Dados foram expressos como média ± erro-padrão da mé-
dia, avaliados pelo ANOVA, com pós-teste de Bonferroni (p < 0,05). 
Resultados: O conteúdo de gordura marrom e retroperitoneal foi 
28% e 36% maiores, respectivamente, nos ratos NR-S em relação ao 
NN-S. A natação reduziu aproximadamente 25% a gordura retrope-
ritoneal e elevou a gordura marrom em 85% e 57%, respectivamente, 
nos grupos NN-EX e NR-EX em relação aos animais sedentários. 
A secreção de insulina estimulada por glicose 20,0 e 28,8 mM foi 
aproximadamente 45% menor em ilhotas dos animais NR-S versus 
ilhotas dos animais NN-S. O exercício reduziu 50% a secreção de 
insulina estimulada por glicose 28 mM em ilhotas do grupo NN-EX 
comparado às ilhotas de ratos NN-S. Todavia, em ilhotas do gru-
po NR-EX houve aumento de 90%-140% na secreção de insulina na 
presença de glicose 20,0 e 28,8 mM comparado a ilhotas do grupos 
NR-S. O efeito insulinotrópico da Ach foi 51% menor em ilhotas do 
grupo NR-S em relação às ilhotas do grupo NN-S. NN-EX apresen-
tou redução de 52% em relação ao par sedentário. Discussão: Dados 
da literatura indicam que a hipernutrição lactacional promovida pela 
redução de ninhada favorece a instalação de obesidade e diabetes. 
Nossos dados indicam que a marcação metabólica reduz o efeito 
secretor promovido pela glicose, bem como a ação colinérgica. A 
responsividade à glicose pode ser restaurada pelo exercício. Conclu-
são: O maior aporte calórico promovido pela redução dos filhotes 
da prole favorece a instalação da obesidade e induz alterações no 
pâncreas endócrino, que podem ser atenuadas pelo exercício físico. 
Palavras-chave: Obesidade, lactação, marcação metabólica.

AO74 - FUNÇÃO de cÉlUla BeTa e seNsiBilidade À 
iNsUliNa em iNdivídUOs cOm dm2 cOm iNíciO Na meia-
idade e Na seNecTUde
Oliveira ms1, vasques acJ1, Novaes Fs1, Pareja Jc1, Geloneze B1

1 Laboratório de Investigação em Metabolismo e Diabetes, Universidade 
estadual de Campinas (Unicamp) 

Objetivo: Estudar a fisiopatologia do diabetes mellitus tipo 2 na 
meia-idade e na senectude, estimando o impacto do envelhecimento 
e do diabetes na sensibilidade e secreção de insulina, bem como na 
capacidade secretória máxima de insulina pela célula beta. Material e 
métodos: Estudo transversal com duração de 12 meses, conduzido 
em 50 pacientes não obesos e divididos nos seguintes grupos: meia-
-idade com diabetes tipo 2 (MI-DM2), idosos com diabetes tipo 2 
(I-DM2), meia-idade e idosos com tolerância normal à glicose (MI-
-TNG, I-TNG, respectivamente). Todos os pacientes com diagnósti-
co de DM2 tinham menos de cinco anos da doença. Todos os partici-
pantes se submeteram a medidas antropométricas, exames em jejum 
e testes dinâmicos como o teste de clamp hiperglicêmico, seguido 
pelo teste de estímulo com arginina. Resultados: A sensibilidade à 
insulina (SI), obtida pelo modelo de avaliação da homeostase e pela 
taxa de infusão de glicose derivada do teste de clamp hiperglicêmico, 
foi reduzida no grupo de idosos e nos grupos com DM2, compa-
rado ao grupo MI-TNG, porém foi similar nos grupos MI-DM2 e 
I-DM2. A primeira e a segunda fase de secreção de insulina e o índice 
de disposição foram reduzidos com o envelhecimento e exacerbados 

pela condição de diabetes. Os grupos MI-DM2 e I-DM2 apresenta-
ram SI e função de célula beta com resultados próximos entre eles. 
A secreção máxima de insulina no teste de arginina foi normal nos 
grupos de idosos. Discussão: A literatura ainda é bastante contro-
versa em relação ao grau de influência do envelhecimento em si na 
alteração da função de célula beta, mesmo após a correção da pre-
sença dos diversos fatores confundidores que ocorrem com o avançar 
da idade, tais como: obesidade, alteração da distribuição da gordura 
corporal e da composição corporal, inatividade física, o uso de múl-
tiplas terapias medicamentosas e a presença de outras comorbidades 
facilitadas pelo processo do envelhecimento. Conclusão: O diabetes 
e o envelhecimento desencadearam redução da sensibilidade à insuli-
na, bem como da primeira e segunda fase da secreção de insulina, em 
pacientes não obesos. As deficiências associadas ao envelhecimento 
foram exacerbadas pela condição do diabetes, particularmente em 
termos de SI e secreção de insulina. Por outro lado, a secreção de 
insulina no teste de arginina foi preservada no idoso, indicando que 
tratamentos que restauram a sensibilidade da célula beta ao estímulo 
com glicose devem ser priorizados. Palavras-chave: Diabetes na se-
nectude, secreção de insulina, clamp hiperglicêmico.

AO75 - mecaNismO de aÇÃO da 1-NaFTilacilHidraZONa 
Na caPTaÇÃO da GlicOse NO mÚscUlO sÓleO
Frederico mJ1, castro aJ1, mascarello a1, mendes cP1, Yunes ra1, 
Nunes rJ1, santos ar1, silva FrmB1

1 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Objetivo: 1-naftilacilhidrazona possui atividade anti-hiperglicêmica 
in vivo e aumenta a captação de glicose in vitro. O objetivo deste 
estudo foi caracterizar o mecanismo de ação da 1-naftilacilhidrazo-
na na captação de glicose no músculo sóleo. Material e métodos: 
Músculos de ratos Wistar (50 dias) foram pré-incubados e incuba-
dos a 37°C em tampão Krebs-Ringer bicarbonato, e a captação de 
14C-desoxi-D-glicose (14C-DG; 0,1 µCi/ml) foi avaliada na ausên-
cia (controle) ou presença de 1-naftilacilhidrazona (0,2, 2, 20 µM) e 
de inibidores/ativadores de proteínas de cinases. Os músculos foram 
utilizados após 180 min do tratamento in vivo 10 mg/kg ou após 
60 min de incubação in vitro 20 µM para análise do GLUT4 por 
imunofluorescência e por Western Blot (CEUA PP00414). Resul-
tados: 1-naftilacilhidrazona estimulou a captação de 14C-DG e esse 
efeito foi bloqueado pela wortmanina, PD98059, ciclo-heximida e 
por colchicina. O imunoblot e a imunofluorescência revelam au-
mento significativo do GLUT4 na presença do composto. Os da-
dos foram expressos como média ± SEM. Uma análise de variância 
(ANOVA), seguido de Bonferroni pós-teste, ou o teste t de Student 
foi utilizada para determinar a significância das diferenças entre os 
grupos. Diferenças foram consideradas significativas para p ≤ 0,05. 
Discussão e conclusões: O efeito agudo de 1-naftilacilhidrazona 
na captação de glicose é mediado pelo aumento de expressão e da 
translocação do GLUT4 para a membrana plasmática no múscu-
lo sóleo. O efeito genômico da 1-naftilacilhidrazona, assim como 
translocação de vesículas de GLUT4, envolve a ativação da PI3K e 
de MAPKs e a integridade de microtúbulos. Palavras-chave: 1-naf-
tilacilhidrazona, captação de glicose, síntese de proteínas.

AO76 - O PerFil da micrOBiOTa em diFereNTes mOdelOs 
de OBesidade
Hirt ca1, montes eG1, santos K1, Fischer s1, stal e1, dionisio G1, 
cancian crc1, Grassiolli s1

1 Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 

Objetivo: O acúmulo de tecido adiposo induz a síndrome metabó-
lica (SM) sustentada no pentágono resistência à insulina, hipergli-
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cemia, dislipidemia, hipertensão e obesidade. A lesão hipotalâmica 
induzida pela administração neonatal de glutamato monossódico 
(MSG) reproduz a situação clínica da SM em roedores. A obesidade 
também pode ser induzida por marcação metabólica, processo pelo 
qual um estímulo ou insulto ocorrido durante a gestação ou lacta-
ção modula o metabolismo na idade adulta. Recentemente, tem-
-se proposto que a microbiota intestinal esteja relacionada com o 
desenvolvimento da obesidade. O objetivo foi investigar o perfil da 
microbiota intestinal em diferentes modelos de obesidade. Material 
e métodos: A obesidade hipotalâmica foi induzida pelo tratamento 
neonatal com MSG (4 g/kg). Ratos Controles (CON) receberam 
salina equimolar. A marcação metabólica foi induzida por manipu-
lações do número de filhotes da prole: Ninhada Reduzida (NR) 3 
filhotes e Ninhada Normal (NN) 9 filhotes. Aos 90 dias, os animais 
foram sacrificados, uma porção (2 cm) do intestino delgado, loca-
lizada logo acima da região íleo cecal foi retirada. O segmento foi 
lavado com salina estéril (0,9%) e a semeadura realizada em placas 
de Ágar Sangue e Ágar Mackonkey; incubadas durante 24 horas, a 
35ºC em atmosfera rica em O2. As colônias foram identificadas em 
Gram-positivas ou negativas e o resultado, expresso em unidades 
formadoras de colônias/ml. As gorduras mesentéricas foram retira-
das e pesadas. Os valores foram expressos como média ± erro-padrão 
da média e avaliados pelo teste t de Student’s (p < 0,05). Resul-
tados: Ratos MSG apresentaram aumento de 140% no conteúdo 
de gordura mesentérica, todavia não houve diferença no perfil da 
microbiota nesse grupo comparado aos ratos CON. Por outro lado, 
animais NR apresentaram aumento de 27% no conteúdo de gor-
dura e crescimento superior de bactérias Gram-positivas (22,48%) 
e Gram-negativas (93,28%) em relação ao grupo NN (p < 0,05). 
Discussão: Bactérias Gram-negativas estão envolvidas em alterações 
inflamatórias e resistência à insulina em indivíduos obesos. Nossos 
dados indicam que o perfil da microbiota pode estar envolvido na 
obesidade promovida pela redução de ninhada. Conclusão: Altera-
ções da microbiota não parecem estar presentes no modelo de obesi-
dade MSG, porém na obesidade induzida pela marcação metabólica 
os dados obtidos suportam a ideia-chave de que a microbiota intes-
tinal pode contribuir para a fisiopatologia da obesidade. Palavras-
-chave: Diabetes, obesos, síndrome metabólica.

AO77 - resPOsTa da secreÇÃO de iNsUliNa em 
diFereNTes GrUPOs alimeNTares em iNdivídUOs NÃO 
diaBÉTicOs
Giorelli Gv1, silva aTK1, leba lF1, matta mFB1, clemente els1, 
Portella es1, campos vPlc1, Gomes mB1

1 Disciplina de Diabetes e Metabologia, Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ) 

Objetivo: Avaliar em indivíduos não diabéticos a secreção de in-
sulina em resposta a diferentes grupos alimentares com alto índice 
glicêmico (IG). Material e método: Foram avaliados 24 voluntários 
não diabéticos, sendo 11 (45,8%) do sexo feminino, com idade de 
24,7 ± 3,7, submetidos a exames laboratoriais e antropométricos em 
três dias com intervalo de sete dias. Os critérios de exclusão foram 
hipertensão arterial e diabetes. Após jejum de 10 horas, ofertou-
-se uma refeição com 50 gramas (g) de carboidrato (CHO) com 
alto IG proveniente de diferentes fontes. Todas as refeições fornece-
ram 240 ml de leite integral (12g de CHO). No primeiro dia (1D), 
adicionaram-se 65g de pão francês (38g de CHO). No segundo 
dia (2D), adicionaram-se 43g de pão francês (25g de CHO) e 50g 
banana prata (13g de CHO). No terceiro dia (3D), adicionaram-se 
43g de pão francês e 86g de maçã (13g de CHO). As refeições fo-
ram consumidas em 10 minutos e o sangue foi coletado em -15, 0, 
30, 60, 90, 120 minutos. Foram determinados: IMC, circunferência 
abdominal, glicemia e insulina em todos os tempos, valor do pico de 

glicemia (VPG) e insulina (VPI), valor do tempo do pico de glicemia 
(VTPG) e insulina (VTPI), incremento absoluto de insulina (deltai) 
e glicemia (deltag) e área abaixo da curva de glicemia (AUCG) e 
insulina (AUCI). Resultado: Não houve diferença nos valores das 
glicemias entre todos os tempos e entre as curvas: no VPG, VPI, 
VTPI, no deltai e deltag. O VTPG da 1D foi de 67,5 ± 36,7, no 
2D foi de 50,6 ± 34,2 e no 3D foi de 99,9 ± 13,9 (p < 0,008). A 
AUCI foi maior no 1D 2867,2 (809,2-6947,2) que na 2D 1771,5 
(689,2-4194,0). O 3D foi de 2345,2 (416,2-9605,2), igual ao 1D. 
Discussão: Não existe classificação para avaliar o IG das refeições. 
Avalia-se o IG apenas dos alimentos, que é considerado alto, quando 
maior que 70. No presente estudo o 1D teve IG de 85, o 2D foi 
de 81 e o 3D foi de 73. O que influenciou o resultado foi a quanti-
dade de pão, que induziu maior secreção de insulina para manter o 
mesmo valor glicêmico observado nas outras refeições. O VTPG foi 
menor em 1D e 2D que no 3D, por seu maior IG. Conclusão: Este 
estudo sugere que em indivíduos saudáveis, para manter a mesma 
resposta glicêmica a refeições com alimentos provenientes de dife-
rentes fontes de hidratos de carbono, é necessária maior secreção 
de insulina integrada quando a refeição apresenta alimentos com 
alto índice glicêmico. Palavras-chave: Índice glicêmico, fisiologia 
da insulina, diabetes.

NUTriÇÃO

AO78 - cOmPOrTameNTO alimeNTar e sUa assOciaÇÃO 
cOm medidas de adiPOsidade e FaTOres de riscO 
meTaBÓlicOs em mUlHeres – BRAZILIAN METABOLIC 
SYNDROME STUDY (Brams)
Freitas alG1, cassani rsl1, loeschke vs1, souza aPdF1, souza cl1, 
cintra de1, Pareja Jc1, Geloneze B1

1 Laboratório de Investigação em Metabolismo e Diabetes 

Introdução: O crescimento exponencial da obesidade e da síndro-
me metabólica (SM) é justificado, em partes, pelo desequilíbrio nu-
tricional associado ao estilo de vida. O dismetabolismo pós-prandial, 
caracterizado pelo jejum prolongado seguido de refeições com alta 
densidade energética, encontra-se diretamente associado aos fatores 
de risco (FR) cardiometabólicos. Objetivos: Investigar as associa-
ções existentes entre o comportamento alimentar e os FR para SM. 
Metodologia: Estudo transversal com 379 mulheres, entre 17-75 
anos, sendo avaliados: circunferência abdominal (CA) e índice de 
massa corpórea (IMC); concentrações séricas de enzimas hepáticas, 
glicemia e insulinemia de jejum, colesterol total e frações, triglicéri-
des e adiponectina; recordatório dietético habitual para avaliação da 
composição nutricional (software DietPro-5i), e para a determinação 
do padrão dietético-comportamental. As horas de jejum precedentes 
ao desjejum e ao jantar foram categorizadas separadamente em três 
diferentes grupos: D1 < 9,5; D2 de 9,5 a 10,5; D3 > 10,5; J1 < 3,5; 
J2 de 3,5 a 4,5; J3 > 4,5. Análises estatísticas: teste de correlação de 
Pearson, correlação parcial com ajuste para IMC, idade e consumo 
energético total e teste one-way ANOVA. Considerou-se p < 0,05. 
Resultados: Correlação positiva foi observada entre jejum prece-
dente ao jantar e o carboidrato glicêmico que a refeição comporta 
(r = 0,11; p = 0,04), CA (r = 0,15; p = 0,01), LDL-c (r = 0,11; p = 
0,04), TGO (r = 0,24; p < 0,001), TGP (r = 0,20; p < 0,001), GGT 
(r = 0,25; p = 0,003), insulinemia (r = 0,17; p = 0,01) e adiponectina 
(r = -0,15; p = 0,04). As correlações permaneceram significativas 
para TGO e GGT após ajuste para idade, IMC e consumo energéti-
co: (r = 0,19; p = 0,03) e (r = 0,25; p = 0,01), respectivamente. O je-
jum do desjejum apresentou correlação com CA (r = 0,16; p = 0,01) 
e adiponectina (r = -0,19; p = 0,01), permanecendo significativo 
para adiponectina após o mesmo ajuste: (r = -0,23;p = 0,02). Entre 
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os grupos de jejum precedente ao desjejum, foi observada diferença 
entre as médias de TGO (p = 0,01), TGO (p = 0,03) e GGT (p = 
0,02). Da mesma maneira, entre os grupos de jejum precedente ao 
jantar, foi encontrada diferença entre as médias de CA (p = 0,01), 
LDL-c (p = 0,04) e adiponectina (p = 0,03). Discussão: A supera-
limentação e o estresse oxidativo que a acompanha, proporcionais 
ao número de horas que precedem refeições, estão envolvidos com 
a alta exigência hepática e pancreática. Conclusão: O padrão dieté-
tico comportamental mostrou-se associado aos FR associados à SM. 
Palavras-chave: Obesidade, dismetabolismo, jejum.

AO79 - descriÇÃO dO PerFil meTaBÓlicO e de 
ParÂmeTrOs aNTrOPOmÉTricOs de criaNÇas e 
adOlesceNTes sUBmeTidOs a HiPerGlicemia maTerNa 
NO PeríOdO iNTraUTeriNO
costa e silva lm1, Façanha cFs2, melo mlP1, Forti ac3, carvalho 
mm4, Bezerra cim5, Nunes sar5

1 Mestrado em Nutrição e Saúde, Universidade Estadual do Ceará (UECE). 
2 Faculdade de Medicina da Unichristus, Centro Integrado de Diabetes e 
Hipertensão do Ceará. 3 Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão do Ceará. 
4 Faculdade de Medicina da Unichristus. 5 Liga Acadêmica de Endocrinologia e 
Metabologia da Unichristus, Faculdade de Medicina da Unichristus 

Objetivo: Analisar o efeito da hiperglicemia materna durante a ges-
tação na saúde de crianças/adolescentes acompanhados em um ser-
viço público de Fortaleza. Material e métodos: Estudo transversal 
com 50 jovens (5 a 19 anos) expostos à hiperglicemia intrauterina. 
Coletaram-se dados antropométricos [peso, estatura, circunferên-
cia abdominal (CA) e dobras cutâneas], bioquímicos (glicemia e 
insulinemia de jejum, perfil lipídico e PCR), pressão arterial (PA) 
e percentual de gordura (%G), por meio de bioimpedância elétrica 
tetrapolar. Os dados foram coletados entre out./2012 e jul./2013, 
após aprovação pelo Comitê de Ética da UECE, e analisados no 
programa Epi-Info 3.5.2 (IC = 95%). Resultados: 58% eram do 
sexo feminino (média de idade de 10,7 ± 4,8 anos). Pelo IMC/
idade (média de 22,17± 6,22 kg/m²), 72% tinham excesso de peso. 
Detectaram-se 54% de excesso de adiposidade pelas dobras cutâne-
as. 30 participantes tiveram a PA e o %G aferidos, totalizando 13,3% 
de pré-hipertensos e 76,7% de excesso de peso, respectivamente. 
33,3% apresentaram PCR elevada, dos quais 100% tinham a CA 
aumentada e excesso de peso por IMC e pelo %G. Dos participantes 
com colesterol acima do desejável, 76,4% e 82,4% tinham excesso 
de peso por IMC e %G, respectivamente. Das crianças com níveis 
de triglicerídeos acima do desejável, 84,6% e 92,3% apresentavam 
sobrepeso de acordo com IMC e %G, respectivamente. 13,3% apre-
sentaram insulinemia elevada, todos com sobrepeso/obesidade 
pelo IMC e %G. Discussão: A exposição à hiperglicemia intrau-
terina ter se acompanhado de tendência de aumento no IMC e na 
frequência de sobrepeso assemelha-se ao encontrado por outros 
autores (Freinkel, 1980; Lawlor, 2010). No presente estudo não 
foram observadas alterações significativas na insulinemia e na PA, 
semelhante ao encontrado por Patel et al. (2012). Esses autores, 
no entanto, também não detectaram valores alterados de lipídios 
séricos e de PCR, diferentemente do encontrado nesta pesquisa. 
Detectou-se nesse estudo, entretanto, que as crianças com maiores 
níveis de lipídios séricos e de PCR foram aquelas com excesso de 
peso, o que é esperado mesmo em populações que não tenham sido 
submetidas à hiperglicemia intrauterina. Conclusão: Mães com dia-
betes na gestação têm com maior frequência filhos com excesso de 
peso na adolescência. Crianças com sobrepeso apresentaram perfil 
inflamatório mais elevado, sugerindo maior risco aterogênico. Su-
gerem-se estudos mais amplos para caracterizar o perfil metabólico 
dessa população. Palavras-chave: Hiperglicemia intrauterina, perfil 
metabólico, sobrepeso.

AO80 - dimOrFismO seXUal NO PerFil meTaBÓlicO da 
PrOle OriUNda de mÃes OBesas
souza-mello v1, Ornellas FPc1, mandarim-de-lacerda ca1, aguila mB1

1 Laboratório de Morfometria Metabolismo e Doenças Cardiovasculares, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

Objetivo: Estudar se a obesidade materna afeta a sensibilidade à in-
sulina e o perfil pró-inflamatório na prole de camundongos de acor-
do com o gênero. Métodos: Fêmeas de camundongos C57BL/6 
receberam dieta-padrão (SC, 17% da energia advinda de lipídios) ou 
dieta hiperlipídica (HF, 49% da energia advinda de lipídios) por oito 
semanas pré-gestacionais até final da lactação. As proles obtidas fo-
ram nomeadas como: machos e fêmeas gerados por mães SC (SCM 
e SCF, respectivamente) e machos e fêmeas de mães HF (HFM e 
HFF, respectivamente). Os filhotes receberam dieta SC do desmame 
aos 3 meses, quando foram sacrificados. Ingestão alimentar e massa 
corporal (MC) foram avaliadas semanalmente. Foram verificados: 
tolerância oral à glicose, insulina, colesterol total (CT), triglicérides 
(TG), adipocinas, distribuição e morfologia do tecido adiposo e es-
tado pró-inflamatório dos filhotes. Diferenças foram testadas pelo 
teste T (para mães); one-way ANOVA com pós-teste de Holm-Sidak 
(para proles) e two-way ANOVA (efeito da dieta materna e gênero). 
Nível de significância foi de P ≤ 0,05. Resultados: Mães HF tiveram 
maior MC, hiperglicemia e intolerância à glicose em comparação às 
mães SC. A partir da quarta semana, a MC mostrou-se maior nas 
proles HF em ambos os gêneros. sendo os machos mais pesados. 
Intolerância à glicose foi observada principalmente em HFM em 
relação ao grupo SCM. Adicionalmente, proles HF apresentaram 
incremento na adiposidade e nos níveis de CT e TG. Apenas HFM 
teve aumento nos níveis de leptina e insulina, com diminuição de 
adiponectina em relação à SCM. Hipertrofia de adipócitos foi vista 
nas proles HF, sem diferenças sexuais. TNF-α, IL-6 e leptina fo-
ram mais expressos em proles HF, com diminuição de adiponectina, 
sobretudo no gênero masculino. Discussão: A obesidade materna 
resulta em doenças nas proles, diferentemente evidenciadas com o 
gênero do indivíduo. A dieta materna HF programou os filhotes, 
evidenciando elevação da MC, principalmente em machos, os quais 
apresentaram maior acúmulo de gordura visceral, intolerância à gli-
cose e hiperinsulinemia, achados corroborados por maior expressão 
de TNF-α e IL-6, com detrimento à expressão de adiponectina, 
uma adipocina insulino-sensibilizadora. Conclusão: A obesidade 
materna induziu alterações metabólicas e morfológicas nos adipó-
citos, intensificando o estado pró-inflamatório nas proles de machos 
e fêmeas, sendo os machos mais afetados, sugerindo que as fêmeas 
sejam mais acometidas em longo prazo. Palavras-chave: Obesidade 
materna, dimorfismo sexual, resistência à insulina.

AO81 - eFeiTOs da casca de JaBUTicaBa liOFiliZada 
(cJl) adiciONada À dieTa HiPerliPídica sOBre a 
Glicemia, iNsUliNemia e PerFil HOrmONal de raTOs
lenquiste sa1, Batista aG1, marineli rs1, maróstica Jr. mr1

1 Departamento de Alimentos e Nutrição, Faculdade de Engenharia de 
Alimentos, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

Objetivo: Avaliar os efeitos da adição de casca de jabuticaba liofili-
zada (CJL), fonte de antocianinas, à dieta hiperlipídica sobre a glice-
mia, perfil hormonal e resistência à insulina em ratos. Métodos: 35 
ratos da linhagem Sprague-Dawley, randomizados em cinco grupos 
experimentais (n = 7), receberam as seguintes dietas: CN – dieta 
AIN 93-G; HC – dieta AIN 93-G modificada para 35% de lipídios 
(31% de banha suína e 4% de óleo de soja); HJ1 – dieta HC + 1% de 
CJL; HJ2 – dieta HC + 2% de CJL; e HJ4 – dieta HC + 4% de CJL. 
Os grupos suplementados receberam por quatro semanas a dieta 
HC e por sete semanas as dietas suplementadas. Na 10ª semana 
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experimental foi realizado o teste de tolerância à glicose (iGTT) e 
na 11ª, o teste de tolerância à insulina (kITT). Para ambos os testes, 
foi feito jejum de 12 horas, a glicemia foi mensurada com glicosí-
metro digital no tempo 0 e então foi feita infusão intraperitoneal 
de solução de glicose (iGTT) ou insulina (kITT) e a glicemia foi 
monitorada em tempos específicos. Ao fim do período experimental, 
os animais foram mortos por decaptação após jejum de 12 horas. 
Foram analisados os níveis séricos de glicose, por kit colorimétrico, 
e insulina, grelina e adiponectina por kit ELISA. Foi calculado o 
índice de HOMA-IR. Os resultados foram analisados por ANOVA e 
confirmados por Tukey, com significância de 0,05. Resultados: Não 
houve diferença significativa entre os grupos no iGTT e kITT. A gli-
cemia sérica foi significativamente menor nos animais do grupo CN. 
Os níveis de grelina e adiponectina foram significativamente maiores 
nos animais do grupo CN. Já os níveis de insulina e o valor de HO-
MA-IR foram significativamente menores nos grupos CN e HJ1, 
HJ2 e HJ4 quando comparados ao grupo HC. Discussão: Apesar 
de não haver diferença significativa no iGTT e kITT, houve melhora 
da hiperinsulinemia e HOMA-IR. Nossos resultados condizem com 
os achados por Prior et al. (2008) e Prior et al. (2009), que também 
não evidenciaram melhoras nesses parâmetros com uso de frutas 
liofilizadas fonte de antocianinas e alegam que o uso das antocia-
ninas purificadas ou experimentos mais longos são necessários para 
evidenciar tais resultados. Conclusão: Concluímos que a adição de 
CJL à dieta hiperlipídica reverteu a hiperinsulinemia e melhorou 
o índice de HOMA-IR dos animais, apesar de não ter modulado 
positivamente os outros parâmetros estudados. Experimentos mais 
longos podem ser necessários para evidenciar os efeitos positivos da 
CJL sobre esses parâmetros. Palavras-chave: Jabuticaba [myrciaria 
jaboticaba (vell.) berg], resistência à insulina, antocianinas

AO82 - eFeiTOs dO ÁcidO liNOleicO cONJUGadO 
(cla) e dO leiTe UHT eNriQUecidO cOm cla sOBre 
ParÂmeTrOs de resisTÊNcia À iNsUliNa em HOmeNs 
cOm eXcessO de PesO
Zago l1, lenquiste sa2, marineli rs2, Furlan cPB2, Pozza Fs2, Pardo 
lB2, maróstica Jr. mr2

1 Departamento de Nutrição Básica e Experimental, Instituto de Nutrição, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 2 Departamento de Alimentos 
e Nutrição, Faculdade de Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp)

Objetivos: Este estudo avaliou os efeitos do consumo de um lei-
te enriquecido com ácido linoleico conjugado (CLA) e cápsulas de 
CLA sobre a glicemia e o perfil hormonal em homens com sobre-
peso e obesidade. Métodos: O estudo foi delineado de forma ran-
domizada, duplo-cego, placebo-controlado, com 57 homens obesos 
ou com sobrepeso, que receberam três cápsulas de CLA ou placebo 
(óleo de cártamo), 500 ml de leite UHT enriquecido com CLA 
ou placebo (leite não enriquecido) diariamente durante 12 sema-
nas. Foram analisados os níveis séricos de glicose, insulina, resistina, 
grelina e leptina por meio de kits comerciais, no início e ao fim do 
tratamento. Foi calculado o índice de HOMA-IR com os valores de 
glicemia e insulinemia. Os resultados foram analisados por ANOVA 
com Tukey-Kramer para confirmação da diferença das médias com 
nível de significância de 5%. Resultados: Os indivíduos que consu-
miram o leite enriquecido com CLA mostraram níveis significativa-
mente maiores de leptina, insulina, resistina e HOMA-IR quando 
comparados ao placebo, enquanto os indivíduos que consumiram 
as cápsulas de CLA mostraram menores níveis de glicose, insulina 
e HOMA-IR comparados ao placebo. Além disso, os indivíduos 
que consumiram cápsulas de CLA mostraram redução nos níveis 
de leptina e resistina comparando-se os resultados iniciais aos do 
fim do experimento. Discussão: Os efeitos do CLA sobre o de-

senvolvimento da resistência à insulina (RI) e diabetes tipo 2 ainda 
são bastante controversos. Ingelsson e Risérus (2008) demostraram 
em humanos que o consumo de CLA induz a RI. Contudo, nossos 
achados demostram efeito oposto, mostrando que o consumo de 
CLA em cápsulas melhorou parâmetros relacionados a RI e obe-
sidade. Contudo, o consumo de leite enriquecido com CLA mos-
trou efeitos opostos aos da cápsula, o que pode indicar que o CLA 
pode ter sofrido algum tipo de oxidação ou isomerização durante o 
processamento do leite. Davi et al. (2010) apontam o CLA como 
um possível nutracêutico na prevenção e controle de RI e diabetes 
tipo 2. Conclusão: Em nosso estudo, o consumo de três cápsulas 
de CLA por dia foi capaz de modular positivamente a glicemia e os 
níveis de hormônios envolvidos com patogênese da RI e diabetes 
tipo 2, podendo ser usado como coadjuvante na prevenção e tra-
tamento dessas doenças. Além disso, a matriz alimentar à qual o 
CLA é adicionado e o processamento pelo qual esse alimento passa 
podem afetar negativamente os efeitos biológicos desse composto. 
Palavras-chave: Ácido linoleico conjugado (CLA), resistência à in-
sulina, hormônios.

AO83 - marcadOres aNTrOPOmÉTricOs, BiOQUímicOs 
e sUa relaÇÃO cOm resisTÊNcia À iNsUliNa em 
adOlesceNTes – esTUdO BrasileirO de síNdrOme 
meTaBÓlica (Brams)
Ferrari mP1, camilo dF1, silva cc1, vasques acJ1, Zambon mP1, 
rodrigues amB1, cassani r1, Geloneze B1

1 Laboratório de Investigação em Metabolismo e Diabetes (LIMED), Faculdade 
de Ciências Médicas – Gastrocentro, Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp)

Objetivo: Correlacionar marcadores antropométricos e bioquími-
cos substitutivos de resistência à insulina (RI) com o índice HOMA-
-IR em adolescentes com diferentes níveis de adiposidade. Material 
e métodos: Estudo transversal com 470 adolescentes (55,9% me-
ninas), de 10-18 anos. Foram avaliados: índice de massa corporal 
(IMC) e circunferências da cintura (CC) aferidas no ponto médio 
entre a última costela e a crista ilíaca, na menor cintura e nível um-
bilical. Análise bioquímica: glicemia, insulina, triglicérides (TG), 
HDL-colesterol. Calculou-se o índice HOMA-IR e a relação TG/
HDL-col. Dados estatísticos avaliados pelo software SPSS versão 
20.0. Utilizaram-se os testes de Mann-Whitney, t de Student e cor-
relação de Spearman; e considerou-se o nível de significância p < 
0,05. Resultados: A média de idade dos adolescentes foi de 14,0 ± 
2,5 anos. As meninas apresentaram maiores médias que os meninos 
para HDL (48 ± 11 vs. 46 ± 11mg/dl médias) e índice HOMA-IR 
(3,2 ± 2,2 vs. 2,8 ± 2,1), respectivamente. Encontraram-se diferenças 
entre meninos e meninas, respectivamente, nas seguintes variáveis: 
CC na menor cintura (79 ± 14 vs. 75 ± 13 cm), CC umbilical (86 ± 
17 vs. 83 ± 15 cm), triglicérides (88 ± 51 vs. 83 ± 39 mg/dl) e rela-
ção TG/HDL-col (2,17 ± 1,71 vs. 1,87 ± 1,15) (p < 0,05). Todas as 
variáveis se correlacionaram com o índice HOMA-IR, destacando-se 
a CC da menor cintura (r = 0,52; p < 0,001) para as meninas, e o 
escore-Z do IMC (r = 0,64; p < 0,001) para os meninos. Houve 
correlação moderada entre a relação TG/HDL-col com o índice 
HOMA-IR para as meninas (r = 0,38; p < 0,001) e meninos (r = 
0,43; p < 0,001). Discussão: O uso de ferramentas antropométricas 
e marcadores bioquímicos acessíveis à prática clínica apresentaram 
correlação de moderada a forte com alterações no índice HOMA-
-IR, um marcador de RI. A RI associa-se ao aumento do grau de 
obesidade e, principalmente, ao acúmulo de adiposidade visceral, a 
qual pode ser estimada pela medida da CC. A relação TG/HDL-col 
reflete o perfil dislipidêmico característico dos adolescentes com RI, 
resultante de alterações metabólicas causadas pela sinalização defi-
ciente da insulina, especialmente no tecido adiposo que elevam o 
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risco de desenvolver diabetes mellitus tipo 2 na fase jovem adulto. 
Conclusão: Os indicadores antropométricos e bioquímicos podem 
ser utilizados como marcadores substitutivos em virtude da acessi-
bilidade, do baixo custo e da fácil aferição, podendo ser utilizados 
em rastreamentos populacionais e na prática clínica. Palavras-chave: 
Índice HOMA-IR, relação TG/HDL-col, circunferência da cintura.

AO84 - PerFil NUTriciONal de idOsOs diaBÉTicOs 
HOsPiTaliZadOs em serviÇO de aTeNdimeNTO 
secUNdÁriO
Barreto cFO1, degionanni Pvc2, degiovanni Gc2, rossin Pc1

1 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo (USP). 2 Hospital Estadual de Ribeirão Preto, São Paulo

Objetivo: Caracterizar o perfil nutricional e antropométrico de ido-
sos diabéticos hospitalizados em serviço de atendimento secundário 
por meio de avaliação antropométrica. Materiais e métodos: Foram 
avaliados 100 idosos, sendo 47 homens e 53 mulheres, com diag-
nóstico clínico de diabetes mellitus (DM), internados no Hospital 
Estadual de Ribeirão Preto, São Paulo. Foram realizadas medidas 
antropométricas incluindo peso, estatura, índice de massa corporal 
(IMC), circunferência do braço (CB) e circunferência da panturri-
lha (CP), considerando para diagnóstico nutricional referência de 
IMC para idosos da Organização Panamericana de Saúde (OPAS 
2002). Para análise, utilizou-se distribuição de frequência simples 
e os intervalos de confiança (95%). Resultados: Entre os avaliados, 
32,3% apresentaram-se com baixo peso, 31,3%, eutrofia, 9,1%, so-
brepeso e 28,3%, obesidade. A média do IMC foi de 27,08 ± 6,87 
kg/m². Quanto às variáveis antropométricas, não se observou dife-
rença entre os gêneros (p > 0,05), sendo os valores médios de IMC, 
CB e CP de 28,6 kg/m², 30,9 cm e 31,7 cm respectivamente, nas 
mulheres e nos homens, 25,7 kg/m², 29,2 cm e 32,6 cm, respecti-
vamente. Entre os homens houve prevalência de baixo peso (40,42% 
dos casos) e entre as mulheres, de obesidade (39,62% dos casos). 
Discussão: Corroborando estudos recentes, pode-se dizer que não 
houve diferença na prevalência de diabetes mellitus entre os gêneros. 
Diferentemente dos resultados encontrados na literatura e contra-
dizendo a premissa da maior predominância nos últimos anos do 
excesso de peso nesse grupo populacional, observou-se prevalência 
de baixo peso e eutrofia em relação ao diagnóstico de sobrepeso 
e obesidade. Quando avaliada por gênero, a obesidade mostrou-se 
prevalente apenas entre as mulheres. Esses resultados são também 
encontrados em diversos estudos que apontam predominância de 
obesidade no sexo feminino. Conclusão: Nota-se que uma parcela 
considerável de idosos diabéticos encontra-se em inadequação do 
estado nutricional, o que ressalta a importância da avaliação e do 
monitoramento do estado nutricional, que tem relação significativa 
com a morbimortalidade. Palavras-chave: Antropometria, estado 
nutricional, diabetes.

AO85 - PrOPOsTa de Um escOre de alimeNTaÇÃO 
saUdÁvel em diaBeTes
Jansen aK1, dias cJO2, Fóscolo rB3

1 Departamento de Nutrição, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
2 Graduação em Nutrição, UFMG. 3 Departamento de Clínica Médica, UFMG

Objetivo: Propor um escore de alimentação saudável em diabetes 
para avaliação e intervenção nutricional. Metodologia: Após um 
ano de intervenção clínica e nutricional individual realizada em 32 
pacientes adultos diabéticos atendidos em ambulatório multidis-
ciplinar da Liga de Diabetes, avaliaram-se os inquéritos dietéticos 
aplicados nas consultas, categorizando-se os alimentos consumidos 
em grupos alimentares, baseado nas suas propriedades nutricionais. 
A partir da relação da alimentação com controle glicêmico e risco 

cardiovascular, classificaram-se os grupos alimentares em três ca-
tegorias: ideal (escore 2), intermediária (escore 1) e ruim (escore 
0), considerando categoria ideal: consumo diário de 400 gramas de 
frutas, verduras e legumes, consumo de no mínimo duas porções 
de cereais integrais, consumo de alimentos ricos em ácidos graxos 
monoinsaturados, consumo mínimo de três vezes por semana de 
peixe, consumo máximo de uma vez por semana de alimentos pro-
cessados ricos em sódio, ricos em gordura animal, frituras e de ali-
mentos do grupo de açúcares. A análise de confiabilidade do escore, 
sua distribuição e relação com as variáveis antropométricas, clínicas 
e bioquímicas foi realizada com auxílio do software SPSS 17.0. Re-
sultados e discussão: O alfa de Cronbach do escore de alimentação 
foi de 0,614, considerado de confiabilidade satisfatória. Nenhum 
paciente obteve escore máximo de 16 pontos, somente 3,1% apre-
sentaram consumo ideal em sete e seis grupos alimentares e 21,9% 
apresentaram cinco grupos alimentares na categoria ideal. Os grupos 
alimentares que apresentaram maior número de pacientes na cate-
goria ideal foi o de alimentos processados ricos em sódio e o grupo 
de açúcares. Consumo de peixe e grãos integrais foram os grupos 
com pior desempenho. A distribuição do escore não foi diferente 
considerando o tipo de diabetes. O escore apresentou correlação 
positiva com percentual de perda de peso ao longo de um ano (p 
= 0,019) e correlação negativa com glicemia de jejum (p = 0,008) 
e tendência à correlação negativa com níveis de LDL (p = 0,07). 
Ainda se encontrou associação do escore com menor prevalência de 
hipertensão arterial e menor uso de anti-hipertensivos. Conclusão: 
O escore proposto pode ser viável na avaliação e acompanhamento 
de diabéticos por sua aceitável confiabilidade e relação com peso, 
glicemia de jejum e hipertensão arterial. Palavras-chave: Diabetes, 
padrão alimentar, escore.

OdONTOlOGia

AO86 - PrOJeTO de imPlemeNTaÇÃO sOBre cUidadOs 
BUcais em criaNÇas de 7 a 12 aNOs cOm dm1 Na adJ 
diaBeTes Brasil sÃO PaUlO
camargo aP1

1 ADJ Diabetes Brasil 

Objetivo: Promover processo educativo sobre saúde bucal de modo 
coletivo em crianças de 7 a 12 anos com DM1, a fim de capacitá-
-las a identificar complicações bucais que impliquem alteração do 
seu controle glicêmico. Material e métodos: Promover estratégia 
educacional usando boneco com modelo artificial de boca para de-
monstração de técnica de escovação dental e uso adequado do fio 
dental, um filme sobre prevenção bucal em formato de desenho 
animado e jogos de perguntas e respostas para avaliar o entendi-
mento de como os problemas bucais ocorrem, utilizando lingua-
gem apropriada para essa faixa etária. A atividade é realizada num 
espaço reservado dentro da ADJ Diabetes Brasil no programa Dia 
a Dia Kids. O conteúdo programático tem intuito de proporcionar 
conhecimento por meio da descrição dos problemas bucais como 
cárie, doença da gengiva, sinais e sintomas, tratamento e principal-
mente prevenção. Discussão: Existe uma correlação entre situações 
de alteração do nível de hemoglobina glicada (média dos valores 
glicêmicos em 90 dias) e manifestações bucais em pacientes de ida-
de escolar com DM1. Os diabéticos apresentam maior sensibilidade 
para doenças gengivais (gengivite e periodontite) pelo risco de in-
fecções bacterianas e dificuldade no combate dessas bactérias que 
invadem o tecido gengival. Os problemas bucais mais acometidos 
nos diabéticos são cárie, doenças da gengiva, candidíase, xerostomia 
(diminuição do volume salivar) e sensação de queimação na mucosa 
bucal. O tratamento adequado e a prevenção desses fatores de risco 
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são fundamentais para a manutenção da saúde geral da criança dia-
bética. Resultados: A identificação do conhecimento adquirido dos 
fatores de prevenção oral e a obtenção de um olhar atento à saúde 
bucal e corporal como um todo podem proporcionar o bem-estar e 
excelente qualidade de vida para o diabético. Por meio da educação 
voltada para a odontologia, observam-se a redução dos problemas 
bucais e conscientização na autoavaliação para monitorar os cuida-
dos de higiene bucal diários. Conclusão: Os problemas orais podem 
ser importantes fatores que podem afetar diretamente a saúde geral 
do paciente portador de diabetes mellitus. Com o conhecimento ad-
quirido, a criança desenvolve escovação dos dentes diária adequada e 
conscientização de visitar o dentista regularmente. Palavras-chave: 
Odontologia, odontopediatria, saúde bucal.

PÉ diaBÉTicO

AO87 - sisTema salvaNdO O PÉ diaBÉTicO versÃO 2 Na 
deTecÇÃO dO PÉ em riscO de UlceraÇÃO – PrimeirOs 
resUlTadOs
rocha TFa1, Oliveira Tma1, silva Filho rc1, moreira lP1, santos dr1, 
Oliveira Js1, rollemberg Kcv1, rezende KF1

1 Universidade Federal de Sergipe (UFSE)

Objetivo: O presente estudo visa avaliar e detectar o risco de desen-
volvimento de lesão ulcerosa, neuropatia diabética, deformidades, 
doença arterial periférica ou amputação, por meio da análise dos 
dados digitados no sistema Salvando o Pé Diabético Sisped, versão 
2, classificando os pacientes em risco 0 (pé normal), risco 1 (lesão 
pré-ulcerosa e/ou neuropatia diabética), risco 2 (úlcera ativa e/ou 
deformidades e/ou doença arterial periférica) e risco 3 (úlcera ou 
amputação prévia). Métodos: Foram investigados 74 pacientes dia-
béticos com base em dados pessoais e protocolo clínico, avaliando 
sinais, sintomas e resultados de exames para identificação do pé dia-
bético, visando identificar fatores de risco para o desenvolvimento 
de ulceração/amputação dos pés. Resultados: A média de idade foi 
de 58 + 14,46 anos, o gênero feminino foi predominante (63,5%) 
e o tempo de DM foi de 10,89 + 8,63 anos. Eram portadores de 
DM tipo 2 cerca de 82,4% dos pacientes e de DM tipo 1, cerca de 
11%, sendo os demais portadores de outros tipos de diabetes. Com 
relação aos riscos de ulceração, 64,86% foram classificados como 
possuidores dos riscos 1 e 2; 24,32%, do risco 1; 5,4%, dos riscos 1 
e 3; 2,7%, dos riscos 1, 2 e 3; e 2,7%, do risco 0. Discussão: O pé 
diabético, grave complicação de diabéticos não controlados, é carac-
terizado pela presença de alterações neurológicas e/ou vasculares 
nos pés, podendo levar a úlceras ou amputações. Para evitar esses 
danos, que geram altos custos humanos e financeiros, é importante 
a imposição de bom controle da doença e implantação de medidas 
de assistência preventiva, diagnóstico precoce e tratamento mais re-
solutivo nos estágios iniciais da doença. Assim, a partir do programa 
Sisped, detectam-se os pacientes portadores de pé em risco, para 
que condutas terapêuticas adequadas sejam tomadas com o intuito 
de evitar as ulcerações. Conclusão: Esse estudo mostrou que grande 
parte dos pacientes possui risco de desenvolvimento de alterações 
neurológicas e/ou vasculares. Como a identificação e a classificação 
do paciente de risco, o tratamento precoce e a educação individual, 
familiar e comunitária constituem a base para prevenção da ampu-
tação de membros nessa população, o programa Sisped contribuiu 
para a detecção dos portadores de pé em risco, gerando laudos e 
condutas que influenciarão na melhoria da qualidade de vida do pa-
ciente, bem como na redução dos custos do tratamento de úlceras 
e das amputações às quais esses poderiam ser submetidos. Palavras-
-chave: Pé diabético, ulceração, Sisped.

PsicOlOGia e mediciNa cOmPOrTameNTal

AO88 - iNdicadOres de medidas de PesO, ciNTUra e 
Glicemia Na avaliaÇÃO dO TraTameNTO de POrTadOr 
de DIABETES MELLITUS TiPO ii aTeNdidO NO PrOGrama 
HiPerdia
mello ae1, melo WF1

1 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Objetivo: Coletar e avaliar os dados registrados pela equipe de 
saúde dos registros de controle glicêmico, peso e medida da cin-
tura dos usuários masculinos portadores de diabetes mellitus tipo 
II, atendidos no programa Hiperdia em uma ESF situada no mu-
nicípio de Corumbá, MS. Métodos: Foram 25 usuários do sexo 
masculino, com idade entre 41 e 80 anos. Foi realizado um estudo 
retrospectivo das fichas, com análise descritiva e quantitativa dos 
registros preenchidos pelas enfermeiras de atendimento aos pacien-
tes da unidade. As visitas a unidade de saúde foram realizadas às 
sextas-feiras, no período matutino, dia de entrega dos medicamen-
tos no período de setembro a dezembro de 2012. Resultados: A 
porcentagem dos valores referentes ao peso dos usuários apresen-
tou uma minoria de 12% abaixo do peso; os que estão com peso 
considerado normal somam 24%; e os usuários que estão acima do 
peso somam 64%. A medida da circunferência apresentou 56% dos 
usuários com medida menor ou igual a 100 cm e 44% com medidas 
acima do recomendado, numa faixa considerada de obesidade. A 
porcentagem geral da medida da glicemia apresentou resultados de 
4% na faixa até 110 mg/dl, o mesmo valor percentual está de 110 
mg/dl até 126 mg/dl e 92% estão com níveis da glicemia acima de 
126 mg/dl. Discussão: Os valores dos indicadores de medidas de 
peso, cintura e glicemia relatados no estudo comprovam a neces-
sidade de outras intervenções; o fornecimento do remédio é uma 
etapa para se alcançar o controle satisfatório da glicemia, mas deve 
ser utilizado juntamente com dieta e exercícios físicos. Os hábi-
tos de vida são um dos principais fatores que favorece o acúmulo 
de gordura corporal e o progressivo desenvolvimento da doença e 
possível falecimento dos pacientes, acrescentando-se a esses fatores 
o alto consumo do sal, o consumo em excesso de gorduras satu-
radas e a falta ou escassez de fibras na alimentação (Brasil, 2001). 
Conclusão: Portanto, o estudo dos dados do tratamento feito pe-
los portadores masculinos de diabetes mellitus tipo II atendidos re-
velou que o tratamento feito por eles não alcançou seus objetivos. 
O psicólogo tem importante papel no acompanhamento do pa-
ciente diabético para mudanças de comportamentos prejudiciais ao 
agravo da doença e na busca de estratégias que possibilitem maior 
adesão do usuário ao tratamento Palavras-chave: Psicologia, dia-
betes mellitus, tratamento.

AO89 - QUalidade de vida em adOlesceNTes cOm 
diaBeTes meliTO TiPO 1
cassarino-Perez l1, dell’aglio dd1

1 Núcleo de Estudos e Pesquisas em Adolescência, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS)

Objetivo: Avaliar qualidade de vida relacionada à saúde em adoles-
centes com diabetes melito tipo 1 e investigar a relação da variável 
qualidade de vida com idade, sexo e número de hospitalizações. 
Método: Participaram 102 adolescentes com diagnóstico de DM1, 
entre 12 e 17 anos (M = 14,44; DP = 1,63), sendo 46 meninos e 
56 meninas. Os participantes eram pacientes de um serviço de aten-
dimento a crianças e adolescentes diabéticos, localizado em Porto 
Alegre. Os instrumentos utilizados foram: uma ficha de dados so-
ciodemográficos e o questionário KIDSCREEN-52. Resultados: 
Os escores médios obtidos pelos adolescentes com DM1 em cada 
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uma das 10 dimensões que compõem o instrumento variaram entre 
65,06 (DP = 11,98) e 90,52 (DP = 14,84). Foram observadas dife-
renças significativas entre os sexos para seis dimensões, com médias 
mais baixas para as meninas. Quanto à faixa etária, foi observada 
diferença significativa em cinco dimensões, com médias mais baixas 
para os adolescentes mais velhos. Discussão: Estudos com o KI-
DSCREEN em adolescentes saudáveis também constataram que as 
médias das meninas são mais baixas do que as dos meninos (Gue-
des et al., 2010; Gaspar e Matos, 2008). São diversas as hipóteses 
para explicar essa diferença, entre elas: a menarca, maior sensibili-
dade do sexo feminino, maior preocupação das meninas com bem-
-estar e maior vulnerabilidade delas a sofrimento psíquico (Nolen-
-Hoeksema e Girgus, 1994; Patton e Viner, 2007; Petersen et al., 
1991). No que se refere à idade, Gaspar e Matos (2008), Guedes 
et al. (2010) e Michel et al. (2009) também constataram que a 
percepção de qualidade de vida de adolescentes saudáveis diminui 
em faixas etárias mais altas. As alterações hormonais características 
da puberdade, que interferem na ação da insulina, podem explicar 
menores índices de qualidade de vida nos adolescentes mais velhos 
(Amiel et al., 1986). Conclusão: De forma geral, os adolescentes 
com DM1 possuem boa percepção de qualidade de vida relaciona-
da à saúde. Adolescentes mais novos e do sexo masculino são os que 
apresentam melhor percepção de qualidade de vida. Esses dados 
apontam para as populações mais vulneráveis à doença, fornecendo 
orientação para o trabalho clínico dos profissionais da saúde nesse 
contexto. Destaca-se a necessidade de estudos longitudinais que 
permitam maior aproximação com os aspectos específicos que con-
tribuam para a melhora na qualidade de vida relacionada à saúde. 
Palavras-chave: Diabetes melito tipo 1, adolescência, qualidade de 
vida relacionada à saúde.

AO90 - UsO de medicameNTOs PsicOTrÓPicOs Na 
POPUlaÇÃO diaBÉTica aTeNdida NO NÚcleO de 
assisTÊNcia aO diaBÉTicO (Nad) de BlUmeNaU
Thomazelli Fcs1, rodacki me1, miozzo Jr. ia1

1 Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) 

Objetivo: Existe alta prevalência de distúrbios psiquiátricos asso-
ciados ao diabetes mellitus. Deve-se atentar ao uso de medicações 
psicotrópicas nesses pacientes. O status psiquiátrico do paciente, 
bem como as medicações em uso, podem influenciar a sua ade-
rência ao tratamento das comorbidades e gerar alterações meta-
bólicas pertinentes. O objetivo deste estudo é descrever o uso de 
medicamentos psicotrópicos por pacientes diabéticos atendidos 
no Núcleo de Assistência ao Diabético (NAD) de Blumenau. 
Material e métodos: Estudo transversal descritivo de análise de 
291 prontuários de pacientes diabéticos atendidos no NAD de 
Blumenau. Coletaram-se informações sobre idade, sexo, IMC, 
tipo de DM, tempo de diagnóstico de DM, hemoglobina glico-
silada, uso de insulina, complicações relacionadas ao diabetes e 
medicações psicotrópicas em utilização. Resultados: Verificou-se 
que 29,55% dos pacientes analisados fazem uso contínuo de al-
gum medicamento psicotrópico. Os psicotrópicos mais utilizados 
foram os benzodiazepínicos (61,63%), seguidos dos antidepres-
sivos (59,3%). A análise bivariada dos fatores significantes mos-
trou associação do uso de psicotrópicos com o sexo, tempo de 
diagnóstico de DM, hemoglobina glicosilada e IMC. Discussão: 
A prevalência de uso de psicotrópicos encontrada na população 
do estudo foi superior à da população geral. Dos pacientes que 
utilizavam psicotrópicos, 72,09% eram do sexo feminino. Esse 
achado está de acordo com a literatura. Um controle-alvo razoá-
vel foi relacionado significativamente com o uso de psicotrópicos. 
Esse achado pode parecer controverso a princípio, porém a pre-

valência de uso de antipsicóticos neste estudo foi baixa (5,81%), 
e esses medicamentos são os mais relacionados com alterações 
metabólicas que possam prejudicar o perfil glicêmico dos pacien-
tes. Conclusão: Os psicotrópicos mais utilizados pelos pacientes 
diabéticos deste estudo são das mesmas classes medicamentosas 
mais utilizadas pela população geral (benzodiazepínicos e antide-
pressivos). Houve associação entre o uso contínuo de psicotró-
picos com o sexo feminino, tempo de diagnóstico de DM maior 
que 15 anos, controle-alvo razoável da hemoglobina glicosilada 
(< 8,5%) e obesidade. Palavras-chave: Diabetes mellitus, psico-
trópicos, distúrbios psiquiátricos.

síNdrOme meTaBÓlica

AO91 - iNFlUÊNcia dO DIABETES MELLITUS TiPO 2 Na lesÃO 
arTerial cOrONariaNa em relaÇÃO À Gravidade em 
PacieNTes cOm síNdrOme meTaBÓlica
Francisco Bds1, campos acN1, Bulisani mGP1, Paulino mm1, 
mariani Junior J1 monte O1, scalissi Nm1, salles JeN1

1 Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 

Objetivo: Analisar a influência do DM2 na lesão arterial coronaria-
na em relação à gravidade em pacientes com SM. Método: Estudo 
observacional transversal. Foram avaliados 100 pacientes com SM, 
sendo 50 com DM e 50 sem DM, com indicação de realização do 
ultrassom intracoronariano para análise de lesão angiograficamente 
moderada e grave. A SM foi definida de acordo com critérios da 
IDF. Foram consideradas graves as lesões coronarianas que pro-
duzem obstrução maior que 70% da luz vascular e moderadas as 
de 40% a 69%. Foi avaliada a área luminal mínima. Os dados fo-
ram armazenados e analisados pelo software Epi-Info versão 3.3.2. 
Foi utilizado T de Student. Foram consideradas significativas as 
diferenças estatísticas com p < 0,05. Resultados: Dos pacientes 
com diabetes, 74% apresentaram lesões graves, 12% moderadas e 
14% não apresentaram lesões (p = 0,001), enquanto 22% dos não 
diabéticos apresentaram lesões graves, 38% moderadas, 40% sem 
lesões (p = 0,043). A média e desvio-padrão da área luminal míni-
ma em pacientes com DM foi de 3,83 mm (±2,42) e em pacientes 
sem DM foi de 4,60 (±2,58). Discussão: A síndrome metabólica 
(SM) ou resistência insulínica é caracterizada pela associação de 
fatores de risco para o diabetes (DM) e doença cardiovascular. A 
SM associada ao DM apresenta impacto negativo na doença arte-
rial coronariana, sendo de suma importância o desenvolvimento de 
estudos que relatem não só a prevalência da doença aterosclerótica, 
mas a característica da placa coronariana desses pacientes com SM 
e SM com DM. Estudos revelam que a angiografia coronariana 
não é o único método disponível para a visualização do interior das 
artérias coronarianas. O ultrassom intracoronariano é uma técnica 
tomográfica que permite o estudo in vivo da parede vascular com 
contribuições incontestes para o melhor conhecimento da doença 
aterosclerótica. Conclusão: Constatam-se diferenças significativas 
nas proporções da gravidade de lesão arterial coronariana entre 
os pacientes com e sem DM, inclusive naqueles em que a cine-
angiocoronariografia não demonstrou lesões graves. A literatura 
demonstra que o DM isolado, assim com a SM, são fatores de risco 
para doença coronariana, mas não há relatos da gravidade da lesão 
quando existe concomitância do DM e SM no mesmo paciente, 
que neste estudo se evidenciou ser maior. Conclui-se, portanto, 
que pacientes com DM associado a SM apresentam gravidade de 
lesão coronariana maior do que se é demonstrado pelo estudo an-
giográfico. Palavras-chave: Diabetes mellitus, síndrome metabóli-
ca, doença coronariana.
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AO92 - ParTiciPaNTes cOm diaBeTes TiPO 2 de Um 
PrOGrama de edUcaÇÃO em diaBeTes POssUem 
BOm cONTrOle liPídicO e GlicÊmicO, POrÉm Um 
iNadeQUadO PerFil aNTrOPOmÉTricO
vieira FT1, mendes GF2, dullius J2

1 Departamento de Nutrição, Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade 
de Brasília (UnB). 2 Faculdade de Educação Física, UnB

Objetivo: Analisar a possível associação entre parâmetros bioquími-
cos e antropométricos em pessoas com diabetes do tipo 2 (DM2), 
participantes de um programa de educação em diabetes com ênfase 
em exercícios físicos promovido pela Universidade de Brasília e por 
uma ONG. Material e métodos: Estudo transversal, observacional, 
analítico, com 30 participantes com DM2 do programa em 2013. 
A composição corporal foi mensurada para percentual de gordura 
total (GT), gordura visceral (GV) e massa magra (MM) utilizando 
bioimpedância elétrica tetrapolar. Para análise estatística, as variáveis 
categóricas foram descritas em valores absolutos e porcentagens, 
sendo comparadas utilizando o teste de qui-quadrado de Pearson. 
Para variáveis contínuas, foram feitos testes paramétricos como a re-
gressão linear e ANOVA one-way (p < .05 adotado). Resultados: 
Participantes eram 86,7% do sexo feminino, com idade de 64,3 ± 
9,8 anos, e 16,7% encontravam-se em insulinoterapia. Composição 
corporal: GT = 41,59 ± 8,04%, GV = 11,03 ± 2,83% e MM = 24,67 
± 3,38%. A antropometria confirma o perfil para síndrome metabó-
lica (SM): 70% demonstraram circunferência de cintura acima dos 
valores de referência, dos quais 36,7% eram obesos, IMC de 29,98 
± 5,5 kg/m². HbA1c = 7,0 ± 1,1% e 46,7% encontravam-se con-
trolados. A grande maioria apresentou o perfil lipídico dentro dos 
padrões: colesterol total 80%, triglicerídeos 70% e HDL-c 76,7% (p 
< .05), LDL-c 66,7% (p > .05). Regressão linear demonstrou valor 
preditivo significante, porém modesto (R² = 0,21, p < .05) entre a 
CC e HbA1c e um forte e significante valor preditivo (R² = 0,62, 
p < .001) entre GV e CC. O GT relaciona-se melhor com IMC se 
comparado a GV: R² = .768, F = 40,25, T = 6,34, p < .001; e R² 
= .69, F = 25, T = 5.049, p < .001, respectivamente. Conclusão: 
Apesar de as medidas antropométricas serem variáveis importantes 
na avaliação de comportamento de risco metabólico, a amostra de-
monstrou perfil antropométrico compatível com SM, mas não o 
perfil bioquímico, por causa de possíveis interações entre educação 
em diabetes, exercícios supervisionados e medicamentos. Palavras-
-chave: Diabetes, antropometria, perfil bioquímico.

AO93 - PrediÇÃO de síNdrOme meTaBÓlica POr meiO da 
raZÃO ciNTUra-esTaTUra
costa cm1, Beer ma1, Nascimento Fv1, Piccoli v1, Garcia sP1, 
antoniolli lP1, Frankenberg adv1, Gerchman F1

1 Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 
Departamento de Medicina Interna 

Objetivo: Por meio de um estudo transversal avaliou-se a acurácia 
da razão cintura-estatura (RCE) para predizer síndrome metabólica 
(SM). Métodos: 196 pacientes (idade de 52,1 ± 12,1 anos, mu-
lheres 73%), provenientes da unidade ambulatorial metabólica de 
um hospital universitário, foram submetidos a protocolo que incluiu 
medidas antropométricas, coleta de sangue e teste oral de tolerância 
à glicose. Os pacientes foram categorizados para SM (critérios da In-
ternational Diabetes Federation; prevalência de SM 79,1%), conside-
rando a presença de pelo menos três de cinco critérios: circunferên-
cia abdominal elevada, hipertrigliceridemia, colesterol HDL baixo, 
hiperglicemia e hipertensão arterial sistêmica. Aspectos relacionados 
à SM como disfunção endotelial, inflamação subcrônica, diminuição 
da sensibilidade à insulina e hormônios sensibilizadores da insulina 
foram estimados respectivamente por meio das dosagens de: fibri-

nogênio, PCR-US, índice de sensibilidade à insulina de Matsuda 
(ISI Matsuda) e adiponectina. Regressão linear múltipla foi usada 
para avaliar a correlação entre a RCE e as variáveis metabólicas após 
ajuste para sexo, etnia e idade. A acurácia da RCE para o diagnóstico 
de SM foi avaliada pela curva ROC. Resultados: RCE foi maior em 
pacientes com a SM do que aqueles sem a SM (0,65 ± 0,08 vs. 0,58 
± 0,09; média ± DP; P < 0,001). A RCE foi progressivamente maior 
quando os pacientes apresentavam maior número de critérios para a 
SM (1 critério 0,45 ± 0,03 vs. 2 critérios 0,56 ± 0,06 vs. 3 critérios 
0,61±0,08 vs. 4 ou 5 critérios 0,67 ± 0,08; P < 0,001). A RCE 
apresentou correlação positiva com a glicemia em jejum (r = 0,207; 
P = 0,003), pressão arterial sistólica (r = 0,165; P = 0,023), trigli-
cerídeos (r = 0,271; P < 0,001), PCR-US (r = 0,598; P < 0,001), 
fibrinogênio (r = 0,298; P < 0,001) e uma relação inversa com HDL 
(r = -0,157; P = 0,027), ISI Matsuda (r = -0,396; P < 0,001) e 
adiponectina (r = -0,193; P = 0,012). A RCE demonstrou acurá-
cia moderada para o diagnóstico de SM com uma área sob a curva 
ROC de 0,739 (IC 0,650-0,828; P < 0,001) para mulheres e 0,753 
(IC 0,541-0,964; P < 0,018) para homens. Discussão: RCE é um 
parâmetro que ajusta a medida de distribuição central de gordura 
corporal para a altura, sendo possivelmente mais adequado que a 
circunferência abdominal para esse propósito, pois faz uma correção 
para o tamanho corporal. Conclusão: RCE pode ser utilizada como 
um parâmetro de obesidade e acúmulo de gordura abdominal, sen-
do inclusive um indicador da presença de SM e de seus componen-
tes. Palavras-chave: Síndrome metabólica, razão cintura-estatura, 
pré-diabetes e diabetes.

AO94 - PrevalÊNcia de cOmPUlsÃO alimeNTar 
PeriÓdica e FaTOres assOciadOs em Uma POPUlaÇÃO 
de mUlHeres cOm síNdrOme meTaBÓlica: esTUdO 
PilOTO
lacerda dcr1, Franco cr2, ribeiro ms1

1 Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 2 UFJF

Objetivo: 1) Verificar a presença ou ausência de compulsão ali-
mentar periódica (CAP) em mulheres com síndrome metabólica 
(SM). 2) Avaliar possível correlação desses resultados com: índice 
de massa corpórea (IMC) e circunferência da cintura (CC); pres-
são arterial (PA); faixa etária, cor da pele (autodeclarada), estado 
civil, tempo de ganho de peso, tabagismo; etilismo; atividade fí-
sica, medicações utilizadas e variáveis sociodemográficas. 3) Ava-
liar a viabilidade e a operacionalidade da metodologia escolhida. 
4) Treinar e calibrar a equipe de pesquisa. Material e métodos: 
Foi realizado de outubro a novembro de 2012, com pacientes em 
tratamento no Ambulatório de SM do Núcleo Interdisciplinar de 
Estudos, Pesquisas e Tratamento em Nefrologia da Universida-
de Federal de Juiz de Fora. O grupo estudado constituiu-se de 
32 mulheres com 20 ou mais anos de idade. Foram utilizados 
medidas de PA, IMC e CC e quatro instrumentos: 1) entrevista 
semiestruturada contendo variáveis sociodemográficas e relativas 
a doenças, hábitos de vida e medicações em uso; 2) Questionário 
Internacional de Atividade Física, que avalia o tempo que o indi-
víduo despendeu em atividades físicas na semana anterior à aplica-
ção do questionário; 3) Questionário de Atividade Física Habitual 
de BAECKE, que investiga a atividade física habitual nos últimos 
12 meses; e 4) Escala de CAP, utilizada para rastreio. Foram re-
alizadas análises descritiva e bivariada dos dados. Resultados: O 
conjunto de participantes estudadas apresentou idade média de 
43,5 anos (DP = 10,4 anos, com maior frequência na faixa etária 
entre 30 e 39 anos: 34,4%); dessas, 59,4% têm baixo nível escolar, 
56,2% se declararam como “não brancas”; 56,3% eram casadas, 
90,6%, não fumantes; 59,4%, não etilistas; apenas 6,2% não eram 
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obesas e 100% possuem a medida da CC acima de 88 cm; por fim, 
53,2% não trabalham. A presença de CAP predominou no grupo 
investigado (65,6%). Há correlação entre CAP e cor (predomínio 
entre não brancas, p = 0,05) e entre CAP e estado civil (predo-
mínio entre casadas, p = 0,04). Discussão: Ainda é recente para 
comparar tais dados com os da literatura existente, visto que essa 
avalia as variáveis preditoras aqui citadas em relação ao transtorno 
de compulsão alimentar periódica, e não à CAP. Conclusão: Nes-
se sentido, o trabalho permitiu: 1) adequações dos procedimentos 
e instrumentos empregados, bem como na ordem de aplicação 
deles; 2) padronização de condutas da equipe de pesquisa. Pala-
vras-chave: Síndrome metabólica, compulsão alimentar periódica, 
viabilidade metodológica e operacional.

AO95 - redUÇÃO NO clearaNce de iNsUliNa e Na 
eXPressÃO HePÁTica de ide sUcede a resisTÊNcia 
À iNsUliNa iNdUZida POr dieTa caFeTeria em 
camUNdONGOs
Brandimarti P1, costa Jr. Jm1, Protzek aOP1, santos GJ1, vettorazzi J1, 
carneiro em1, Boschero ac1, rezende lF1

1 Departamento de Biologia Estrutural e Funcional, Instituto de Biologia, 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Objetivos: O diabetes tipo 2 é uma desordem metabólica carac-
terizada especialmente pela hiperglicemia, e a obesidade, um dos 
principais fatores que contribuem para o desenvolvimento do dia-
betes, é em grande parte uma consequência de hábitos alimentares 
ocidentais. Experimentalmente, tal comportamento alimentar é 
emulado com maior precisão em camundongos pela dieta cafeteria. 
Tanto em pacientes humanos quanto em camundongos, o diabe-
tes induzido pela obesidade se encontra associado à resistência à 
insulina e à redução no clearance de insulina por meio da menor 
expressão hepática da insulin degrading enzyme (IDE), processo. 
No entanto, não ficou claro se a redução no clearance de insulina 
precede ou sucede a resistência à insulina e se seria provavelmente 
um fator indutor ou mecanismo compensatório da resistência. O 
objetivo do presente trabalho foi avaliar essas possibilidades por 
meio da análise da sensibilidade periférica à insulina, tolerância à 
glicose e clearance de insulina ao longo do tempo por oito sema-
nas de camundongos alimentados com dieta cafeteria. Material e 
métodos: Camundongos Swiss com 10-12 semanas de idade foram 
mantidos em ambiente controlado e alimentados ad libitum com 
dieta-padrão CHOW (CTL) ou Cafeteria (CAF) por 0, 2, 4, 6 ou 8 
semanas. Após cada período, os animais foram submetidos aos tes-
tes de GTT, ITT e clearance de insulina antes de serem mortos em 
atmosfera saturada de CO2, seguido de decapitação para remoção 
de órgãos e tecidos e avaliação de expressão proteica por Western 
Blot e mRNA por RT-PCR. A insulina foi avaliada por RIE. Resul-
tados e discussão: Como esperado, animais CAF apresentaram au-
mento de peso acompanhado de aumento da glicemia plasmática ao 
longo do tempo. Duas semanas após o início da dieta, ocorre redu-
ção na sensibilidade à insulina, que se agrava após quatro semanas, 
regride parcialmente após seis semanas e oito semanas, quando, no 
entanto, os animais são ainda resistentes, mas em menor grau que 
em quatro semanas. Já o clearance de insulina exibe padrão diverso 
que acompanha a expressão hepática de IDE. Após duas semanas, 
tanto o clearance de insulina quanto a expressão de IDE permane-
cem inalterados, apresentando aumento em quatro semanas, retor-
no aos valores iniciais em seis semanas e redução após oito semanas 
de dieta. Conclusão: A redução no clearance de insulina por meio 
da inibição da expressão hepática de IDE ocorre após o estabeleci-
mento da resistência periférica à insulina, sendo provavelmente um 
mecanismo compensatório. Palavras-chave: Obesidade, clearance 
de insulina, resistência à insulina.

AO96 - síNdrOme meTaBÓlica e marcadOres 
iNFlamaTÓriOs em mUlHeres cOm síNdrOme dOs 
OvÁriOs POlicísTicOs
araújo dr1, chein mBc1, sousa rml1, silva dsm2, Gomes srl2, 
Figueiredo Neto Ja1, Brito lmO1

1 Programa de Pós-graduação em Saúde Materno-Infantil da Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA). 2 UFMA

Objetivo: A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é uma endocri-
nopatia frequente, com manifestações metabólicas importantes que 
fazem parte de um fenótipo comum à síndrome metabólica (SM), 
formado por tolerância diminuída à glicose, obesidade, dislipidemia, 
hipertensão e doença macrovascular. O estudo visa determinar a pre-
valência de síndrome metabólica (SM) em mulheres com SOP e sua 
associação com marcadores inflamatórios para doença cardiovascu-
lar. Material e métodos: Estudo transversal com 82 mulheres diag-
nosticadas com SOP pelos critérios de Rotterdam. Para diagnóstico 
de SM, adotaram-se os critérios do National Cholesterol Education 
Program (NCEP-ATPIII). Os marcadores inflamatórios analisados 
foram o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), homocisteína, in-
terleucina-6 (IL-6) e proteína-C reativa ultrassensível (PCR). Para a 
análise estatística, utilizaram-se o teste do qui-quadrado, o teste t de 
Student e a regressão logística no software Stata 10.0. O nível de sig-
nificância adotado foi 0,05. Resultados: A prevalência de SM foi de 
21% em mulheres com SOP e esteve associada à faixa etária de 26 a 
32 anos (59%, p-valor = 0,009) e obesidade (82%, p-valor < 0,0001). 
O HDL < 50 mg/dl foi o critério diagnóstico de SM mais frequente 
(65%), seguido pela circunferência da cintura ≥ 88 cm (39%), tri-
glicerídeos ≥ 150 mg/dl (22%), pressão arterial ≥ 130 x 85 mmHg 
(15%) e glicemia de jejum ≥ 110 mg/dl (8,5%). Os marcadores in-
flamatórios TNF-α (11,7 ± 6,7) e PCR (4,3 ± 8,8) demonstraram-se 
elevados, porém somente a PCR foi significante (p = 0,003). Dis-
cussão: Apesar de elevada, a prevalência da SM foi inferior a de ou-
tros estudos, cujas prevalências oscilaram de 30% a 34%. Baixos níveis 
de HDL-C também foi o achado mais frequente (52,2%) no estudo 
de Costa et al., representando fator de risco cardiovascular. O HDL 
possui papel protetor endotelial, por efeito direto na ativação da en-
zima óxido nítrico sintetase e síntese de óxido nítrico (vasodilatador 
arterial). Gogia et al. observaram o aumento do TNF-α e IL-6 em 
mulheres com SOP. Produzidas pelo tecido adiposo, essas citocinas 
pró-inflamatórias estão associadas à indução de reação inflamatória 
endotelial, o que evidencia uma inflamação crônica de baixo grau, 
base fisiopatológica da aterosclerose. Conclusão: A prevalência de 
SM é alta em mulheres jovens com SOP, obesas e com PCR elevado. 
Assim, a identificação da SM e a dosagem de marcadores inflamató-
rios tornam-se imprescindíveis para o rastreamento da doença cardio-
vascular na SOP. Palavras-chave: Síndrome dos ovários policísticos, 
síndrome metabólica, marcadores inflamatórios.

TeraPÊUTica clíNica

AO97 - 1,25 (OH)2 viTamiNa d3 esTimUla a caPTaÇÃO de 
GlicOse NO mÚscUlO sÓleO aUmeNTaNdO a síNTese e 
TraNslOcaÇÃO de GlUT4 POr Uma via iNdePeNdeNTe de 
Pi3K
castro aJG1, Frederico mJs1, mendes cP1, Heim JBa1, silva FrmB1

1 Laboratório de Hormônios & Transdução de sinais, Centro de Ciências 
Biológicas, Departamento de Bioquímica, Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) 

Objetivo: A descoberta de receptores de alta afinidade para o hor-
mônio 1,25(OH)2 vitamina D3 (1,25-D3) em diversos tecidos le-
vantou hipóteses para um papel significativo dele como agente insu-
linotrófico. Ainda, estudos sugerem que a deficiência em vitamina D 
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prejudica a liberação de insulina em ratos, podendo levar a diabetes 
melito tipo 2, e que a vitamina D aumenta a sensibilidade à insulina 
por estimular a expressão do receptor de insulina e o transporte de 
glucose. Contudo, os mecanismos para a 1,25(OH)2 nesse aspecto 
ainda são pouco elucidados. O objetivo deste trabalho foi estudar o 
mecanismo de ação insulinomimético da 1,25-D3 na captação de 
glicose e expressão de GLUT4 em músculo sóleo de ratos. Mate-
rial e métodos: Foram utilizados ratos machos Wistar obtidos do 
biotério central da UFSC (Protocolo CEUA/PP00414). Foi ana-
lisado o estímulo e o mecanismo de ação da 1,25-D3 na captação 
de glicose em fatias de músculo sóleo na ausência ou presença dos 
fármacos: wortmanina, PD98059, ciclo-heximida e colchicina. Ain-
da nesse tecido foi estudado o estímulo da 1,25-D3 na incorporação 
de [14C]-timidina ao DNA, de 14C-leucina em proteínas e também 
na expressão e translocação de GLUT4 por meio de Western Blot 
e imunofluorescência. Os dados são expressos como média ± EPM 
usando teste ANOVA seguido de teste de Bonferroni. Diferenças 
com p ≤ 0.05 foram consideradas estatisticamente significantes. Re-
sultados: A 1,25-D3 (1 nM) estimulou significativamente a capta-
ção de glicose no músculo. Esse efeito estimulatório do hormônio 
não foi alterado em presença de wortmanina ou colchicina. No en-
tanto, foi inibido em presença de ciclo-heximida ou PD98059. Além 
disso, a 1,25-D3 induziu o aumento da incorporação de timidina ao 
DNA r de leucina em proteínas e aumentou o imunoconteúdo total 
de GLUT4. Discussão: A ação da 1,25-D3 na captação de glicose 
sugere um efeito insulinomimético não mediado por PI3K e pare-
ce não envolver diretamente a translocação de vesículas de GLUT 
pré-formadas. Por outro lado, os resultados obtidos desse modelo 
experimental apontam que a 1,25-D3 estimula a atividade nuclear 
possivelmente via MAPKs com um produto final na síntese de prote-
ínas e conteúdo total de GLUT4 aumentado. Conclusão: O efeito 
estimulatório da 1,25-D3 na captação de glicose no músculo sóleo 
é mediado por mecanismo genômico via MAPK com aumentada 
expressão de GLUT4. Palavras-chave: 1,25 (OH)2 vitamina D3, 
insulinomimético, GLUT4.

AO98 - avaliaÇÃO dO cONsUmO de raÇÃO em raTOs 
cOm UsO de eXTraTO aQUOsO a FriO de PLATHYMENIA 
RETICULATA
magalhães FO1, ceron PiB1, Uber-Buceck e1, Name TF1, amuy FF1, 
silva Fc3, Honorato lGc1, antunes ce1

1 Universidade de Uberaba (Uniube)  

Objetivo: O experimento visa avaliar o efeito do extrato aquoso a 
frio da planta Plathymenia reticulata sobre o consumo de ração em 
ratos. Material e métodos: O experimento foi realizado de acordo 
com a Resolução nº 90, de 16 de março de 2004: “Guia para a re-
alização de estudos de toxicidade pré-clínica de fitoterápicos”, com 
80 ratos adultos Wistar, 40 machos e 40 fêmeas, com peso entre 
180 e 220g, divididos em oito grupos: machos tratados com extrato 
aquoso a frio 25 mg/kg peso, 50 mg/kg peso e 100 mg/kg peso 
(CAF25, CAF50 e CAF100), fêmeas tratadas com extrato aquoso a 
frio 25 mg/kg peso, 50 mg/kg peso e 100 mg/kg peso e controles 
tratados com água (CC). O tratamento com os respectivos extratos 
ou água foi realizado diariamente por gavagem durante três meses. A 
ingestão alimentar foi medida diariamente. Foi calculada a ingestão 
média diária de cada animal. A análise dos dados foi feita por meio 
de ANOVA e teste Tukey-Kramer, com nível de significância de 5%. 
Os resultados são expressos em média ± EPM. Resultados: Houve 
redução significativa no consumo de ração durante três meses de tra-
tamento nos machos tratados com extrato nas dosagem de 50 e 100 
mg/kg (CAF50: 21,94 ± 0,08g, n = 7, p < 0,001; CAF100: 22,17 ± 
0,30 n = 4 p < 0,001), comparados ao controle (CC: 24,14 ± 0,10 n 

= 10). Já em relação às fêmeas, também houve redução significativa 
da ingestão de ração nas fêmeas tratadas com extrato nas dosagem 
de 50 e 100 mg/kg (CAF50: 15,77 ± 0,002g n = 9, p = 0,001; 
CAF100: 15,55 ± 0,27g, n = 9, p < 0,001), comparadas ao controle 
(CC: 16,65 ± 0,04g, n = 10). No caso dos machos e das fêmeas 
tratados com extrato de 25 mg/kg, não houve alteração significativa 
da ingestão. Discussão: Foi observado que nos machos e fêmeas tra-
tados com extrato aquoso a frio nas doses de 50 e 100 mg/kg houve 
redução significativa da ingestão de ração. Conclusão: O extrato 
de Plathymenia reticulada mostrou nos ratos ter capacidade para 
diminuir o consumo de ração, podendo ser uma possibilidade uti-
lizada para o tratamento de obesidade. Referências: Pedido de pa-
tente intitulada “Composto Ativo Fitoterápico, anti-hiperglicêmico 
e antiobesidade”: Pedido Nacional: depositado em 25/9/2009 no 
INPI, sob nº PI0905103-1, publicado dia 17/5/2011; Internatio-
nal Application: deposited on 09-24-2010 at the WIPO and publi-
shed on 03-31-2011, under n WO 2011/035402. Palavras-chave: 
Plathymenia reticulata, ração, obesidade.

AO99 - eFeiTO aNTi-HiPerGlicÊmicO de Um NOvO 
aNÁlOGO da 1,25(OH)2 viTamiNa d3
luz G1, castro aJG1, Frederico mJs1, althenhofen d1, Buss Zs2, 
espíndola l3, Pizzolatti mG3, silva FrmB2

1 Departamento de Bioquímica, Centro de Ciências Biológicas, Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 2 Departamento de Análises Clínicas, Centro 
de Ciências da Saúde, UFSC. 3 Departamento de Química, Centro de Ciências 
Físicas e Matemáticas, UFSC 

Objetivo: O diabetes melito é uma patologia que requer cuidados 
específicos. No entanto, as medidas terapêuticas disponíveis se mos-
tram insuficientes para o tratamento eficaz da doença para muitos 
pacientes, além de apresentarem efeitos colaterais significativos. 
Apoiado em resultados que demonstram o efeito da 1,25(OH)2 
vitamina D3 (1,25D3) na redução da glicemia, o objetivo deste tra-
balho foi estudar o potencial papel anti-hiperglicêmico e mecanis-
mos de ação de um triterpeno semissintético análogo da 1,25D3, 
F70NO2. Material e métodos: Foram utilizados ratos Wistar ma-
chos de 50 dias, divididos em grupos (n = 5): controle; e trata-
dos com F70NO2 (0,1, 1 e 10 mg/kg); sitaglibtina (10 mg/kg); e 
F70NO2 + sitaglibtina (CEUA PP398). A glicemia foi medida nos 
tempos 0, 15, 30, 60 e 180 minutos após a sobrecarga de glicose 
(8.9M). A captação de cálcio em ilhotas pancreáticas foi estudada in 
vitro na ausência ou presença do composto F70NO2 por 10 min. 
As atividades de dissacaridades intestinais foram também determi-
nadas após 3h. Os dados foram expressos como a média ± EPM. 
As comparações estatísticas foram realizadas por meio da análise de 
variância de uma ou duas vias (ANOVA) seguida pelo pós-teste de 
Bonferroni pelo programa Instat. Foi considerado estatisticamente 
significativo p ≤ 0,05. Resultados: O F70NO2 reduziu significa-
tivamente a glicemia nos tempos 15, 30 e 60 min comparado ao 
grupo hiperglicêmico (30%, 32% e 20%, 0,1 mg/kg; 28%, 28 %e 
19%, 1 mg/kg; e 19%, 22% e 15%, 10 mg/kg), respectivamente. 
O tratamento com a sitaglibtina reduziu significativamente a glice-
mia (31%, 30% e 14%) e potencializou o efeito anti-hiperglicêmico 
do F70NO2 (9,6%). O F70NO2 estimulou o influxo de cálcio em 
ilhotas pancreáticas in vitro (166%). Além disso, o tratamento com 
o F70NO2 reduziu significativamente a atividade da enzima maltase 
(40%). Discussão: O F70NO2 melhorou a tolerância à glicose de 
ratos hiperglicêmicos. Esse efeito foi potencializado na presença da 
sitaglibtina (inibidor da enzima dipeptidil peptidase 4). Além disso, 
o tratamento com o F70NO2 promoveu o aumento significativo 
do influxo de cálcio intracelular em ilhotas pancreáticas. Por fim, o 
F70NO2 também foi efetivo no intestino, diminuindo a atividade 
da maltase. Conclusões: O efeito anti-hiperglicêmico do F70NO2 
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parece estar associado à secreção de incretinas e insulina. Além disso, 
regula a homeostasia da glicose também pela diminuição da ativi-
dade da maltase. Apoio: CNPq; CAPES; PPG-Bioquímica; PPG-
-Farmácia. Palavras-chave: 1,25 vitamina D3, triterpenos, diabetes.

AO100 - eFicÁcia da liXiseNaTida NO PrOGrama de 
eNsaiOs clíNicOs GeTGOal: aNÁlise cONJUNTa dOs 
desFecHOs meTaBÓlicOs PÓs-PraNdiais
réa rr1, Borges Jlc2, ahrén B3, Berria r4, stager W4, Gautier JF5, 
aronson r6

1 Professora de Endocrinologia da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), Serviço de Endocrinologia e Metabologia (SEMPR). 2 Professor de 
Endocrinologia da Universidade Católica de Brasília. 3 Lund University. 4 Sanofi. 
5 Saint-Louis Hospital. 6 LMC Diabetes & Endocrinology 

Objetivo: A lixisenatida (LIXI) é um agonista do receptor do GP-1 
de curta duração que, como tal, apresenta ação mais expressiva na gli-
cemia pós-prandial do que nos níveis de glicemia em jejum de pacien-
tes com diabetes tipo 2 (DM2). Com o objetivo de avaliar a impor-
tância dos diferentes elementos envolvidos nessa ação da LIXI, como 
o retardo no esvaziamento gástrico e a melhora na função da ilhota, 
foi realizada uma análise conjunta de seis estudos do programa global 
de fase III do medicamento. Materiais e métodos: Foi realizada uma 
metanálise (LIXI n = 1.124 vs. placebo ou PBO n = 707), combi-
nando Análise de Covariância (ANCOVA) da média de quadrados 
mínimos (least squares, LS) com uma análise ponderada pelo inverso 
da variância amostral. Foram incluídos seis estudos do programa in-
ternacional de fase III GetGoal da LIXI, randomizados e controla-
dos por PBO, que utilizaram o Teste Pós-Refeição Mista (TRM) em 
pacientes insuficientemente controlados com dieta e exercício, agen-
tes antidiabéticos orais (ADO) e insulina basal ± ADO. Resultados: 
Foram avaliadas as alterações metabólicas pós-TRM antes e após 24 
semanas de tratamento com LIXI uma vez ao dia. Os resultados são 
expressos como diferenças das médias de LS em relação ao PBO. A 
LIXI reduziu significativamente a glicemia pós-prandial de 2 horas 
(GPP) em relação à basal (-88,2 mg/dl, p < 0,0001) e à excursão 
de glicose (-81,0 mg/dl, p < 0,0001). Como medido em dois estu-
dos, a LIXI também reduziu o glucagon pós-prandial (-19,0 ng/l, 
p < 0,0001) e a insulina (-64,8 pmol/l, p < 0,0001) e aumentou a 
relação glucagon/insulina (0,15, p = 0,02) vs. PBO. Dessa forma, a 
LIXI reduziu consistentemente a glicemia de 2 horas, o glucagon e a 
insulina. Discussão: A expressiva redução na glicemia pós-prandial e 
na excursão de glicose, sem aumento proporcional nos níveis de in-
sulina, sugere que a desaceleração no esvaziamento gástrico tenha um 
papel importante no mecanismo de ação da LIXI. Essa ação também 
distingue análogos do GLP-1 de ação curta e longa. Com o aumento 
na relação glucagon/insulina e a consequente redução na produção 
hepática de glicose, confirma-se o potencial da lixisenatida no manejo 
da hiperglicemia pós-prandial de pacientes com DM2. Conclusão: 
Essa metanálise mostrou que houve redução consistente da glicemia 
pós-prandial de 2 horas, do glucagon e da insulina, o que pode ser 
explicado pelo mecanismo de desaceleração do esvaziamento gástrico 
proporcionado por LIXI. Palavras-chave: Lixisenatida, agonista do 
receptor de GLP-1, metanálise.

AO101 - eFicÁcia e seGUraNÇa da dUlaGlUTida VERSUS 
PlaceBO e eXeNaTida NO diaBeTes TiPO 2 (aWard-1)
colon G1, Wysham2, Blevins T3, arakaki r4, Garcia P5, atisso c6, 
Kuhtstoss d7, lakshmanan m7

1 American Telemedicine Center of Puerto Rico. 2 Rockwood Clinic. 3 Texas 
Diabetes and Endocrinology. 4 University of Hawaii-Manoa. 5 Endocrinology 
Service at Hospital Universitario. 6 Lilly Diabetes, Eli Lilly and Company. 7 Eli Lilly and 
Company 

Objetivo: Este estudo fase 3, randomizado, de braços paralelos, 
comparou a eficácia e a segurança de duas doses da dulaglutida 

(DU) com exenatida (EX) ou placebo (PL) em pacientes com dia-
betes tipo 2 tratados com metformina e pioglitazona. Materiais e 
métodos: Pacientes (N = 976; médias das características iniciais: 
idade 55,7 anos; HbA1C 8,1%; peso, 96,0 kg) foram randomizados 
(2:2:2:1) abertamente para EX 10 mcg BID ou, de forma duplo-
-cega, para DU 1,5 mg ou DU 0,75 mg uma vez por semana, ou 
PL. Após 26 semanas, o grupo PL foi randomizado para DU 1,5 ou 
0,75 mg por mais 26 semanas. Todos os outros grupos continuaram 
com os tratamentos designados no início durante todo o estudo (52 
semanas). A hipótese primária foi que DU 1,5 mg é superior ao PL 
para alteração na HbA1C do início até 26 semanas. Resultados e 
discussão: Ambas as doses de DU (1,5 mg, 0,75 mg) foram supe-
riores à EX e PL, conforme medido pela alteração na HbA1C em 26 
semanas (-1,51%, -1,30%, -0,99% e -0,46%, respectivamente, p ajus-
tado < 0,001), e à EX em 52 semanas (-1,36%, -1,07% e -0,80%, res-
pectivamente, p ajustado < 0,001). A incidência de eventos adversos 
graves (EA) foi semelhante entre os grupos com PL e DU. A ordem 
da incidência de EA relacionados ao trato gastrointestinal entre os 
grupos foi: EX ~ DU 1,5 mg > DU 0,75 mg > PL. A incidência de 
hipoglicemia sintomática (≤ 3,9 mmol/l) foi de 3,2%, 4,3%, 12,3% 
e 1,4% para DU 1,5 mg, DU 0,75 mg, EX e PL, respectivamente. 
Conclusões: Ambas as doses de DU uma vez por semana demons-
traram controle glicêmico superior quando comparadas ao PL ou 
EX e foram bem toleradas Palavras-chave: Dulaglutida, diabetes 
tipo 2, GLP-1.

AO102 - eFicÁcia e seGUraNÇa da dUlaGlUTida VERSUS 
siTaGliPTiNa aPÓs 52 semaNas NO diaBeTes TiPO 2 
(aWard-5)
Umpierrez G1, Nauck m2, Weinstock r3, Guerci B4, Boleyn K5, 
skrivanek Z5, milicevic Z5

1 Emory University. 2 Diabetes Centre. 3 Upstate Medical University. 4 CHU of Nancy. 
5 Eli Lilly and Company 

Histórico: Este estudo fase 3, adaptativo, duplo-cego, de braços 
paralelos, comparou dulaglutida (DU) uma vez por semana com 
sitagliptina e placebo em pacientes tratados com metformina com 
diabetes tipo 2. O objetivo primário foi mostrar a não inferioridade 
da DU 1,5 mg versus sitagliptina sobre a alteração na HbA1C em 52 
semanas. Materiais e métodos: Pacientes (N = 1.098, médias das 
características iniciais: 54 anos de idade, HbA1C 8,1%, peso 86,4 
kg, duração do diabetes: 7 anos) foram randomizados para DU 1,5 
mg, DU 0,75 mg, sitagliptina 100 mg, ou placebo (substituído por 
sitagliptina após 26 semanas) na razão de 2:2:2:1. O plano estatís-
tico permitia teste de superioridade, uma vez que o critério de não 
inferioridade para cada dose relativa à sitagliptina tivesse sido atingi-
do. O estudo continuou até 104 semanas. Resultados e discussão: 
Ambas DU 1,5 mg e 0,75 mg foram superiores à sitagliptina na 
redução da HbA1C após 52 semanas (-1,10%, -0,87%, e -0,39%, res-
pectivamente, p ajustado < 0,001). As taxas de hipoglicemia (glicose 
plasmática £ 3,9 mmol/l e/ou sintomas) foram de 1,6, 1,7, 1,6 e 
1,2 eventos/paciente/ano para DU 1,5 mg, DU 0,75 mg, sitaglip-
tina e placebo, respectivamente. Nenhuma hipoglicemia grave foi 
relatada. Os eventos gastrointestinais resultantes do tratamento mais 
comuns para DU 1,5 mg e 0,75 mg, respectivamente, foram náusea 
(17%, 14%), vômito (13%, 8%) e diarreia (15%, 10%). A incidência 
de descontinuidade devida a eventos adversos (mais comumente por 
hiperglicemia) ou óbito foi de 11,2% (DU 1,5 mg), 7,6% (DU 0,75 
mg), 10,2% (sitagliptina) e 16,4% (placebo). Conclusão: Ambas as 
doses de DU semanal demonstraram controle glicêmico superior à 
sitagliptina após 52 semanas, com um perfil aceitável de segurança 
e de tolerabilidade. Palavras-chave: Dulaglutida, diabetes tipo 2, 
GLP-1.
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AO103 - iNFlUÊNcia dO sOBrePesO e da OBesidade NO 
cONTrOle meTaBÓlicO de PacieNTes cOm DIABETES 
MELLITUS TiPO 2
sombrio ls1, Balthazar aPs1

1 Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul)

Introdução: O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica, com 
altas taxas de morbimortalidade, que, quando associada ao excesso 
de peso, apresenta correlação com a piora no controle metabólico. 
Objetivo: Analisar a influência do sobrepeso e obesidade no con-
trole metabólico de pacientes portadores de DM tipo 2. Métodos: 
Estudo transversal, com 132 prontuários de diabéticos tipo 2 aten-
didos no ambulatório médico de especialidades da Universidade do 
Sul de Santa Catarina (AME – Unisul), de julho a dezembro de 
2012. Informações sociodemográficas, antropométricas e metabóli-
cas foram coletadas e transferidas ao programa SPSS 18.0, descritas 
sob a forma de frequência relativa (%) e absoluta, média e desvio-
-padrão. As variáveis de controle metabólico foram relacionadas 
com índice de massa corporal (IMC) e circunferência abdominal 
(CA) por tabelas de contingência e as frequências, comparadas pelo 
teste do qui-quadrado (x²), com significância de 5%. Resultados: 
Somente o colesterol total (CT) obteve valor médio dentro do li-
mite considerado normal, com mais da metade dos pacientes con-
trolados (55,4%). Todas as demais variáveis estavam fora das metas 
estabelecidas para pacientes diabéticos. Os hipoglicemiantes orais 
eram usados por 96,2% dos pacientes e 3,8% utilizavam insulina iso-
ladamente. Eram hipertensos 87,8% e a maioria utilizava dois ou 
mais medicamentos anti-hipertensivos (74,3%). Os hipolipemiantes 
eram utilizados por 65,9% da população, a maioria (94,3%) estati-
na. Foi observada relação entre a piora do controle metabólico e 
o aumento gradual do IMC, com valor significativo para triglice-
rídeos (TG). Houve tendência positiva entre o aumento da CA e a 
piora no controle metabólico, porém sem significância estatística. 
Conclusão: Sobrepeso e obesidade, determinados pelo IMC e CA, 
relacionaram-se positivamente com a piora do controle metabólico 
nos diabéticos tipo 2. Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 2, índi-
ce de massa corporal, circunferência da cintura.

AO104 - medicameNTOs mais UTiliZadOs NO PrOGrama 
dOce desaFiO
Gomes aPlN1, dullius J1, Neves F2, lavich Tr3

1 Doce Desafio, Universidade de Brasília (UnB). 2 Faculdade de Saúde, UnB.  
3 Faculdade de Ceilândia, UnB

Diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica de origem metabólica 
que tem como principal sinal clínico a elevação da glicemia. Esse 
distúrbio é classificado principalmente em dois tipos: DM1 e DM2. 
As complicações crônicas são as principais responsáveis pela mor-
bidade e mortalidade dos pacientes diabéticos. Assim, é importan-
te manter a normoglicemia para a prevenção dessas complicações 
(Dullius, 2007). O controle glicêmico envolve estratégias de auto-
cuidado, bem como o uso de medicamentos. Objetivo: Levantar os 
medicamentos mais administrados pelos participantes do programa 
Doce Desafio. Material/Métodos: As informações sobre os me-
dicamentos presentes nas fichas de acompanhamento diário foram 
coletadas e analisadas. Resultado: Metformina (50,26%), insulina 
(38,46%), glicazida (19,32), levotiroxina (10,77%); AAS (10,60%) 
e os medicamentos anti-hipertensivos e hipolipolimiantes também 
foram coletados, com menor frequência. Discussão/Conclusão: A 
metformina foi o medicamento mais empregado na população pes-
quisada, por ser o tratamento de primeira escolha (MS, 2013); a fre-
quência do uso da insulina, por ser a única opção terapêutica para os 
indivíduos DM1 e para a melhora do controle glicêmico nos DM2; 
glicazida, por ter menor custo e ser mais segura em indivíduos ido-
sos. DM1, por ser autoimune, pode acarretar a manifestação de ou-

tras doenças autoimunes como o hipotireoidismo, justificando o uso 
da levotiroxina (Ramos et al., 2003). AAS é usado para a profilaxia 
de complicações vasculares comuns em diabéticos (Colwell, 2003). 
Hipertensão e dislipidemia são comuns em diabéticos, e isso explica 
ter encontrado medicamentos para essas comorbidades. Palavras-
-chave: Diabetes, medicamentos, terapêutica.

AO105 - meTaNÁlise de esTUdOs cONTrOladOs e 
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Objetivo: O objetivo da presente análise foi avaliar a eficácia e a se-
gurança da adição de lixisenatida (LIXI), um novo análogo do GLP-
1, à insulina basal ± antidiabéticos orais (ADOs), em três estudos 
clínicos de fase III, randomizados e controlados com placebo (PBO). 
Foi analisada não apenas a porcentagem de pacientes que atingiram 
a meta de A1c com a associação da LIXI em relação ao PBO, mas 
também a porcentagem de pacientes que atingiram esse objetivo sem 
ganhar peso ou apresentar hipoglicemia documentada. Materiais e 
métodos: Foi realizada uma metanálise dos desfechos de segurança e 
eficácia em 1.198 pacientes (média de idade: 57,2 anos; duração do 
diabetes: 11,7 anos; IMC: 30,3 kg/m2) randomizados para partici-
par dos estudos GetGoal-L, -Duo1 e -L-Asia, usando um modelo de 
efeitos randômicos (RevMan). Os desfechos incluíram HbA1C, peso, 
dose de insulina, glicemia de jejum, glicemia pós-prandial e hipogli-
cemia. Resultados: Uma proporção significativamente maior de pa-
cientes tratados com LIXI atingiu HbA1C < 7% vs. PBO [odds ratio 
(OR) 3,67 (1,64, 8,19) p = 0,002]. Além disso, o grupo com LIXI 
teve probabilidade 3× maior de alcançar HbA1C < 7% sem ganho de 
peso [27,37% dos pacientes com LIXI + insulina basal vs. 12,38% do 
grupo com PBO + insulina basal, OR 3,35 (1,66, 6,77) p = 0,0008] 
e mais do que 2,5× maior probabilidade de resultar em HbA1C < 7% 
+ ausência de hipoglicemia documentada [OR 2,65 (1,30, 5,38) p 
= 0,007], ou HbA1C < 7% + ausência de ganho de peso + ausência 
de hipoglicemia sintomática documentada [OR 2,64 (1,48, 4,70) p 
= 0,0009]. Discussão: Estudos recentes têm relacionado o aumen-
to na mortalidade cardiovascular em pacientes com diabetes tipo 2 
(DM2) tanto à dificuldade para se atingir o alvo de HbA1c como à 
ocorrência de hipoglicemia na busca desse objetivo. Por outro lado, 
o ganho de peso concorre para o aumento da resistência à insulina e 
potencialmente dificulta o manejo desses pacientes. Conclusão: Na 
presente metanálise ficou evidenciado que a LIXI adicionada à insuli-
na basal ± ADOs é significativamente mais efetiva do que o PBO em 
atingir HbA1C < 7%, com 2,5 vezes maior probabilidade de alcançar 
essa meta tanto sem hipoglicemia documentada como sem ganho de 
peso. Dessa forma, a lixisenatida mostrou-se efetiva também em uma 
fase mais avançada do tratamento do DM2, quando o paciente já está 
utilizando insulina basal, limitando os efeitos negativos associados a 
essa terapia. Palavras-chave: Lixisenatida, insulina basal, metanálise.

AO106 - PadrÃO dO UsO de PsicOFÁrmacOs POr 
diaBÉTicOs cadasTradOs NUma UNidade de saÚde da 
Família
cunha Filho Jcc1, rossoni alm1, vasconcellos Fl1, Nascimento 
mvd1, sousa TvP1, silva J2

1 Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). 2 Pró-Saúde/Pet-Saúde da 
UFCG

Objetivo: Avaliar o padrão de uso dos psicofármacos pelos pacien-
tes diabéticos atendidos numa Unidade de Saúde da Família (USF). 
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Material e métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo baseado 
no levantamento de dados dos prontuários de pacientes diabéticos 
cadastrados no programa Hiperdia de uma USF, os quais tiveram 
sua última consulta médica no período de junho de 2012 a junho de 
2013. Resultados: O estudo avaliou 67 pacientes (48 mulheres e 19 
homens) com média de idade de 64 anos. Desses, 26,86% usam pelo 
menos um psicofármaco, correspondendo a 33,33% das mulheres 
diabéticas e 10,52% dos homens diabéticos. O medicamento mais 
prescrito foi o diazepam (usado por 16,41% dos pacientes estuda-
dos) e a associação mais utilizada foi a de diazepam com amitrip-
tilina, por 8,9%. O segundo mais utilizado foi o clonazepam, por 
7,46% dos pacientes. Contabilizando por classe de medicamentos, 
temos que 23,88% dos diabéticos cadastrados usam algum tipo de 
benzodiazepínico e 13,43%, algum tipo de antidepressivo tricíclico. 
A média de idade dos usuários de psicofármacos foi de 66,16 anos 
– variando de 42 a 89 anos. Discussão: Verificou-se um elevado 
uso dos medicamentos ansiolíticos/hipnóticos entre os pacientes 
cadastrados, sendo o diazepam o mais utilizado dos benzodiazepí-
nicos, em conformidade com outros estudos brasileiros, talvez por 
ser fornecido gratuitamente à população. Entretanto, esse benzodia-
zepínico é um dos que apresenta tempo de meia-vida mais longo, 
representando risco de efeitos tóxicos pelo acúmulo do fármaco e 
de seu metabólito ativo, especialmente em idosos, tendo em vista 
que as taxas de metabolização de vários remédios declinam com a 
idade. Além disso, o uso dessas drogas em diabéticos eleva o núme-
ro de medicamentos utilizados continuamente, aumentando riscos 
para interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Por mais que 
os benzodiazepínicos sejam drogas de excelência terapêutica para a 
maioria dos distúrbios de ansiedade e do sono, seu uso indiscrimina-
do, contribuído pela facilidade de aquisição em algumas farmácias e 
pela prescrição por profissionais não especialistas, constitui um dos 
exemplos mais alarmantes de emprego indevido de medicamentos. 
Conclusão: Diante do exposto, fica evidente que a utilização de 
benzodiazepínicos em pacientes com doenças crônicas concomitan-
tes precisa ser mais profundamente estudada quanto à sua relação 
risco-benefício. Palavras-chave: Diabetes mellitus, uso de medica-
mentos, diazepam.

AO107 - PerFil de UsO de aNTi-HiPerTeNsivOs POr 
UsUÁriOs diaBÉTicOs e HiPerTeNsOs PerTeNceNTes aO 
PrOGrama HiPerdia de UBsF dO NOrdesTe BrasileirO
cunha Filho Jcc1, rossoni alm1, Nascimento mvd1, vasconcellos 
Fl1, sousa TvP1, silva J2

1 Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). 2 Pró-Saúde/Pet-Saúde da 
UFCG

Objetivo: Realizar levantamento estatístico dos principais fármacos 
anti-hipertensivos utilizados por usuários diabéticos hipertensos ca-
dastrados no programa Hiperdia de uma Unidade Básica de Saúde 
da Família (UBSF) do Nordeste brasileiro, de modo a analisar a 
prevalência do uso de fármacos distribuídos gratuitamente pelo pro-
grama Hiperdia. Material e métodos: Estudo retrospectivo obtido 
por levantamento de dados em prontuários de usuários diabéticos e 
hipertensos cadastrados no programa Hiperdia de uma UBSF, que 
tiveram sua última consulta médica no período de junho de 2012 
a junho de 2013. Resultados: Há 62 pacientes diabéticos hiper-
tensos cadastrados no programa, sendo 46 (74,19%) mulheres e 16 
(25,81%) homens. Desses, 31 (50,0%) utilizavam hidroclorotiazida, 
apenas 1 (1,61%) utilizava propranolol e 14 (22,58%) utilizavam 
captopril. A losartana era usada por 31 (50,0%) pacientes, o anlo-
dipino por 19 (30,64%), o enalapril por 10 (16,13%) e o atenolol 
por 7 (11,29%). Outros fármacos, que não os citados, eram usados 
por 15 (24,19%) pacientes. O número de usuários que fazia uso 
apenas de hidroclorotiazida e/ou propranolol e/ou captopril foi 8 

(12,90%); os demais 54 pacientes (87,10%) usavam pelo menos um 
outro medicamento anti-hipertensivo que não esses. Discussão: A 
ocorrência de hipertensão arterial em pacientes com diabetes tipo 2 
resulta em aumento do risco de complicações macro e microvascu-
lares, sendo considerada o maior determinante de eventos cardio-
vasculares nesses pacientes. O programa Hiperdia funciona como 
sistema de cadastramento de usuários diabéticos ou hipertensos 
atendidos em unidades ambulatoriais do SUS e tem como objetivo 
garantir o recebimento dos medicamentos prescritos. Os fármacos 
anti-hipertensivos escolhidos pelo Ministério da Saúde para compor 
o programa e, assim, ser dispensados em todas UBSF foram: capto-
pril, propranolol e hidroclorotiazida. Observa-se, assim, que quan-
tidade considerável de usuários (87,10%) utiliza fármacos que não 
pertencem ao programa, tendo a losartana e o anlodipino os maiores 
percentuais de uso, em valores superiores aos do captopril e do pro-
pranolol. Conclusão: O presente estudo mostrou que os fármacos 
escolhidos para o programa Hiperdia não refletem eficazmente o pa-
drão de prescrição de anti-hipertensivos na população estudada. São 
necessários, no entanto, estudos futuros de maior representatividade 
para embasar uma possível adequação dos fármacos do programa à 
população brasileira. Palavras-chave: Diabetes, hipertensão, anti-
-hipertensivos.

AO108 - PrevalÊNcia dOs HiPOGlicemiaNTes em 
PacieNTes dO HiPerdia da UBsF JOsÉ aUriNO de BarrOs 
FilHO em camPiNa GraNde/PB
cunha Filho Jcc1, rossoni alm1, vasconcellos Fl1, Nascimento 
mvd1, sousa TvP1, silva J2

1 Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 2 Pró-Saúde/Pet-Saúde da 
UFCG

Objetivo: Fazer um levantamento estatístico dos principais hipogli-
cemiantes utilizados no tratamento de pacientes diabéticos, estrati-
ficados por sexo e cadastrados no programa Hiperdia da UBSF José 
Aurino de Barros Filho em Campina Grande/PB, a fim de analisar a 
prevalência desses medicamentos, tendo em vista a tendência natural 
de o paciente diabético evoluir para insulinopenia. Material e mé-
todos: Foi realizado um estudo retrospectivo baseado no levanta-
mento de dados dos prontuários de pacientes diabéticos cadastrados 
no programa Hiperdia da Unidade Básica de Saúde da Família José 
Aurino de Barros Filho, na cidade de Campina Grande/PB, que 
tiveram a última consulta médica no período de junho de 2012 a 
junho de 2013. Resultados: O programa é composto por 68 diabé-
ticos cadastrados, sendo 27,94% homens e 72,06% mulheres. Entre 
os homens, 52,63% utilizam insulina, 36,84% utilizam apenas insu-
lina, 57,89% fazem o controle glicêmico com metformina e, desses, 
63,64% apenas com metformina. Entre as mulheres, 14,29% usam 
insulina, 8,16% apenas insulina, 83,67% fazem o controle glicêmico 
com metformina e, dessas, 57,14% apenas com metformina. Dis-
cussão: O tratamento do diabetes mellitus consiste principalmente 
em evitar complicações relacionadas à hiperglicemia crônica e preza 
por baixos níveis de HbA1c, porque evidências demonstram direta-
mente que baixos níveis de HbA1c culminam com menos compli-
cações. O controle pode ser feito com hipoglicemiantes orais e/ou 
insulina. O diabetes mellitus tipo 2 tem quatro fases, normalmente 
iniciando o tratamento com medicações orais (fase 1) e na fase final 
(fase 4) evolui para insulinopenia e insulinoterapia, necessária para 
o controle glicêmico. O tempo de evolução das fases 1 a 4 varia 
de acordo com o diagnóstico precoce, o tempo de diagnóstico e o 
correto controle glicêmico nas fases iniciais. Conclusão: O estudo 
demostrou maior prevalência de pacientes homens (52,63%) em in-
sulinoterapia, havendo grande discrepância em relação à população 
feminina (apenas 14,29%), e mais de 50% dos pacientes fazem uso 
de hipoglicemiantes orais em ambos os sexos, fato que mostra mais 
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homens já se encontrando na fase 3 e 4 da doença, o que pode re-
presentar um diagnóstico tardio em homens, sustentado pela menor 
prevalência desse sexo nos cadastrados do Hiperdia e/ou um pior 
controle glicêmico, demonstrando necessidade de maior atenção à 
saúde do homem a fim de evitar complicações. Palavras-chave: Hi-
poglicemiantes, prevalência, insulinoterapia.

AO109 - seGUraNÇa e eFicÁcia da dUlaGlUTida VERSUS 
siTaGliPTiNa aPÓs 104 semaNas NO diaBeTes TiPO 2 
(aWard-5)
Umpierrez G1, Guerci B2, Weinstock r3, Boleyn K4, skrivanek Z4, 
milicevic Z4

1 Emory University. 2 CHU of Nancy. 3 SUNY Upstate Medical University. 4 Eli Lilly and 
Company 

Objetivo: Este estudo de fase 3, adaptativo, duplo-cego, de ra-
mos e braços paralelos, comparou uma vez por semana dulaglutida 
(DU), um agonista do receptor GLP-1 de ação prolongada, com 
sitagliptina e placebo em pacientes com diabetes tipo 2 tratados com 
metformina. Métodos: O intervalo primário foi de 52 semanas; o 
intervalo final foi de 104 semanas. Pacientes (N = 1.098; médias das 
características iniciais: 54 anos de idade; HbA1c 8,1%; peso 86,4 kg; 
duração do diabetes: 7 anos) foram randomizados para DU 1,5 ou 
0,75 mg uma vez por semana, sitagliptina 100 mg ao dia, ou place-
bo (até 26 semanas). Resultados e discussão: Proporções similares 
de pacientes com DU e sitagliptina completaram 104 semanas de 
tratamento. Ambas as doses semanais de DU (1,5 mg, 0,75 mg) 
foram superiores à sitagliptina, conforme medido pela alteração na 
HbA1c em 104 semanas: (-0,99%, -0,71% e -0,32%, respectivamen-
te, p ajustado < 0,001). Ambas as doses de DU foram associadas à 
incidência mais alta de eventos adversos (EA) gastrointestinais (GI) 
que a sitagliptina. Os EA GI mais comuns para DU 1,5 mg, DU 
0,75 mg e sitagliptina foram, respectivamente, náusea (17%, 15%, 
7%), vômito (14%, 8%, 4%) e diarreia (16%, 12%, 6%). A incidência 
de EA GI foi máxima nas primeiras 12 semanas, sem diferença entre 
os grupos após 26 semanas. A alteração no peso foi de -2,88 kg no 
grupo da DU 1,5 mg, -2,39 kg no grupo da DU 0,75 mg e -1,75 
kg para o grupo da sitagliptina (p < 0,001 para DU 1,5 mg versus 
sitagliptina). Conclusão: DU uma vez por semana apresentou perfil 
de EA e controle superior da HbA1c versus sitagliptina após 104 
semanas, o que indica um perfil de risco/benefício aceitável da DU 
por um período mais longo. Palavras-chave: Dulaglutida, diabetes 
tipo 2, GLP-1.

TraNsPlaNTes e imUNOlOGia

AO110 - O TraTameNTO cOm eXeNaTide PrOTeGe ilHOTas 
PaNcreÁTicas dOs eFeiTOs deleTÉriOs caUsadOs Pela 
mOrTe eNceFÁlica em raTOs
carlessi r1, dias alPO2, Bauer ac2, leitão cB3, moreira dc2

1 Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas – Endocrinologia, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 2 Serviço de Endocrinologia 
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 3 Faculdade de Medicina, UFRGS

Objetivo: A reposição de ilhotas pancreáticas é a forma mais eficaz 
de restabelecimento da homeostase glicêmica em pacientes com dia-
betes mellitus tipo 1 com controle metabólico instável. Entretanto, 
a massiva perda de ilhotas ao longo de seu isolamento de doadores 
em morte encefálica (ME) restringe a eficiência do processo como 
um todo, sendo a ME do doador um dos principais fatores causa-
tivos da perda de qualidade das ilhotas para transplante. A exena-
tide, um análogo do glucagon-like peptide-1 (GLP-1), pode atuar 
diretamente sobre a célula β e exercer atividades anti-inflamatórias 
e pró-proliferativas, levando a aumento da viabilidade dessas células 

em cultura. Hipotetizamos que essa droga poderia amenizar os da-
nos causados pela ME nas ilhotas, melhorando, assim, a qualidade 
delas para transplante. Assim, propomos um estudo em modelo mu-
rino de ME, no qual a administração de exenatide em animais em 
que a morte encefálica foi induzida experimentalmente foi avaliada. 
Material e métodos: Os animais foram divididos em três grupos: 
Sham, morte encefálica (ME) e morte encefálica + exenatide 5 μg/
Kg (EXE). A viabilidade das ilhotas foi determinada por meio do 
ensaio de diacetato de fluoresceína/iodeto de propídeo (FDA/PI) 
e as expressões gênicas dos genes IL-1β e BCL2 foram determina-
das pela técnica de PCR em tempo real. Resultados e discussão: 
Observou-se redução significativa da viabilidade celular em ilhotas 
isoladas do grupo ME quando comparadas aos grupos Sham e EXE 
(59,8% ± 15,5% vs. 88,6% ± 4,8% vs. 91,6% ± 0,6%, respectivamen-
te; p = 0,011). Além disso, um robusto e significativo aumento na 
expressão de IL-1β pôde ser observado nos pâncreas de animais do 
grupo ME [17,5 ± 12,1 vs. 1,9 ± 1,7 vs. 1,9 ± 2,6 unidades arbi-
trárias (UA), p = 0,012]. Por último, nossos dados sugerem um 
aumento na expressão de BCL2 nas ilhotas isoladas dos animais do 
grupo ME (1,36 ± 0,12 vs. 1,0 ± 0,25 vs. 0,93 ± 0,28 UA; p = 
0,11). Essa diferença não foi formalmente significativa, mas sugere 
um efeito compensatório para contrabalançar a excessiva indução de 
apoptose nas células originadas dos animais do grupo ME. Conclu-
são: Nossos dados indicam aumento do estado inflamatório, além 
de diminuição da viabilidade das ilhotas provenientes dos animais 
em ME. O tratamento com exenatide protegeu as ilhotas de tais 
efeitos deletérios. Os resultados deste estudo poderão ser traduzidos 
em uma nova estratégia para a melhoria da qualidade das ilhotas 
pancreáticas destinadas a transplante. Palavras-chave: Ilhotas pan-
creáticas, morte encefálica, exenatide.

TraNsTOrNOs alimeNTares

AO111 - OrTOreXia NervOsa deseNvOlvida aPÓs 
diaGNÓsTicO de DIABETES MELLITUS – Um relaTO de casO
almeida vF1, Pontes mcB1

1 Hospital Nilton Lins 

Objetivo: O estudo apresenta um caso de ortorexia nervosa (ON) 
desenvolvido após o diagnóstico de diabetes mellitus (DM) em pa-
ciente adulto. Discute, também, a necessidade de identificar a ON 
no DM, pelo potencial de redução do estado de saúde plena no 
indivíduo com DM. Material e métodos: Foram usados dados do 
prontuário, obtidos em consulta clínica ambulatorial e três questio-
nários extraídos de estudos clínicos cujos objetivos foram o diagnós-
tico de ON. São eles: o “Orto-15” (Donini, 2005), que consta de 
15 questões; o “Ortho Self-Test” (Bratman & Knight, 2001), com 
11 itens; e o Questionário de Hábitos Alimentares, “QHA” (Gleaves 
et al., 2013), com 21 perguntas. Neles são abordados questões ali-
mentares e comportamentais, comuns ao perfil na ON. Resultado: 
Antes do DM, o paciente era obeso grau II (IMC: 35,15 kg/m2) 
e seus hábitos alimentares não tinham qualquer critério de seleção. 
Os resultados em todos os questionários respondidos pelo paciente 
apontaram perfil comportamental de ON. No Orthorexia Sef-Test 
foram 9/11 pontos positivos, no Orto-15 foram obtidos 27 pontos 
e no QHA todas as respostas indicaram o distúrbio. Discussão: A 
suspeita de ON surgiu inicialmente nas consultas, quando o paciente 
se prolongava em falar, detalhadamente, sobre o cuidado que tinha 
para ingerir apenas alimentação que julgasse saudável e o longo tem-
po que despendia diariamente planejando isso. O transtorno teve o 
período de início bem determinado, que foi durante o diagnóstico 
de DM, quando ele apresentou sentimento de culpa pelo surgimen-
to dessa doença. A ON provocou mudanças comportamentais que 
alteraram suas relações sociais, como isolamento dos amigos e famí-
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lia, comprovado nas respostas dos questionários aplicados. Por se 
tratar de um distúrbio novo na descrição médica, parece ter havido 
dificuldade em diagnosticá-lo, já que há quatro anos convive com a 
ON sem conduta apropriada. Além de que ainda é escasso um con-
teúdo científico que aborde o tema em nossa população. Conclusão: 
O DM é uma doença cuja prevalência vem aumentando em todo o 
mundo, sendo fator de risco para diversas patologias, inclusive com-

portamentais. Na ON a valorização apenas de alimentos saudáveis 
pode ser interpretado como algo conveniente no DM, mas é impor-
tante um escalonamento que sinalize a fronteira do que é patológico. 
Portanto, a atenção científica ao tema definirá a relação entre DM 
e ON, sua prevalência e risco em longo prazo, complementando o 
saber na abordagem global do paciente diabético. Palavras-chave: 
Ortorexia nervosa, diabetes mellitus, transtorno alimentar.
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aTividade Física

PO1 – alTeraÇÕes aNTrOPOmÉTricas e meTaBÓlicas em 
diaBÉTicOs TiPO 2 aPÓs a sUsPeNsÃO de Um PrOGrama 
de eXercíciO FísicO
lima GN1, cruz PWs1, Queiroz sl1, França Jal2, cavalcanti cBs2, 
aguiar OB3, sobral Filho dc1, vancea dmm2

1 Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco (UPE). 
2 Escola Superior de Educação Física da UPE. 3 Secretaria de Educação de 
Cupira, PE 

Objetivo: Programas de exercício físico supervisionado para diabé-
ticos são eficientes no controle glicêmico e na composição corporal, 
porém não se conhece o controle dessas variáveis em diabéticos que 
praticam exercício físico sem supervisão. O objetivo desse estudo foi 
reavaliar um grupo de diabéticos tipo 2 após seis meses de suspensão 
de um programa de exercício físico supervisionado (PEFS). Mate-
riais e métodos: Estudo caracterizado como follow-up, realizado 
com 41 indivíduos com diabetes tipo 2. Após seis meses de suspen-
são do PEFS, o grupo foi reconvocado por telefone para a reavalia-
ção metabólica e antropométrica, respeitando a divisão dos grupos 
do PEFS: Grupo Controle (GC), Grupo que praticava treinamento 
aeróbio três vezes por semana (G3) e cinco vezes por semana (G5). 
Para análise estatística foi utilizado o método da menor diferença 
significativa de Fisher e pelo teste não paramétrico de Kruskal-Wallis 
com p < 0,05. Resultados: Após a suspensão do PEFS, retornaram 
para a reavaliação 58,8% do GC, 92,8% do G3 e 100% do G5. Dos 
que retornaram, 28,5% do G3 e 67% do G5 continuaram praticando 
exercício físico sem supervisão (hidroginástica e caminhada), porém 
com frequência reduzida; o G3 praticou de uma a duas vezes por 
semana e o G5, de duas a três vezes; e 100% do GC continuaram 
sedentários. Os resultados da reavaliação foram comparados aos da 
última avaliação do PEFS. Nos parâmetros antropométricos foram 
encontrados aumentos estatisticamente significativos no IMC no G5 
(29,1 ± 4,3 kg/m2 vs. 29,7 ± 11,4 kg/m2, p = 0,025), na circunfe-
rência da cintura no G3 (91,8 ± 6 cm vs. 93,3 ± 5,9 cm, p = 0,020) 
e no G5 (93,3 ± 11,7 cm vs. 94,4 ± 11,4 cm, p = 0,006) e no per-
centual de gordura no G3 (26 ± 5% vs. 30,4 ± 4,9%, p < 0,001). Nos 
parâmetros metabólicos ocorreram aumentos estatisticamente signi-
ficativos na glicemia de jejum nos GC (107 ± 8,5 mg/dl vs. 149,5 ± 
7,8 mg/dl, p = 0,012) e G5 (109,2 ± 30,5 mg/dl vs. 145,7 ± 29,9 
mg/dl, p = 0,005) e na glicemia pós-prandial no G3 (194,4 ± 53,4 
mg/dl vs. 230,4 ± 72,4 mg/dl, p = 0,028). Discussão: Esse aumen-
to nas variáveis pode ser justificado pela diminuição na frequência do 
exercício físico, o que pode ser explicado por Vancea et al. (2009), 
que verificaram que maior frequência semanal de exercício físico 
proporciona melhores resultados nos parâmetros antropométricos 
e metabólicos. Conclusão: Na reavaliação do PEFS para diabéticos 
tipo 2 ocorreu aumento negativo e significativo nas variáveis anali-
sadas, o que pode comprometer o controle da diabetes. Palavras-
-chave: Diabetes tipo 2, exercício físico, parâmetros metabólicos.

PO2 - aNÁlise da Glicemia PerceBida dUraNTe 
eXercíciO aerÓBiO em aTleTas cOm DIABETES MELLITUS 
TiPO 1
souza WiBP1, silva as2, Fofonka a3, Geremia c1, Oliveira es2, Ferreira 
Tm2, Tschiedel B1, lamounier rN2

1 Instituto da Criança com Diabetes, Grupo Hospitalar Conceição – Ministério 
da Saúde. 2 Centro de Diabetes de Belo Horizonte. 3 Curso de Educação Física 
da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) 

Objetivos: Correlacionar variação (∆) entre Glicemia Percebida 
(GP) e Glicemia Capilar (GC) com hemoglobina glicada (A1c) em 
atletas com DM1 durante corrida de 5 km. Avaliar o risco de erros 
de conduta em resposta à GP. Material e métodos: 55 atletas de 

programas de treinamento de corrida de dois estados brasileiros. As 
GP e GC foram medidas antes da corrida e ao final de cada km, num 
percurso de 5 km. A ∆ entre a GP e GC foi avaliada com a Grade de 
Erros de Clarke (GEC). Correlação de Pearson foi realizada entre 
a ∆ da GP e GC e o valor da A1c. Os atletas foram divididos pela 
A1c: Grupo 1: < 7% (n = 17), Grupo 2: entre 7%-8,5% (n = 24) e 
Grupo 3: > 8,5% (n = 14). Resultados: Idade média: 22 ± 8,4 anos. 
Médias de A1c, GP e GC foram de 7,93 ± 1,38%, 137,3 ± 52,8 
mg/dl e 147,1 ± 62,3 mg/dl, respectivamente. Quanto maior a 
A1c, maior a ∆ entre GP e GC. Essa correlação foi significativa no 
grupo como um todo (r = 0,52, p < 0,001) e a cada km percorrido 
(km1 r = -0,42, p < 0,001; km2 r = -0,47, p < 0,001; km3 r = -0,47, 
p < 0,001; km4 r = -0,32, p < 0,05; km5 r = -0,34, p < 0,05). A 
média da ∆ foi 123 ± 77 mg/dl no grupo 1; 95,8 ± 11 no grupo 2 
e 226 ± 66 no grupo 3. 90,9% das medidas ficaram nas zonas A e 
B da GEC no grupo geral. 96,7% das medidas do grupo 2 ficaram 
nas zonas A e B. No grupo 1, 94,2% das medidas ficaram nas zonas 
A e B e no grupo 3, 78,6% ficaram nos grupos A e B, único grupo 
que apresentou medida na zona E. Discussão: O DM1 apresenta 
variabilidade glicêmica significativa, induzida por exercício, variação 
na ingestão alimentar ou estresse clínico. Os pacientes, frequente-
mente, não percebem essas oscilações e praticam exercício físico em 
situação de risco. A GEC quantifica o erro entre GP e GC e suas 
consequências, utilizando cinco zonas: zonas A e B indicam que, 
provavelmente, o paciente irá tomar condutas apropriadas, já C, D 
e E, erros clinicamente relevantes. Este estudo mostrou que 90,9% 
dos atletas estão nas zonas sem risco de erro de conduta perante a 
GP, o que é relevante, visto que a análise foi feita durante a prática 
de exercício físico. O grupo com pior controle metabólico (grupo 
3) é o que está sujeito a maior erro de GP e condutas. Conclusão: 
A ∆ da GP e GC tem boa correlação com a A1c em corrida de 5 km. 
Atletas com A1c entre 7,1% e 8,5% tiveram melhor reconhecimento 
subjetivo das glicemias durante o exercício, o que confere maior 
segurança e acerto nas condutas de ajuste no seu tratamento. A1c > 
8,5% correlacionou-se significativamente com maior risco de erro de 
conduta.Palavras-chave: Exercício, monitoração, diabetes tipo 1.

PO3 - aNÁlise dO cONHecimeNTO dOs diaBÉTicOs TiPO 2 
sOBre a dOeNÇa e O TraTameNTO
Tavares mca1, ribeiro JNs1, França Jal1, Neta JsmF1, silva vNs1, 
costa KB1, cunha aev1, vancea dmm1

1 Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco (UPE)

Objetivo: O diabetes mellitus (DM) é um grupo de doenças me-
tabólicas, caracterizado por hiperglicemia resultante de defeitos na 
secreção e/ou na ação da insulina. O diabético precisa desenvolver 
determinadas competências que permitam lidar no cotidiano com os 
sintomas e limitações em decorrência da doença. O conhecimento 
do diabético sobre a doença e tratamento depende da vivência dele, 
bem como das informações obtidas nas consultas médicas de rotina. 
Dessa forma, as interpretações que os sujeitos referenciam à saúde 
fazem parte de uma série de concepções, valores e experiências. Sen-
do assim, o objetivo do estudo foi analisar o conhecimento que os 
diabéticos tipo 2 possuem sobre a doença e o tratamento. Materiais 
e métodos: Estudo descritivo realizado com 30 diabéticos tipo 2 de 
ambos os sexos, participantes de um Programa de Exercício Físico 
Supervisionado para Diabéticos de uma Universidade Estadual do 
Nordeste, utilizando um questionário de perguntas abertas e fecha-
das adaptado de Glasgow et al. (2000). Análise estatística foi descri-
tiva com medida de frequência relativa e frequência absoluta. Resul-
tados: Dos diabéticos, 47% seguem um plano alimentar saudável; 
23,3% sabem o que é diabetes com sintomas e cuidados médicos; 
67% não sabem explicar as complicações crônicas e 73,3% sabem 
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dos benefícios do exercício físico. Discussão: A maioria reconhece 
os benefícios do exercício físico, evidenciando que, além do com-
prometimento de melhorar a qualidade de vida dos diabéticos, o 
programa de exercício físico supervisionado influencia na educação 
deles sobre sua doença e tratamento, capacitando-os para o controle 
das complicações crônicas, proporcionando um estilo de vida mais 
saudável. Porém, não foi totalmente eficaz, visto que é necessário 
um plano educacional multidisciplinar para que a construção das 
medidas e ações corretivas sejam concretas na vida do diabético. 
Conclusão: O conhecimento geral sobre a doença e o tratamen-
to foi insatisfatório, mas sobre o exercício físico especificamente foi 
satisfatório. É necessária a criação de um programa multidisciplinar 
com informações de rotina durante a convivência com a doença, 
melhor planejamento e reestruturação dos serviços fora do projeto 
para um completo atendimento ao diabético. Devem ser realizadas 
ações educacionais em diabetes de forma continuada que possam 
captar ao máximo as medidas e ações corretivas da convivência com 
a doença. Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 2, tratamento, 
exercício físico.

PO4 - aPTidÃO aerÓBia e resisTÊNcia iNsUlíNica em 
adOlesceNTes mascUliNOs
mascarenhas lPG1, decimo JP1, lima va1, Franca sN1

1 Unidade de Endocrinologia Pediátrica da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR)

Introdução: O aumento da obesidade e a baixa aptidão física estão 
relacionados com o aparecimento de diabetes tipo 2 em crianças 
e adolescentes. Portanto, o presente estudo teve como objetivo 
identificar a relação entre aptidão aeróbia e resistência insulínica em 
adolescentes masculinos.  Materiais e métodos: Foram avaliados 
484 adolescentes masculinos com idade de 13,72 ± 2,31. As me-
didas de peso e altura foram realizadas e posterior cálculo do IMC 
z-escore. A aptidão aeróbia foi mensurada pelo teste de 20 metros. 
As análises bioquímicas foram feitas em jejum de 12 horas. A insu-
lina foi determinada pelo método de imunoquimioluminescência e 
a resistência insulínica foi determinada pelo HOMA-IR. Dividiu-se 
em dois grupos de acordo com o ponto de corte HOMA-IR como 
sugerido por Madeira (2008). Na análise estatística utilizaram-se a 
correlação, o teste t independente e o teste de risco relativo com ní-
vel de significância 0,05. Resultados: Encontrou-se uma correlação 
negativa entre a aptidão aeróbia e o índice HOMA-IR (r = -0,31 e 
p < 0,001). Na comparação entre os grupos não foram encontradas 
diferenças significativas na idade, contudo nas outras variáveis foram 
encontradas diferenças significativas entre indivíduos sem resistência 
e com resistência insulínica para peso t = 7,7 e p < 0,001 (54,66 ± 
16,26; 80,98 ± 21,55); estatura t = 2,14 e p = 0,035 (1,60 ± 0,13; 
1,66 ± 0,10); IMC z-escore t = 6,5 e p < 0,001 (0,57 ± 1,40; 2,46 ± 
1,61), respectivamente; VO2 máximo t = 4,41 e p < 0,001 (44,78 ± 
8,21; 35,96 ± 10,49). Os indivíduos com resistência insulínica pre-
sente têm um risco relativo de 6,07 (IC: 2,12-17,39) maior de apre-
sentarem baixa aptidão aeróbia do que seus pares não resistentes. 
Discussão: Corroborando o presente estudo, Curtis et al. (2012) 
observaram que a baixa aptidão aeróbia está associada a resistên-
cia insulínica em adolescentes. Tjonna et al. (2009) demonstraram 
que 3 a 12 meses de treinamento aeróbio melhoram entre 55% a 
66% os valores de HOMA-IR em adolescentes. Conclusão: A apti-
dão aeróbia apresentou relação inversa com a resistência insulínica. 
Quando os adolescentes são separados pelo HOMA-IR, observamos 
que o grupo com valores superiores a 2,5 manifestam valores mais 
elevados das variáveis antropométricas, de IMC z-escore e menor 
capacidade aeróbia. Os indivíduos caracterizados como resistentes 
insulínicos manifestaram um risco seis vezes maior de apresentarem 

baixa aptidão aeróbia. Palavras-chave: Adolescentes, volume máxi-
mo de oxigênio, HOMA-IR.

PO5 - assOciaÇÃO de aTividade Física e QUalidade de 
vida em idOsOs cOm DIABETES MELLITUS resideNTes em 
Área UrBaNa de Uma meTrÓPOle, Brasil
silva lB1, silva PaB2, soares sm2, aquino al2, santos GPs2, Fernandes 
mTO3 
1 Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Betim/MG. 2 Escola de 
Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 3 Secretaria 
Municipal de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte 

Introdução: A atividade física é considerada como um dos 10 indi-
cadores de saúde, pois diminui o risco de diversas doenças crônicas 
não transmissíveis, associando-se com baixa morbimortalidade, além 
de melhorar as condições funcionais e a qualidade de vida. Objetivo: 
Avaliar a associação de atividade física e qualidade de vida em idosos 
com diabetes mellitus. Método: Estudo transversal envolvendo uma 
amostra de 391 idosos com 60 anos ou mais acompanhados nas 20 
unidades básicas do Distrito Sanitário Noroeste, Belo Horizonte/
MG. Na coleta de dados, foi utilizado o instrumento WHOQOL-
-bref. Os dados foram analisados no programa SPSS versão 20.0. A 
distribuição de dados foi expressa como a média ± desvio-padrão 
para as variáveis contínuas e como proporções ou percentagens para 
categóricas. Utilizou-se coeficiente de correlação de Pearson para 
avaliar associação entre prática de atividade física e qualidade de 
vida. Resultados: Dos 391 idosos entrevistados, 94 (24,0%) eram 
diabéticos, sendo 37 (39,4%) homens e 57 (60,6%) mulheres, com 
idade média de 69,6 ± 6,8 anos. Verificou-se que 26 (27,7%) dos 
diabéticos faziam alguma atividade física, predominando a caminha-
da (27,7%). Ainda, entre os idosos com DM, somente a caminhada 
foi significativamente diferente entre os sexos, com maior proba-
bilidade entre os homens (OR: 6,33; IC: 2,04-19,65; p = 0,001). 
Notou-se que 15 (16,0%) dos indivíduos com DM faziam alguma 
atividade física duas a três vezes por semana. Não houve correlação 
estatística significativa entre atividade física com os domínios e es-
core QVG. Discussão: O elevado percentual de inatividade física 
alude para deficiência de programas governamentais preventivos, di-
recionados à estimulação de prática de atividade física na população 
(Lima-Costa et al., 2009). A maior aderência à caminhada corrobo-
rou outros estudos (Silva PAB; Soares SM, 2012). Isso se deve por 
ser uma atividade mais acessível e popular e que pode ser pratica-
da em distintas intensidades e em qualquer lugar. Além disso, essa 
modalidade constitui-se em destaque nos programas de incentivo à 
prática de atividade física e é mais indicada para pessoas com maior 
idade, por ser considerada uma atividade leve ou moderada, de baixo 
impacto e que envolve grandes grupos musculares. Conclusão: A 
prevenção deve ser amplamente implementada, considerando uma 
abordagem interdisciplinar e intersetorial do cuidado, o que pode 
contribuir para a melhoria do status de saúde e qualidade de vida 
dessa população. Palavras-chave: Atividade física, diabetes mellitus, 
qualidade de vida.

PO6 - avaliaÇÃO da PrÁTica de aTividade Física e 
aNTrOPOmÉTrica de iNdivídUOs diaBÉTicOs e NÃO 
diaBÉTicOs em saNTarÉm, ParÁ
souza aes1, sousa ds2, Fernandes Ps2, reis is2, cruz am3, aguiar iP3, 
araújo Jla3, Guerreiro JF4

1 Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade do Estado do Pará (UEPA), 
Faculdades Integradas do Tapajós. 2 UEPA. 3 Faculdades Integradas do Tapajós. 
4 UFPA

Objetivo: Avaliar a prática de atividade física e parâmetros antro-
pométricos de indivíduos diabéticos e não diabéticos em Santarém, 
Pará. Material e métodos: Trata-se de pesquisa descritivo-trans-
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versal com abordagem quantitativa, consistindo em um estudo 
caso-controle, realizada no município de Santarém. O projeto foi 
submetido ao CEP do HUJBB da UFPA, obtendo aprovação, con-
forme termo de aprovação protocolo nº 2.137/2010. A amostra foi 
constituída de 209 pacientes com DM2 e 201 controles (pacientes 
sem diabetes). A avaliação da prática de atividade física foi realizada 
por meio de entrevista e a avaliação antropométrica, por meio do 
índice de massa corporal (IMC), índice da relação cintura-quadril 
(IRCQ) e circunferência da cintura (CC). Para estabelecer as dife-
renças entre as variáveis foi utilizado o teste t de Student, e o teste 
qui-quadrado (X²) foi utilizado para análise das variáveis categóri-
cas, com adoção de p < 0,05 e IC de 95%. Resultados: A maioria 
dos participantes da pesquisa, 65,07% dos diabéticos e 58,21% dos 
controles, não pratica atividade física regularmente. Os parâmetros 
antropométricos IMC, CC e IRCQ apresentaram diferença estatís-
tica significativa nas frequências nos grupos controle e diabéticos, 
evidenciando que a frequência de sobrepeso e obesidade foi maior 
entre os pacientes diabéticos, bem como IRCQ e CC de alto risco. 
Discussão: Os resultados são preocupantes, pois se sabe dos bene-
fícios que a atividade física pode trazer para o controle da doença e 
prevenção das complicações. Em estudo realizado com uma coorte 
de quase 3.000 diabéticos, houve diminuição na taxa de mortalidade 
entre os que andavam por no mínimo 2 horas semanais, comparados 
com indivíduos inativos (Gregg et al., 2003). Pesquisas epidemio-
lógicas demonstram que 80% a 90% dos indivíduos diabéticos estão 
acima do peso (Sartorelli et al., 2006). Conclusão: Embora se reco-
nheça a importância da prática da atividade física para o controle do 
diabetes e prevenção das complicações, observou-se que a maioria 
dos participantes da pesquisa não realiza atividade física regularmen-
te. Ressalta-se a necessidade de melhor acompanhamento desses 
pacientes com oferta de recursos e serviços adequados que possam 
possibilitar mudança de hábitos que resultem na redução de peso. 
Palavras-chave: Diabetes, atividade física, obesidade.

PO7 - avaliaÇÃO dOs PÉs de iNdivídUOs diaBÉTicOs 
ParTiciPaNTes de Um PrOGrama de reaBiliTaÇÃO 
cardiOvascUlar e meTaBÓlica
recchia mB1, dutra lr1, souza av2, sandoval rcB3, marques cmG4

1 Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID), Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC). 2 Núcleo de Cardiologia e Medicina do Exercício, 
CEFID, UDESC. 3 Hospital Universitário (HU), Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 4 Departamento de Ciências da Saúde, CEFID, UDESC 

Objetivo: Avaliar e detectar as alterações morfofuncionais nos pés 
de indivíduos diabéticos que praticam atividade física regular e de-
terminar os riscos de ulcerações nos pés, bem como orientar quanto 
aos cuidados com os pés. Material e métodos: Doze indivíduos 
com DM tipo 2 engajados em um programa de reabilitação cardio-
pulmonar e metabólico participaram voluntariamente da pesquisa. 
O instrumento utilizado foi uma ficha de avaliação do pé de pessoas 
com diabetes mellitus para averiguar as condições dos pés por meio 
do exame físico observando a presença de ulcerações, dor, fraqueza 
muscular, demais incômodos nos pés e membros inferiores e histó-
rico médico. A classificação do risco foi baseada nas Diretrizes da 
Sociedade Brasileira de Diabetes. Resultados: De acordo com o ris-
co de ulceração e amputação, verificou-se que 8,33% dos indivíduos 
estão inseridos no grau de risco 0; 8,33% no grau de risco 1; 25% 
no grau de risco 2; e 58,33% no grau de risco 3. Discussão: Os 
indivíduos praticavam atividade física regular há mais de um ano. 
As atividades físicas exercidas por esses indivíduos envolviam cami-
nhadas ou a utilização constante dos pés no solo, com sustentação 
da massa corporal. Sabe-se que a atividade física pode ser benéfica 
aos indivíduos diabéticos, porém a avaliação e a classificação de risco 
para ulceração nos pés dos indivíduos diabéticos que praticam ativi-

dades físicas com impacto direto nos pés são cruciais na prevenção 
do aparecimento de ulcerações devido à perda da sensação protetora 
dos pés. Conclusão: Embora os indivíduos pratiquem atividade físi-
ca regular, mais de 90% deles têm ausência da sensibilidade protetora 
plantar e 58,33% apresentam ulcerações. Nesse caso, recomendam-
-se prática de exercícios que não propiciem impacto direto nos pés, 
tratamento adequado das ulcerações e calçados especiais. Constata-
mos que os profissionais que atuam nessa área necessitam ser capaci-
tados para realizar regularmente a avaliação prévia dos membros in-
feriores desses indivíduos que praticam atividade física regular, bem 
como orientar quanto aos cuidados com os pés e inspeção regular 
após a prática de atividade física pelos indivíduos com diabetes e su-
pervisão desses cuidados pela equipe de saúde. Essas medidas podem 
melhorar a qualidade de vida desses indivíduos, bem como reduzir 
os custos de assistência ao sistema de saúde pública. Palavras-chave: 
Diabetes mellitus, pé diabético, fatores de risco.

PO8 - cOmParaÇÃO dOs eFeiTOs de dUas mOdalidades 
de eXercíciO aQUÁTicO sOBre a resPOsTa 
BiOmecÂNica dO TeNdÃO dO calcÂNeO de raTOs 
diaBÉTicOs
silveira Pvc1, Nery cs1, lós dB1, silva rd2, Nascimento aKB2, Brito 
rdB2, lira Kds3, moraes sra4

1 Programa de Pós-graduação em Fisioterapia da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE). 2 Graduação em Fisioterapia da UFPE. 3 Pós-graduação em 
Biotecnologia – RENORBIO. 4 Laboratório de Plasticidade Neuromuscular da UFPE 

Introdução: O exercício aeróbio em esteira exerce efeito restaura-
dor na estrutura tendínea alterada de animais diabéticos (Oliveira et 
al., 2012). Porém, pouco dados existem dos efeitos de modalida-
des menos impactantes, como exercícios em meio aquático, sobre 
a resposta biomecânica de tendões diabéticos. Objetivo: Avaliar os 
efeitos de duas modalidades de exercício aquático sobre a reposta 
biomecânica do tendão do calcâneo de ratos diabéticos. Material 
e métodos: Cinquenta e um ratos Wistar machos, distribuídos nos 
grupos: Controle Sedentário (GCS), Diabético Sedentário (GDS), 
Diabético Natação (GDN) e Diabético Treino Resistido (GDTR). 
Aos 60 dias de vida os animais do GDS, GDN e GDTR foram in-
duzidos ao DM por administração de estreptozotocina. Os animais 
do GDN realizaram exercício de natação sem sobrecarga, enquanto 
os animais do GDTR realizaram exercício de resistência de salto em 
meio aquático. Os tendões do calcâneo foram tracionados numa má-
quina de ensaio mecânico e foram avaliados: módulo elástico (MPa), 
força máxima (N), tensão máxima (MPa) e área de secção transversa 
(mm2). Para a análise estatística foi utilizado o ANOVA com um 
fator e o teste T de amostras independentes. Resultados: Módulo 
elástico e a tensão máxima: GDS > GCS (p = 0,001; p = 0,004), 
GDN < GDS (p = 0,00) e GDTR < GDS (p = 0,04). Módulo elás-
tico: GDTR > GDN (p = 0,007). Força máxima: GDS = GCS (p = 
0,40), GDN < GDS (p = 0,00) e GDTR > GDN (p = 0,001). Área 
de secção transversa: GDS < GCS (p = 0,002), GDN > GDS (p = 
0,008), GDTR > GDS (p = 0,00) e GDTR > GDN (p = 0,005). 
Discussão: Ambos os treinos mostraram efeitos benéficos na es-
trutura de tendões diabéticos, tendo em vista que se observou um 
aumento na área de secção transversa que se encontrava diminuída 
no GDS, sendo, entretanto, maior no GDTR. As duas modalidades 
também restauraram o módulo elástico aumentado no GDS, que 
indicava maior rigidez do tendão como resultado do processo de gli-
cação não enzimática (Reddy, 2004). Os valores do módulo elástico 
do GDTR se aproximaram mais da normalidade que os valores do 
GDN. Observou-se também um retorno à normalidade da tensão 
máxima suportada pelos tendões dos animais treinados. Conclusão: 
Os dois exercícios utilizados no estudo parecem ter restabelecido a 
estrutura do tendão de ratos diabéticos, com uma discreta vanta-



S336

Temas livres – PÔsTeres

S336

gem biomecânica do treinamento resistido em relação ao aeróbio. 
Palavras-chave: Diabetes, exercícios aquáticos, tendão.

PO9 - dUPlO-PrOdUTO e Glicemia de rePOUsO em 
diaBÉTicOs em Um PrOGrama de eXercíciOs FísicOs
Pereira Fl1, dullius J1, mendes GF1

1 Programa Doce Desafio, Faculdade de Educação Física, Universidade de 
Brasília (UnB) 

Objetivo: Analisar o comportamento do Duplo-Produto (DP) e da 
glicemia (Gli) de diabéticos em programa de treinamento (12 sem) 
com intervalo de 4 sem. Métodos: Estudo descritivo longitudinal 
com 30 diabéticos (idade 62,6 ± 9,2 anos; Masc 15) instruídos a 
não alterar a terapêutica ao longo do estudo com treinamento resis-
tido e aeróbio. Excluídos os que tinham contraindicações médicas à 
prática de exercícios e que usassem medicamentos que afetassem a 
frequência cardíaca (FC). Aferições – pressão arterial (PA), FC, Gli 
capilar – realizadas 5 min antes e 25 min pós-exercício. Médias pré 
e pós-treinos/destreino consideraram os valores dos três primeiros e 
três últimos encontros dos períodos. As aulas (50 min), 2-3x/sem, 
basearam-se em alongamento (10 min), musculação (20 min) e ae-
róbicos (20 min). Estatística descritiva: média e desvio-padrão (M ± 
DP). Estatística inferencial: normalidade de Shapiro-Wilk (p ≥ 0,05) 
com ANOVA não pareada de Friedman e Wilcoxon (correção de 
Bonferroni). Resultados: A Gli, em mg/dl, pré-aula não mostrou 
diferenças significativas desde o baseline (BL) – 185 ± 63 – até o en-
dline (EL) –162 ± 53 –, mas redução de 12,4%, sendo 8,6% no pré-
-destreino (PrD), 2% no pós-destreino (PoD), 2,4% até o EL. Redu-
ção média aguda nas primeiras aulas (Gli pós-aula menos pré-aula) 
51 ± 43, no PrD 45 ± 34, no PoD 42 ± 32 e no EL 41 ± 31. O DP 
mostrou reduções, mas não significativas, no BL-PrD (5,3%) e PoD-
-EL (3,6%), e houve ganho (1,4%) no PrD-PoD. Em mmHg/bpm, 
do BL (10801 ± 2268) ao EL (10007 ± 2349) houve diminuição 
significativa (p = 0,02). Aumento médio agudo nas primeiras aulas 
330,7 ± 1257, no PrD 352,4 ± 811, no PoD 242,7 ± 1206, no 
EL 127,5 ± 874. Discussão: Como neste, reduções nas Gli duran-
te treinos são referidas em quase todos estudos (ADA, 2012), mas 
destaca-se maior homogeinização da amostra no EL (desvio-padrão 
reduzido). Sendo a amostra sedentária no BL, esperar-se-iam varia-
ções do BL-PrD maiores que no PoD-EL (Mendes, 2011). Houve 
redução do DP nos períodos de treino e aumento no destreino, 
ficando os valores sempre distantes de risco de isquemia (Camara et 
al., 2010). No PrD-PoD, a Gli, mais afetada por alimentos, redu-
ziu, mas o DP subiu, possivelmente pela suspensão dos exercícios. 
Como neste, reduções crônicas da PAS em longas intervenções são 
notadas nos estudos (Lopes, 2011). Como esperado (Kura et al., 
2011), agudamente os valores de PAS e FC aumentaram. Conclu-
são: Prática física de modo agudo reduziu a Gli e aumentou o DP 
(não significativo), mas foi significativa em diminuir cronicamente 
o DP. Palavras-chave: Duplo-produto, glicemia, exercícios físicos.

PO10 - eFeiTOs de diFereNTes mÉTOdOs de TreiNameNTO 
sOBre a HemOGlOBiNa Glicada de diaBÉTicOs TiPO 2
acioly Jcs1, França Jal1, cruz PWs1, Buarque lK1, vancea dmm1

1 Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco (UPE) 

Objetivo: O diabetes mellitus (DM) é uma síndrome caracterizada 
por distúrbios metabólicos que apresentam em comum hipergli-
cemias crônicas. Para avaliar os níveis glicêmicos existem vários mé-
todos, como a hemoglobina glicada (HbA1c), que reflete a glice-
mia média no intervalo de dois a três meses precedentes à coleta. 
O treinamento aeróbio e o resistido são métodos que promovem 
adaptações fisiológicas benéficas e controle glicêmico em diabéticos, 
e a formação de programas que associam os dois métodos é mais 

vantajosa, pois combina diferentes mecanismos de ação. Este estudo 
teve por objetivo verificar os efeitos de diferentes métodos de treina-
mento sobre a hemoglobina glicada de diabéticos tipo 2. Materiais 
e métodos: Estudo quasi-experimental. Foram avaliados 20 diabé-
ticos tipo 2, de ambos os gêneros, de um Programa de Exercício 
Físico Supervisionado de uma Universidade Pública do Nordeste. 
Os sujeitos foram divididos aleatoriamente em três grupos: Grupo 
Treinamento Aeróbio – GA (n = 5); Grupo Treinamento Resisti-
do – GR (n = 7) e Grupo Treinamento Combinado – GC (n = 5). 
As sessões de treinamento ocorreram três vezes por semana, com 
duração de 1 hora, no período matutino, durante quatro meses. 
Para análise estatística foram aplicados os testes não paramétricos de 
Wilcoxon e Kruskal-Wallis, com nível de significância de p ≤ 0,05. 
Resultados: Na análise intragrupos apenas GR e GC apresentaram 
redução significativa dos níveis de HbA1c (8,0% ± 1,2 vs. pós-7,6% 
± 1,3, p = 0,02 e 6,9% ± 1,8 vs. pós-6,8% ± 1,7, p = 0,001). OGA 
não apresentou alterações. Já na análise intergrupos não houve di-
ferença significativa em nenhum dos grupos. Discussão: Pacientes 
com DM2 participaram de um circuito de três meses de treinamento 
de resistência progressiva, apresentando no final da investigação me-
lhora significativa (p ≤ 0,05) na hemoglobina glicada, corroborando 
os achados deste estudo (Soe, 2011). Em outro estudo realizado, 
ficou claro que a prática de exercício físico proporciona melhora no 
controle metabólico, com redução dos níveis da HbA1c na glicose 
e aumento da sensibilidade à insulina (Marwick, 2009). Conclusão: 
O programa de treinamento do GR e GC, utilizados em nosso pro-
tocolo, foram capazes de promover mudanças significativas sobre 
os níveis de HbA1c dos diabéticos tipo 2. Palavras-chave: Diabetes 
mellitus tipo 2, hemoglobina glicada, exercício físico.

PO11 - eXercíciO de NaTaÇÃO aTeNUa O 
remOdelameNTO dO miOcÁrdiO dO veNTrícUlO 
esQUerdO de raTOs em Fase de crescimeNTO cOm 
diaBeTes eXPerimeNTal NÃO TraTada
silva e1, Natali aJ2, silva mF2, Gomes GJ1, cunha dNQ2, Toledo mm3, 
Oliveira ll2, costa maldonado irs2

1 Departamento de Ciências Básicas da Universidade Federal dos Vales 
do Jequitinhonha e Muciri (UFVJM); Departamento de Biologia Geral da 
Universidade Federal de Viçosa (UFV). 2 Departamento de Biologia Geral da UFV. 
3 Departamento de Medicina e Enfermagem da UFV, Viçosa, MG 

Objetivo: A cardiomiopatia diabética está associada ao remodela-
mento do miocárdio e alterações na matriz extracelular (MEC), tais 
como fibrose, hipertrofia, inflamação, necrose e apoptose. O pre-
sente estudo foi realizado para testar os efeitos do treinamento físico 
de natação de baixa intensidade no remodelamento estrutural do 
ventrículo esquerdo (VE) de ratos em fase de crescimento com dia-
betes experimental não tratada. Material e métodos: Ratos Wistar 
com 30 dias de idade foram distribuídos em quatro grupos (n = 
5, por grupo): controle sedentário (CS), controle exercitado (CE), 
diabético sedentário (DS) e diabético exercitado (ED). O diabetes 
foi induzido por estreptozotocina (STZ, 60 mg kg-1 de peso cor-
poral; glicemia ˂ 300 mg/dl). Os animais dos grupos CE e DE 
realizaram treinamento físico (cinco dias/semana, 90 min/dia, com 
carga progressiva de 5% do peso corporal), durante oito semanas. 
Secções do VE foram coradas com Sirius Red, reticulina de Gomori 
e azul de toluidina. Resultados: O diabetes foi associado com fi-
brose e alterações histológicas no VE. O conteúdo de colágeno foi 
maior nos ratos DS vs. CS (p < 0,05) e nos ratos DE vs. CE (p < 
0,05). A análise morfológica qualitativa mostrou maior ocorrência 
de fibras reticulares na MEC, desarranjo de miócitos com escassez 
de miofibrilas, inflamação, vacúolos e necrose (DS vs. DE). Entre-
tanto, o treinamento de natação atenuou as alterações histológicas 
e o acúmulo de colágeno no VE dos animais DS vs. DE (p < 0,05), 
mas não promoveu alterações nos ratos não diabéticos. Discussão: 
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Os resultados corroboram dados de outros estudos com roedores 
ou humanos com diabetes mellitus tipo 1 (DM1). O mais impor-
tante é que as mudanças teciduais induzidas por STZ no VE foram 
atenuadas nos animais DE vs. DS. Atualmente, o entendimento dos 
efeitos do DM1 sobre as características morfológicas no miocárdio 
de crianças e adolescentes é impreciso. Contudo, os dados de nosso 
estudo consolidam um processo de remodelamento histopatológico 
no VE de ratos jovens diabéticos e demonstra que o exercício é 
capaz de reduzir a fibrose. Conclusão: O treinamento de natação 
de baixa intensidade atenuou as alterações histológicas, o acúmulo 
de colágeno e a ocorrência de fibras reticulares na MEC no VE de 
ratos em crescimento com diabetes experimental não tratada. Os re-
sultados obtidos suportam a ideia de um papel benéfico do exercício 
no remodelamento do VE em ratos jovens com DM1 não tratada. 
(Apoio: Fapemig – processo CDS-APQ-01171-11/Pronex). Pala-
vras-chave: Diabetes, remodelamento cardíaco, exercício.

PO12 - eXercíciO de salTO em meiO aQUÁTicO POde ser 
ÚTil Para resTaBelecer as PrOPriedades BiOmecÂNicas 
dO TeNdÃO dO calcÂNeO de raTOs diaBÉTicOs?
silva rTB1, miranda FBc1, araújo BsT1, silveira Pvc2, Nery cs2, 
Nascimento aKB1, Teixeira mFBi3, moraes sra4

1 Curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 
2 Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da UFPE. 3 Curso de Pós-
graduação em Engenharia Química da UFPE. 4 Laboratório de Plasticidade 
Neuromuscular da UFPE 

Introdução: O diabetes mellitus (DM) promove alterações signifi-
cativas na estrutura do tendão (Oliveira et al., 2011) que compro-
mete o desempenho funcional dele. Foi demonstrado que o exer-
cício aeróbio em esteira desempenha efeito restaurador no tendão 
diabético (Oliveira et al., 2012), restabelecendo suas propriedades 
biomecânicas. No entanto, não há relatos a respeito do efeito da 
aplicação de um exercício de resistência sobre a estrutura de tendões 
diabéticos. Objetivo: Avaliar experimentalmente se o exercício de 
salto em meio aquático exerce efeito no restabelecimento das pro-
priedades biomecâncias do tendão de calcâneo. Material e méto-
dos: Quarenta e quatro ratos Wistar machos foram distribuídos nos 
grupos: Controle Sedentário (GCS), Diabético Sedentário (GDS), 
Controle Treinado (GCT) e Diabético Treinado (GDT). Aos 60 
dias de vida os animais do GDS e do GDT foram induzidos ao DM 
por administração de estreptozotocina. Os animais dos grupos trei-
nados realizaram exercício de resistência de salto em meio aquático. 
Os tendões do calcâneo foram tracionados numa máquina de ensaio 
mecânico e avaliados: módulo elástico (MPa), força máxima (N), 
tensão máxima (MPa), energia/área (N.mm/mm2), deformação 
máxima (mm), deformação específica (%) e área de secção transversa 
(mm2). A análise estatística adotada foi o ANOVA one way e post 
hoc de Bonferroni. Resultados: Módulo elástico e tensão máxima: 
GDS > GCS (p = 0,001; p = 0,008), GDT = GCS (p = 1,0; p = 
1,0), GDT = GCT (p = 1,0; p = 1,0) e GDT < GDS (p = 0,037; p = 
0,007). Área de secção transversa: GDS = GCS (p = 0,114) e GDT 
> GDS (p = 0,00). Energia/área: GDS = GCS (p = 0,425) e GDT 
< GDS (p = 0,03). Deformação máxima: GDS < GCS (p = 0,001) 
e GDT = GDS (p = 1,0). A força máxima e a deformação específica 
não diferiram entre os grupos. Discussão: O exercício de resistência 
restabeleceu alguns parâmetros biomecânicos dos tendões de ratos 
diabéticos, visto os animais do GDT apresentarem módulo elástico 
semelhante aos dos animais controles, enquanto os animais do GDS 
apresentaram maior módulo elástico, indicando rigidez aumentada 
como resultado do processo de glicação não enzimática caracterís-
tico do estado diabético (Reddy, 2004). Além disso, foi observado 
retorno à normalidade da tensão máxima suportada pelos tendões 
dos animais do GDT. Conclusão: O exercício de salto em meio 

aquático promoveu diminuição da rigidez do tendão e ter norma-
lizado a tensão máxima suportada, sugerindo ter restabelecido sua 
função. Palavras-chave: Diabetes, exercício de salto, tendão.

PO13 - imPacTO da PrÁTica reGUlar de eXercíciO 
FísicO Na QUalidade de vida de diaBÉTicOs TiPO 2
Tavares mca1, Ferreira Neta Jsm1, lucena JFl1, souza FPl1, cruz 
PWs1, Oliveira Jr. OP1, vancea dmm1

1 Universidade de Pernambuco (UPE)

Objetivo: Diabetes mellitus (DM) é um grupo de doenças metabóli-
cas, caracterizado por hiperglicemias resultante de defeitos na secre-
ção e/ou na ação da insulina. A prática de exercício físico apresenta-
-se como um método eficaz na redução dos riscos do diabetes, por 
promover redução nos níveis glicêmicos, melhora do bem-estar e do 
estado de humor, controle dos níveis de ansiedade e do estresse, au-
mento da autoestima, repercutindo positivamente na qualidade de 
vida dos diabéticos. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi 
avaliar o impacto da prática regular de exercício físico sobre a quali-
dade de vida de diabéticos tipo 2. Materiais e métodos: Participa-
ram do presente estudo 27 diabéticos de um Programa de Exercício 
Físico Supervisionado para Diabéticos de uma Universidade Pública 
do Nordeste, de ambos os gêneros e independente do uso de insuli-
na ou do tempo de diagnóstico. Para avaliação da qualidade de vida 
foi aplicado o questionário, traduzido para o português e adaptado 
para este estudo, Diabetes Quality of Life Measure (DQOL-Brasil). 
O treinamento aeróbio e resistido acontecia três vezes por sema-
na no período matutino. Para análise estatística foram utilizados os 
testes de estatística descritiva e o teste t Student. Resultados: Os 
diabéticos apresentaram resultado positivo no domínio satisfação, e 
os itens que mais se destacaram foram o tempo gasto com exercício 
físico e a vida em geral; 59% e 40%, respectivamente, afirmaram estar 
muito satisfeitos. No domínio impacto, em que os diabéticos relata-
vam com que frequência realizavam determinada atividade, também 
houve resultado positivo. Nas questões relacionadas à interferência 
da DM no exercício físico e nas responsabilidades no dia a dia, 63% 
e 70%, respectivamente, responderam que a DM nunca interferiu. 
Discussão: No estudo realizado por Florez (2012), que avaliou as 
mudanças na qualidade de vida após um programa intensivo de es-
tilo de vida em diabéticos, em que os diabéticos praticavam 150 
minutos de atividade física por semana, obteve-se como resultado 
melhorias na saúde em geral, função física, dor corporal e vitalidade; 
esses dados corroboram o presente estudo, em que 92,6% dos dia-
béticos estão satisfeitos com o tempo gasto fazendo exercício físico 
e 88,6% estão satisfeitos com a vida em geral. Conclusão: A prática 
regular de exercício físico causou um impacto positivo na qualidade 
de vida dos diabéticos tipo 2 da presente amostra. Palavras-chave: 
Diabetes mellitus, exercício físico, qualidade de vida.

PO14 - iNTeraÇÃO medicameNTOsa cOm diFereNTes 
mÉTOdOs de TreiNameNTO NO cONTrOle GlicÊmicO de 
diaBÉTicOs TiPO 2
lucena JdFl1, Buarque lK1, Nobre iG1, Ferreira Neta Jsm1, acioly 
Jcs1, cruz PWs1, cavalcanti cBs1, vancea dmm1

1 Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernam-
buco (UPE) 

Objetivo: O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) apresenta maior preva-
lência. O tratamento requer o uso de interações medicamentosas, a 
prática do exercício físico e a dieta, que interferem diretamente na 
redução da glicemia. Dessa forma, o objetivo do estudo foi verificar 
os efeitos da interação medicamentosa com diferentes métodos de 
treinamento no controle glicêmico de diabéticos tipo 2. Material 
e métodos: A pesquisa caracterizou-se como quasi-experimental 
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e teve duração de 23 semanas. A amostra foi composta por nove 
sujeitos com DM2 de ambos os gêneros participantes de um Pro-
grama de Exercício Físico Supervisionado para Diabéticos de uma 
Universidade Pública do Nordeste. Os diabéticos foram divididos 
em dois grupos de treinamento: Grupo Aeróbio (GA), que realizava 
40 min de caminhada, e Grupo Combinado (GC), que realizava 
20 min de caminhada e 20 min de resistido, composto por quatro 
exercícios com pesos livres e máquinas, utilizando três séries entre 
8 e 16 repetições. A coleta da glicemia capilar era realizada antes e 
após cada sessão do treinamento aeróbio e do treinamento combi-
nado; a medida era realizada na ponta dos dedos anelar e era des-
cartada a primeira gota de sangue. Os sujeitos permaneceram com 
sua medicação e alimentação de rotina. Para a análise estatística foi 
realizada a comparação das médias das variáveis, análise de variância 
e comparações múltiplas por meio do método da menor diferença 
significativa de Fisher, com o nível de significância p ≤ 0,05. Re-
sultados: Dos diabéticos, 77% usavam hipoglicemiantes orais (sul-
fonilureias e biguanidas) e 23% usavam insulina NPH. No GA e 
no GC, 75% e 60%, respectivamente, dos diabéticos apresentaram 
algum evento de hipoglicemia após a seção de treinamento, sendo 
considerada hipoglicemia quando a glicemia capilar estava ≤ 70 mg/
dl. Discussão: Para Gulve (2008) as sulfonilureias e as biguanidas 
aumentam a propensão para hipoglicemia durante o exercício físico, 
corroborando este estudo. Conclusão: Os diabéticos do GA que 
utilizavam insulina NPH e os diabéticos do GC que utilizavam o 
fármaco da classe biguanida e sulfonilureias apresentaram a mesma 
quantidade de eventos hipoglicêmicos após o treinamento. Dessa 
forma, a prescrição de insulina e fármacos da classe biguanida deve 
ser ajustada para a prática do exercício físico independentemente do 
método de treinamento a que o diabético for submetido. Palavras-
-chave: Diabetes, medicação, exercício físico.

PO15 - Nível de aTividade Física de PacieNTes cOm 
eXcessO de PesO aTeNdidOs em UNidades BÁsicas de 
saÚde dO mUNicíPiO de sÃO lUís – ma
matias Ncm1, santana lc1, alencar Jd1, arruda sPm2

1 Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 2 Universidade Estadual do 
Ceará (UECE)

Objetivo: Investigar o nível de atividade física e os fatores associados 
entre pacientes com excesso de peso atendidos em Unidades Básicas 
de Saúde de São Luís, MA. Materiais e métodos: Os participantes 
responderam a um questionário socioeconômico e presença de co-
morbidades, sendo aferidos peso, altura e circunferência da cintura 
(CC) e quadril (CQ). O nível de atividade física foi avaliado por 
meio do Questionário Internacional de Atividade Física. Utilizou-se 
o teste estatístico do qui-quadrado para investigar associação entre o 
nível de atividade física e as variáveis sexo, classificação socioeconô-
mica, presença de diabetes mellitus autorreferida e o estado nutricio-
nal, com base em três indicadores [índice de massa corpórea (IMC), 
CC e relação cintura-quadril (RCQ)]. As análises foram processadas 
no programa estatístico Stata 10.0, com nível de significância de 5%. 
Resultados: Foram estudados 224 pacientes, com mediana de idade 
de 44 anos, a maioria do sexo feminino (89,7%) e pertencente à clas-
se econômica C (47,8%). Referiram ser diabéticos 16,0%. De acordo 
com o IMC, 29,9% dos participantes eram sobrepesados e 70,0% 
eram obesos. Segundo a medida da CC, 89,7% apresentaram obe-
sidade abdominal e risco aumentado para doenças cardiovasculares; 
pela RCQ, 86,2% dos pacientes foram considerados de risco. Eram 
sedentários 54,5% dos indivíduos. Associação significativa foi obser-
vada entre o nível de atividade física e a medida de CC (p = 0,045). 
A frequência de pacientes com obesidade abdominal, segundo a CC, 
foi maior entre os pacientes sedentários (93,4%) que entre aqueles 
ativos (85,3%). Não foi observada associação significativa entre as 

demais variáveis. Discussão: O predomínio do sexo feminino tam-
bém foi verificado em outros estudos. Pelegrini et al. encontraram a 
mesma prevalência (16,9%) de diabéticos entre portadores de exces-
so de peso. Pinho et al. verificaram baixa prevalência de indivíduos 
sedentários (28,5%), contrastando com os resultados do presente 
estudo. Os resultados encontrados confirmam os achados de Han 
et al., que observaram maior risco de obesidade abdominal entre os 
sedentários. Conclusão: Os pacientes com excesso de peso apresen-
taram níveis insatisfatórios de atividade física. A obesidade abdomi-
nal pela CC foi mais frequente entre os sedentários. Considerando o 
aumento de doenças não transmissíveis, a prática de atividade física 
tem papel preventivo e terapêutico, contribuindo para uma vida sau-
dável. Palavras-chave: Atividade física, diabetes, excesso de peso.

PO16 - O eXercíciO FísicO de NaTaÇÃO melHOra O 
desemPeNHO BiOmecÂNicO dO TeNdÃO dO calcÂNeO 
de raTOs cOm diaBeTes eXPerimeNTal?
Nery cs1, silveira Pvc1, Bezerra ma2, Novaes Ka1, Figueiredo TG1, 
Oliveira ds1, esteves acF3, moraes sra4

1 Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 
2 Universidade Federal do Ceará (UFC). 3 Departamento de Anatomia da UFPE.  
4 Departamento de Fisioterapia e de Anatomia da UFPE 

Objetivo: Avaliar o efeito do exercício físico de natação sobre as 
propriedades biomecânicas do tendão do calcâneo em ratos diabéti-
cos. Material e métodos: Aos 60 dias de vida, 99 ratos machos da 
linhagem Wistar foram distribuídos nos seguintes grupos: Grupo 
Controle Sedentário – GCS (n = 18), Grupo Controle Exercitado 
– GCE (n = 26), Grupo Diabético Sedentário – GDS (n = 28) e o 
Grupo Diabético Exercitado – GDE (n = 27). Os grupos exercitados 
foram submetidos ao exercício por oito semanas, 1 hora/dia, cinco 
dias/semana, sob a temperatura de 32º ± 1°C. A glicemia (mg/dl) 
foi avaliada semanalmente. Aos 141 dias de vida, os animais foram 
eutanasiados com xilazina e cloridrato de ketamina, e o tendão do 
calcâneo foi coletado para a realização do ensaio mecânico e análise 
das propriedades biomecânicas. Foram utilizados o teste ANOVA 
(one way) e o teste t para amostras independentes, p-valor < 0,05. 
Resultados: Observaram-se diminuição da área de secção transver-
sa – AST [(0,63 ± 0,26) mm²], aumento do módulo elástico – ME 
[(124,58 ± 70,16) MPa] e da tensão força máxima – TFM [(55,66 
± 29,98) MPa] do GDS em relação aos demais grupos (p < 0,05) e 
aumento da deformação específica [(166,81 ± 62,14) %] do GDE 
quando comparado aos demais grupos (p < 0,01). Não houve dife-
rença entre GDS e GDE quanto à deformação força máxima (mm), 
porém a energia/área do GDE mostrou-se diminuída [(47,06 ± 
22,85) N.mm/mm²] em relação ao GDS (p < 0,05) e ao GCE (p < 
0,05). Discussão: A hiperglicemia prolongada característica do qua-
dro diabético pode favorecer uma diminuição da AST do GDS(FOX 
et al., 2011); e a hiperglicemia associada com o exercício pode pro-
mover aumento da deformação específica do GDE (Oliveira et al., 
2011). A normalidade da AST do GDE sugere plasticidade tendínea 
diante do exercício (Bezerra et al., 2012). Nos animais do GDE, o 
comprimento inicial (2,39 mm) dos tendões pode ter desencade-
ado essa diminuição do ME (Legerlotz; Rilley; Screen, 2010). Os 
tendões são capazes de reagir a situações de estresse, tornando-se 
menos rígidos e mais fracos, o que pode justificar a menor TFM do 
GDE (Tipton, 1975). A menor energia/área do GDE sugere que, 
além de transmitir a força para os ossos, o armazenamento de ener-
gia elástica e subsequente liberação pelos tendões funcionam como 
mecanismo para promover locomoção mais econômica. Conclusão: 
O exercício físico de natação nos animais diabéticos contribuiu para 
menor oscilação dos valores glicêmicos e para melhorar seu desem-
penho biomecânico. Palavras-chave: Diabetes mellitus, natação, 
propriedades biomecânicas do tendão do calcâneo.
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PO17 - O UsO dO sUPOrTe TeleFÔNicO cOmO esTraTÉGia 
Para O iNcremeNTO dO Nível de aTividade Física de 
PessOas cOm DIABETES MELLITUS
Zanetti GG1, Teixeira crs1, Hodniki PP1, Zanetti ml1

1 Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP) 

Estudo de intervenção que verificou os efeitos do uso do suporte 
telefônico como estratégia para incrementar a prática de atividade 
física de pessoas com diabetes mellitus. O estudo foi realizado em um 
Núcleo de Saúde da Família, de uma cidade do interior do estado de 
São Paulo, em 2012. A amostra foi constituída por 26 pacientes que 
foram alocados em dois grupos, G1 e G2. O G1 participou de um 
grupo de educação em diabetes com encontros semanais, durante 
dois meses, e recebeu o suporte telefônico por quatro meses. O G2 
participou apenas do suporte telefônico. Para a coleta de dados foi 
utilizado um questionário contendo variáveis sociodemográficas e clí-
nicas e o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). Os 
resultados mostraram que os pacientes tinham idade entre 45 e 92 
anos, 77,0% eram mulheres, 42,0% viúvos, 46,0% aposentados, com 
4,34 anos de estudo e renda familiar mensal de R$ 2.188,91. Quan-
to ao nível de atividade física, verificou-se que após a intervenção 
nenhum paciente foi classificado como sedentário, considerando que 
no início 11,5% estavam nesse nível. Para o G1, 61,5% dos pacientes 
foram classificados como ativos após a intervenção, superando em 
15,0% os resultados antes da intervenção. Para o G2, observou-se 
que 84,6% dos pacientes foram classificados como ativos após a in-
tervenção, sobrepondo em 31,0% os resultados antes da intervenção. 
Em relação à frequência e o tempo de atividade física, os pacientes do 
G1 adotaram um dia a mais de caminhada na semana após a inter-
venção, totalizando quatro dias. Houve aumento na duração da ati-
vidade física moderada durante a semana, apresentando incremento 
de 82 minutos na comparação antes e após intervenção. Para o G2 
verificou-se incremento de dois dias a mais de caminhada durante a 
semana, totalizando seis dias. No que se refere às variáveis clínicas 
relacionadas ao controle metabólico, o G1 apresentou redução dos 
valores de pressão arterial sistólica, glicemia de jejum, lipoproteína de 
baixa densidade, colesterol total e hemoglobina glicada e incremen-
to nos valores de lipoproteína de alta densidade e índice de massa 
corpórea. Para as variáveis circunferência abdominal, pressão arterial 
diastólica e triglicerídeos, obtiveram-se reduções estatisticamente sig-
nificantes (p ≤ 0,01). O uso do suporte telefônico como estratégia de 
intervenção mostrou-se uma ferramenta importante para estimular o 
aumento do nível de atividade física de pessoas com diabetes mellitus. 
Palavras-chave: Diabetes mellitus, atividade física, telefone.

PO18 - PrevalÊNcia de sedeNTarismO eNTre PacieNTes 
diaBÉTicOs aTeNdidOs em NÚcleO esPecialiZadO
caxambú alrl1, Puetter Gs1, carrocini mms1, santos T1, Thomazelli Fcs1

1 Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB)

Objetivo: A prática de exercício físico pelo paciente diabético é 
capaz de influenciar na queda da glicemia, na ação da insulina, na 
redução da pressão arterial, na melhora do perfil lipídico, além de 
melhorar a função cardiovascular e a capacidade muscular. Esse estu-
do tem por objetivo determinar a prevalência de sedentarismo entre 
os diabéticos acompanhados em um núcleo especializado. Mate-
riais e métodos: Foram analisados os prontuários dos pacientes que 
frequentam núcleo especializado, com idade entre 18 e 80 anos. 
As prevalências foram estimadas em forma de intervalo com 95% 
de confiança. Para todos os testes foram consideradas as diferenças 
significativas se P < 0,05. Para as variáveis qualitativas foi utilizado 
o teste qui-quadrado. Resultados: A amostra constituiu-se de 255 
pacientes. Entre eles, 72,16% são sedentários, 9,8% são irregular-

mente ativos, 11,76% são ativos e 6,27% são muito ativos (IPAQ). 
Em relação ao sexo, a taxa de sedentarismo foi de 64,44% entre os 
homens e de 76,36% entre as mulheres. Foram encontradas diferen-
ças estatisticamente significativas apenas em relação ao sexo e ao tipo 
de diabetes. Discussão: Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), 48,6% da população brasileira não realiza atividade física su-
ficiente. Em nosso estudo foi encontrada uma taxa ainda maior: mais 
de 80% dos pacientes diabéticos não realizam atividade física regular. 
A prática de atividade física por esses pacientes é importante, pois 
auxilia no controle do diabetes em razão das adaptações metabólicas 
que ocorrem durante os exercícios e que levam a à maior sensibili-
dade dos tecidos à insulina. Foi observado que 82,23% dos pacien-
tes que apresentam alteração lipídica não praticam a quantidade de 
atividade física necessária, enquanto apenas 17,78% são ativos ou 
muito ativos. Dos pacientes obesos, 82,32% são sedentários ou irre-
gularmente ativos e apenas 17,63% praticam atividade física suficien-
te. Conclusão: A prática de atividade física pelo paciente diabético é 
importante para controle da doença. Em nosso estudo encontramos 
taxa de sedentarismo muito superior à relatada na população em 
geral. A conscientização e o incentivo à prática de atividade física aos 
pacientes diabéticos devem sempre ser realizados. Palavras-chave: 
Sedentarismo, diabetes mellitus, obesidade.

PO19 - PrOGrama de iNceNTivO À PrÁTica de esPOrTes 
NO DIABETES MELLITUS TiPO 1: mOdalidade cOrrida
Geremia c1, souza WiBP1, Nunes NG1, Grassiolli sm1, speggiorin s1, 
Tschiedel B1

1 Instituto da Criança com Diabetes 

Objetivo: Avaliar controle metabólico de participantes com DM1 de 
programas de treinamento físico durante o período de um ano. Ma-
terial e métodos: 20 indivíduos com diabetes mellitus tipo 1 (DM1), 
54% feminino, de 7 a 27 anos, de jan./11 a jan./12. Seleção por 
demanda espontânea ou convite dos profissionais. Consultas ambu-
latoriais regulares com equipe interdisciplinar (endocrinologista, en-
fermeiro, nutricionista, serviço social e educador físico) a cada dois 
ou três meses, três a quatro sessões semanais de treinamento físico, 
com média de 150 minutos semanais. Crianças de 7 a 12 anos (n = 
5) realizaram em média 75 minutos semanais de caminhada e cor-
rida com enfoque lúdico. Variáveis: A1c e índice de massa corporal 
(IMC). Resultados: Média de idade na avaliação inicial: 17,2 ± 9 
anos, tempo médio de DM1: 6 ± 3 anos. Média da A1c basal: 8,8% 
± 1,2% e 12 meses após: 7,8% ± 1,3% (p < 0,05), no sexo masculino: 
9,3% ± 1% vs. 7,9% ± 1% (p < 0,05), no feminino: 8,5 ± 2,2 vs. 7,7 ± 
0,9% (p < 0,05). IMC em > 18 anos, basal e ao final de um ano: 21,4 
± 3,5 vs. 21,6 ± 1,5 kg/m2. Considerando faixas etárias, participantes 
de 12 a 18 anos (n = 6, 14 ± 2 anos): A1c de 9,7% ± 0,9% vs. 8,2% ± 
0,9% (r = 0,48, p < 0,05); maiores de 18 anos (n = 9, 21 ± 6 anos): 
8,4% ± 0,8% vs. 7,2% ± 0,5% (r = 0,47, p < 0,05). O subgrupo com 
idade de 7 a 12 anos (n = 5,10 ± 3 anos) não apresentou diferença 
significativa no controle metabólico: A1c de 8,5 ± 0,8 vs. 8,4 ± 0,9%. 
Atletas > 12 anos participaram de nove corridas de rua municipais e 
uma interestadual, com percurso médio de 5,4 km e tempo médio 
de 27,5 ± 3,1minutos por prova. Discussão: Exercício físico regular 
tem efeito direto na homeostase glicêmica e na redução da resistência 
insulínica pelo aumento de transportadores de glicose. A prática de 
atividade física supervisionada associada ao atendimento interdiscipli-
nar foi capaz de melhorar significativamente o controle metabólico 
de adolescentes e adultos jovens. O desenho do estudo não permite 
saber a contribuição exclusiva da atividade física na melhora da A1c. A 
não melhora da A1c nos < 12 anos pode dever-se à complexidade do 
manejo nessa faixa etária e à proposta apenas lúdica, não competiti-
va, da atividade física. Conclusão: O programa de treinamento físico 
supervisionado e integrado ao atendimento interdisciplinar reduziu 
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significativamente a A1c de pacientes com DM1 acima de 12 anos. 
Ampliação da amostra e mudança no desenho do estudo poderão 
corroborar esses achados. Palavras-chave: DM1, esporte, jovens.

PO20 - relaÇÃO eNTre OXidaÇÃO da GlicOse, 
HemOGlOBiNa Glicada e a PercePÇÃO sUBJeTiva de 
esFOrÇO em diFereNTes iNTeNsidades de eXercíciO NOs 
adOlesceNTes diaBÉTicOs
mascarenhas lPG1, decimo JP1, lima va1, morandini m1, França sN1 
1 Unidade de Endocrinologia Pediátrica da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

Introdução: O desequilíbrio metabólico produzido durante o exer-
cício físico em pacientes diabéticos continua ainda uma preocupação 
recorrente dos profissionais de saúde. Portanto, o presente estudo 
objetivou relacionar a quantidade de glicose oxidada durante dife-
rentes intensidades de exercício e a percepção subjetiva de esforço 
em adolescentes diabéticos tipo 1. Material e métodos: Foram ava-
liados 10 adolescentes diabéticos (30% meninas) com idade 13,12 
± 1,66. O volume máximo de oxigênio foi mensurado pelo teste de 
Bruce para cicloergômetro. A taxa de oxidação de glicose foi calcu-
lada de acordo com Francescato et al. (2008). Foi calculada a quan-
tidade de carboidrato oxidado durante o exercício na intensidade de 
60% (moderada intensidade) e 90% (alta intensidade) da FCmax. A 
glicemia foi avaliada utilizando um glicosímetro antes e durante a 
intensidade trabalhada, bem como a hemoglobina glicada HbA1c 
pelo método de eletroforético. A percepção subjetiva de esforço foi 
determinada por meio da aplicação da escala de Borg adaptada. Foi 
aplicada a estatística descritiva, tamanho do efeito e o teste de corre-
lação de Spearman’s com alfa de 0,05. Resultado: Os adolescentes 
apresentaram estatura de 154,30 ± 11,88 cm e massa corporal de 
50,88 ± 16,86 kg. O VO2 max de 47,78 ± 10,44 ml/kg/min e 
HbA1c de 8,81 ± 1,55. No exercício de 60% da FCmax, observou-se 
percepção de esforço de 4,00 ± 1,09; oxidação de glicose de 11,13 
± 1,34 mg/min/kg, com tamanho efeito de 7,67 mg/min/kg. Para 
90% da FCmax a percepção foi de 9,36 ± 0,67 e a oxidação, de 26,22 
± 2,27 mg/min/kg, com tamanho de efeito de 18,88 mg/min/kg. 
Não foram encontradas correlações significativas entre a oxidação da 
glicose e a percepção subjetiva de esforço, mas a HbA1c apresen-
tou significância com a percepção subjetiva de esforço a 90% com 
r = -0,86 e p < 0,001. Discussão: Entender e quantificar a oxida-
ção da glicose durante as diferentes intensidades de exercício pode 
ser importante agente na prevenção de queda excessiva da glicemia 
(Francescato e Gaggioli, 2008). Conclusão: A correlação inversa en-
contrada entre HbA1c e a percepção subjetiva de esforço demonstra 
que valores mais elevados de HbA1c podem levar à fadiga precoce 
durante o exercício de alta intensidade. Apesar da falta de significân-
cia entre taxa de oxidação em diferentes intensidades e a percepção 
subjetiva de esforço, mais estudo nessa área se faz necessário para 
melhor elucidar essa relação. Palavras-chave: Taxa de oxidação da 
glicose, exercício físico, percepção subjetiva de esforço.

PO21 - rePercUssÃO dO eXercíciO de NaTaÇÃO sem 
carGa sOBre a resPOsTa BiOmecÂNica dO FÊmUr de 
raTOs cOm diaBeTes eXPerimeNTal
Brito acNl1, silveira Pvc1, coutinho mPG1, mesquita GN1, amaral 
mvF1, Bezerra ma1, Bezerra imT2, moraes sra1

1 Laboratório de Plasticidade Neuromuscular da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE). 2 Laboratório de Engenharia de Materiais da Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG) 

Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) pode ocasionar osteopenia 
(Mainardes et al., 2007), bem como elevado risco de fratura (Reddy et 
al., 2001; Zhang et al., 2009). Como a resposta adaptativa do tecido 
ósseo depende do modelo de exercício aplicado (Aguiar et al., 2010), 

o presente estudo teve o objetivo de avaliar os efeitos de um período 
de oito semanas de natação sem sobrecarga sobre as propriedades bio-
mecânicas de fêmures de ratos diabéticos. Material e métodos: Ses-
senta e nove ratos Wistar machos foram distribuídos em quatro gru-
pos: Grupo Controle Sedentário (GCS), Grupo Diabético Sedentário 
(GDS), Grupo Controle Natação (GCN) e Grupo Diabético Natação 
(GDN). Aos 60 dias de vida os animais do GDS e do GDT foram 
induzidos ao DM por administração de estreptozotocina. Os animais 
dos grupos treinados realizaram exercício de natação sem sobrecarga. 
Os fêmures esquerdos foram encaminhados ao ensaio mecânico de fle-
xão em três pontos (Shimadzu Autograph AG-X) para a avaliação dos 
seguintes parâmetros: módulo elástico (MPa), tensão máxima (MPa), 
força máxima (N) e deformação máxima (%). Para a análise estatística 
foi utilizado o ANOVA com um fator e post hoc de Bonferroni. Resul-
tados: O módulo elástico e a deformação máxima não diferiram entre 
os grupos avaliados. A tensão máxima (p = 0,001) e a força máxima (p 
= 0,000) apresentaram-se diminuídas nos animais do GDS em relação 
ao GCS. No entanto, a tensão máxima não se alterou entre os animais 
do GDT e GDS (p = 0,417), enquanto a força máxima mostrou-se 
menor no GDT em relação ao GDS (p = 0,003). Discussão: O DM 
promoveu alterações em alguns parâmetros biomecânicos dos fêmures 
de ratos diabéticos, visto que os ossos do GDS apresentaram menores 
valores médios de tensão máxima e força máxima quando comparados 
aos do GCS, traduzindo-se em ossos biomecanicamente mais propen-
sos a fratura diante de uma situação de exigência mecânica. No entan-
to, o exercício de natação sem sobrecarga não foi capaz de promover 
o restabelecimento das propriedades biomecânicas dos fêmures nos 
ratos diabéticos treinados. Possivelmente, o estímulo mecânico pro-
movido pelo exercício sem sobrecarga não foi suficiente para gerar 
uma tensão efetiva mínima (Frost, 1988; Marcus, 2001) para promo-
ver respostas adaptativas que restaurassem a resposta biomecânica da 
estrutura óssea afetada pelo estado diabético. Conclusão: O exercício 
de natação sem sobrecarga não é capaz de exercer efeito restaurador 
nas alterações biomecânicas de ossos de ratos diabéticos. Palavras-
-chave: Diabetes, natação, tecido ósseo.

PO22 - sedeNTarismO, TaBaGismO, eTilismO eNTre 
UNiversiTÁriOs
alencar JKa1, silva arv2, sousa lsN1, macêdo lGN1, carvalho 
GcN3, lima lHO1, araújo ms1, macêdo sF1

1 Enfermagem da Universidade Federal do Piauí (UFPI) – Campus Senador 
Helvídio Nunes de Barros (CSHNB). 2 Mestrado em Ciências e Saúde da UFPI.  
3 Enfermagem da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) 

Objetivo: Identificar a frequência de sedentarismo, tabagismo e 
etilismo entre universitários. Material e métodos: Estudo descriti-
vo, realizado em uma Instituição Pública de Ensino Superior, com 
148 universitários; os dados foram coletados nos meses de janeiro 
e fevereiro de 2013, por meio de um formulário. Resultados: Da 
amostra, 88,5% eram do sexo feminino, com idade média de 21,2 
anos, havendo predominância da cor parda (58,1%); 92,6% apenas 
estudam; 43,9% foram classificados dentro da classe econômica B1 
ou B2; a média da renda foi de R$ 2004,26; 93,9% eram solteiros 
e 40,5% moravam com amigos; 97,9% nunca fumaram ou estavam 
fumando há menos de um mês, no concernente ao etilismo, houve 
predominância da zona II, com 56,1%, definido como padrão de 
médio risco; 12,1% tinham excesso de peso, 2,0%, circunferência ab-
dominal aumentada, 80% eram sedentários, 2,7%, PA na condição li-
mítrofe. Pode-se observar que, dos estudantes que apresentavam se-
dentarismo, 3,4% tinham elevação dos níveis pressóricos, 6,0%, CA 
aumentada, todos sem representação estatisticamente significante (p 
> 0,05). Discussão: Este estudo mostrou que o sedentarismo po-
derá predispor o indivíduo a doenças crônicas, assim identificando a 
necessidade de incentivo à prática de atividade física, já que a maioria 
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apenas estuda. Segundo estudiosos da área, fatores que diminuem a 
chance de doenças crônicas são a perda de peso corporal, a prática 
de atividades física, parar de fumar e o aumento da ingestão de fibras 
e gorduras monoinsaturadas (Neto et al., 2012; Bielemann; Knuth; 
Hallal, 2010) Conclusão: Por tudo isso, há necessidade de amplia-
ção nas investigações com esse público, ressaltando-se a importância 
de ações específicas, focadas no incentivo à prática de atividade física 
regular, controle da hipertensão e excesso de peso. Palavras-chave: 
Sedentarismo, estilo de vida, universitários.

BiOlOGia celUlar e mOlecUlar/GeNÉTica

PO23 - assOciaÇÃO eNTre iNsUliNa e marcadOres 
iNFlamaTÓriOs em idOsOs diaBÉTicOs e HiPerTeNsOs
viegas K1, Gottlieb mGv2, engroff P2, ely ls2, correa Bl2, Gomes Filho i2
1 Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). 2 Pontifícia Universidade do 
Rio Grande do Sul (PUCRS) 

Objetivo: Investigar a relação entre os níveis de insulina, interleu-
cina 6 e proteína C reativa em idosos diabéticos. A identificação e a 
caracterização de marcadores bioquímicos e sua ação fisiopatológica 
no organismo são fundamentais para entender por que determina-
dos indivíduos são mais suscetíveis a desenvolver DCNT. Material 
e métodos: Estudo transversal da base populacional em que foram 
investigados 549 idosos [346 (63%) mulheres e 203 (37%) homens] 
oriundos das Estratégias Saúde da Família do Município de Porto 
Alegre quanto aos parâmetros bioquímicos, inflamatório e clínico. 
As variáveis investigadas foram as seguintes: idade, sexo e insulina 
de jejum e citocinas inflamatórias (IL-6 e PCR-us). Resultados: A 
média de idade foi de 69,02 ± 7,21 anos. Desses, 117 (26,4%) eram 
saudáveis; 203 (45,8%) tiveram o diagnóstico de hipertensão (HAS) 
e 11 (2,5%) de diabetes; e 112 (25,3) idosos eram portadores de 
HAS + DM. A ANOVA mostrou diferença significativa da média 
da insulina do grupo saudável (14,95 ± 29,30) versus o grupo com 
HAS + DM (22,72 ± 19,84), p = 0,09. Houve diferença significativa 
das médias de PCR-us entre idosos saudáveis (0,42 ± 0,70) versus 
DM (1,16 ± 2,26), p = 0,02, e entre idosos com HAS (0,44 ± 0,64) 
versus DM (1,16 ± 2,26), p = 0,02. Não foi observada diferença 
significativa entre as médias de IL-6 entre os grupos (p > 0,05). 
Discussão: Indivíduos portadores de HAS e DM apresentam níveis 
aumentados de PCR e de IL-6, quando comparados com pessoas 
saudáveis. A elevação de PCR está presente em situações crônicas 
inflamatórias e seus níveis podem triplicar na presença de risco de 
doenças vasculares periféricas. Conclusão: Idosos com HAS + DM 
têm média dos níveis de insulina mais elevada do que idosos saudá-
veis ou com DM ou HAS separadamente. E idosos com somente 
DM ou HAS têm níveis mais elevados de PCR-us. Palavras-chave: 
Insulina, doença crônica não transmissível, inflamação.

PO24 - assOciaÇÃO eNTre Os Níveis de iNTerleUciNa 6 e 
O daNO dO dNa em PacieNTes cOm diaBeTes TiPO 2
Hausen Bs1, Tatsch e1, Bochi Gv2, de carvalho Jam1, montagner 
GFFs3, duarte mmmF4, cruz iBm5, moresco rN6

1 Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, Centro de Ciências 
da Saúde, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 2 Programa de Pós-
Graduação em Farmacologia, Centro de Ciências da Saúde, UFSM.  
3 Programa de Pós-Graduação em Bioquímica Toxicológica, Centro de Ciências 
Naturais e Exatas, UFSM. 4 Departamento de Ciências da Saúde, Universidade 
Luterana do Brasil (ULBRA). 5 Programa de Pós-Graduação em Farmacologia, 
Centro de Ciências da Saúde, e Programa de Pós-Graduação em Bioquímica 
Toxicológica, Centro de Ciências Naturais e Exatas, UFSM. 6 Programa de Pós-
Graduação em Ciências Farmacêuticas e Programa de Pós-Graduação em 
Farmacologia, Centro de Ciências da Saúde, UFSM 

Objetivo: O estresse oxidativo e a inflamação possuem importante 
papel na patogênese do diabetes tipo 2 (DM2), podendo estar asso-

ciados ao desenvolvimento de danos em proteínas, lipídios e DNA. 
Esse desequilíbrio do estado redox celular promove o aumento da 
expressão de citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 6 (IL-
6). Assim, o objetivo deste estudo foi investigar a associação entre 
os níveis de IL-6 e o dano do DNA, avaliado por meio do ensaio co-
meta, em pacientes com DM2. Materiais e métodos: Neste estudo 
foram avaliados 32 indivíduos de ambos os sexos com DM2 (56,7 
± 6,2 anos). A avaliação do dano no DNA foi realizada por meio 
do ensaio cometa, com a utilização de linfócitos isolados a partir de 
amostras de sangue total. A genotoxicidade foi estimada de acor-
do com o dano no DNA encontrado, sendo os resultados obtidos 
classificados em quatro escores de acordo com o tamanho da cauda: 
sem dano (dano zero) até dano máximo (dano 4). Os níveis séri-
cos de IL-6 foram mensurados pelo método de captura por ELISA 
(eBioscience, San Diego, USA). Resultados: Os pacientes diabéti-
cos apresentaram níveis de IL-6 de 77,7 ± 19,4 pg/ml e índice de 
dano no DNA de 72,9% ± 17,5%. Foi observada correlação positiva 
entre o dano no DNA e os níveis de IL-6 (r = 0,845, P < 0,001). 
Discussão: A IL-6 é um sensível marcador pró-inflamatório, sin-
tetizada por monócitos, células endoteliais, leucócitos ativados e 
adipócitos. A inflamação é um processo-chave no desenvolvimento 
do DM2, sendo também associada à elevação de mediadores pró-
-inflamatórios, como a própria IL-6. Neste estudo foi demonstrada 
correlação positiva entre o dano no DNA e os níveis de IL-6 em 
pacientes com DM2. Estudos anteriores têm demonstrado que o 
aumento dessa citocina na circulação é capaz de induzir a resistência 
à insulina, hiperglicemia, podendo, inclusive, influenciar a produção 
de espécies reativas de oxigênio (EROs), que estão envolvidas de 
forma importante na fragmentação do DNA. Conclusão: Com base 
nesses resultados, é possível concluir que existe uma associação entre 
os níveis de IL-6 e o dano no DNA em pacientes diabéticos, o qual 
pode ser decorrente do aumento do processo inflamatório e do es-
tresse oxidativo presente no DM2. Palavras-chave: Interleucina 6, 
dano no DNA, estresse oxidativo.

PO25 - avaliaÇÃO da GeNOTOXicidade em PacieNTes 
cOm diaBeTes TiPO 2 e sUa assOciaÇÃO cOm Os Níveis 
de HemOGlOBiNa Glicada
Tatsch e1, Bochi Gv1, carvalho Jam1, Torbitz vd1, montagner GFFs1, 
duarte T1, cruz iBm1, moresco rN1

1 Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

Objetivo: O estresse oxidativo, resultante do descontrole glicêmico, 
pode danificar componentes celulares, promovendo a fragmentação 
do DNA. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a geno-
toxicidade, por meio do ensaio cometa, em pacientes com diabetes 
tipo 2 (DM2) e a associação dela com os níveis de HbA1c. Mate-
riais e métodos: Foram avaliados 32 pacientes com DM2 (56,7 ± 
6,2 anos) e 30 indivíduos controles saudáveis (54,1 ± 6,5 anos). A 
avaliação do dano no DNA foi realizada por meio do ensaio cometa, 
com a utilização de linfócitos isolados a partir de amostras de sangue 
total. A genotoxicidade foi estimada de acordo com o dano no DNA 
encontrado, sendo os resultados classificados em quatro escores de 
acordo com o tamanho da cauda: sem dano (dano zero) até dano 
máximo (dano 4). Nos pacientes diabéticos, os níveis de HbA1c 
foram mensurados em amostras de sangue total pelo método imu-
noturbidimétrico no sistema automatizado Cobas Integra 400 Plus® 
(Roche Diagnostics). Resultados: Os pacientes diabéticos apresen-
taram maiores porcentagens de dano no DNA em relação aos con-
troles, como apresentado a seguir: dano zero (26,9% ± 17,4% versus 
89,7% ± 11,6%); dano 1 (25,2% ± 17,6% versus 1,2% ± 2,7%); dano 
2 (10,9% ± 7,3% versus 2,7% ± 5,0%); dano 3 (11,2% ± 8,6% versus 
2,0% ± 3,3%) e dano 4 (25,6% ± 20,8% versus 4,2% ± 6,2%). Os pa-
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cientes com DM2 apresentaram níveis de HbA1c de 7,7% ± 1,7% e 
índice de dano no DNA de 72,9% ± 17,5%. Foi observada correlação 
positiva entre o dano no DNA e os níveis de HbA1c (r = 0,575, P < 
0,001) no DM2. Discussão: O estresse oxidativo possui importante 
papel na patogênese do DM2 e um desequilíbrio entre radicais livres 
e agentes antioxidantes no organismo pode levar a danos oxidati-
vos em lipídios, proteínas e DNA. Nesse contexto, foi demonstrado 
neste estudo que pacientes com DM2 apresentaram maior dano no 
DNA, comparados com indivíduos saudáveis. Também foi verificada 
nesses pacientes correlação positiva entre o dano no DNA e os níveis 
de HbA1c, corroborando estudos anteriores que reportaram que 
no DM2 descompensado há níveis aumentados de dano de DNA, 
sendo esse um fator contribuinte para o aparecimento e/ou agrava-
mento das complicações diabéticas. Conclusão: Assim, é possível 
concluir que há aumento do dano no DNA nos pacientes com DM 
2 e que estes, com um controle glicêmico inadequado, apresentam 
maior genotoxicidade, evidenciando que a hiperglicemia expõe o 
organismo aos efeitos deletérios pró-oxidativos. Palavras-chave: 
Diabetes tipo 2, genotoxicidade, ensaio cometa.

PO26 - avaliaÇÃO PrOsPecTiva dO PerFil meTaBÓlicO 
de Familiares de PrimeirO GraU de PacieNTes dm1 em 
Uma POPUlaÇÃO mUlTiÉTNica
araújo dB1, dantas Jr1, lage a1, Barone B1, Zajdenverg l1, Oliveira 
JeP1, rodacki m1

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Estudos indicam que a avaliação do perfil metabólico auxilia na 
identificação de indivíduos sob risco de desenvolver diabetes melli-
tus tipo 1 (DM1). A glutamina e os fosfolipídios têm papel prote-
tor contra o estresse oxidativo e é possível que níveis baixos desses 
marcadores favoreçam a lesão de células betapancreáticas. Objeti-
vos: Avaliar os níveis de glutamina e fosfolipídeos em familiares de 
primeiro grau (FPG) de pacientes com DM1 e comparar com um 
grupo controle. Avaliar se há associação entre a positividade dos 
anticorpos, ou DM1, com os níveis desses metabólitos. Material e 
métodos: Dosagem de glutamina e fosfolipídios em soro de 33 FPG 
de pacientes com DM1 e em 15 controles, por técnica colorimétri-
ca quantitativa. Os anticorpos antiGAD, anti-IA2 e anti-IAA foram 
testados por radioimunoensaio e o antiZnT8, por Radioligand Bin-
ding Assay (RBA). Foi considerado significativo p ≤ 0,05. Resulta-
dos: Avaliamos FPG (n = 33) de pacientes com DM1, sendo 51,5% 
(n = 17) do sexo feminino, com idade média de 18,3 ± 17,6 anos, e 
comparamos com grupo controle (n = 15), sem história familiar de 
diabetes, composto por n (60%) mulheres, com idade média 25,6 ± 
24,7 anos. Os níveis médios de glutamina e fosfolipídios no grupo 
controle foram de 1,48 ± 0,61 mM/ml e 597 ± 631,4 µM/ml, 
respectivamente. Nos FPG, 24 (72,7%) tinham níveis de glutamina 
e 21 (63,9%), de fosfolipídios, abaixo do percentil 50 do grupo con-
trole, com média de 1,44 ± 0,68 mM/ml e 517,1 ± 202,3 µM/ml, 
respectivamente. Não houve associação entre os metabólitos e sexo, 
etnia ou presença de anticorpos, mas houve associação entre níveis 
de fosfolipídios abaixo do percentil 50 e a presença do antiGAD 
(p = 0,044). Após cinco anos, 30 FPG foram retestados, mas não 
houve diferença nos níveis de glutamina (p = 0,072) e fosfolipídios 
(p = 1,000). Nesse período, dois indivíduos ficaram diabéticos e am-
bos apresentavam níveis desses metabólitos abaixo das médias dos 
grupos de familiares e controles, no período pré-clínico. Discussão 
e conclusão: Uma parcela significativa dos FPG apresentava níveis 
de glutamina e fosfolipídios reduzidos em relação ao grupo con-
trole. Houve associação significativa entre níveis de fosfolipídios e 
antiGAD. Os indivíduos que converteram para DM1 apresentavam 
níveis diminuídos desses metabólitos, antes da soroconversão. Esses 
dados sugerem que alterações metabólicas precedem a autoimuni-

dade, e a dosagem desses marcadores pode auxiliar na estratificação 
de indivíduos sob risco de desenvolver diabetes. Palavras-chave: 
Diabetes tipo 1, glutamina, fosfolipídios.

PO27 - cÉlUlas BeTa, diaBeTes e mirNas: iNTeraÇÕes 
em cUrTO e em lONGO PraZO aPÓs iNdUÇÃO de 
GlicOcOrTicOide dUraNTe a GesTaÇÃO de raTas
Gomes Prl1, Graciano mFr1, Pantaleão lc1, carpinelli ar1, Bordin s1

1 Universidade de São Paulo (USP)

Objetivo: Avaliar a homeostasia glicídica em resposta à expressão 
de possíveis miRNAs precursores do diabetes, em curto e em lon-
go prazo, após tratamento com glicocorticoide durante a gestação 
de ratas. Material e métodos: Dois grupos de 40 ratas Wistar, um 
destinado à experimentação no 20º dia de gestação e o seguinte 
destinado à experimentação um ano após o desmame da prole. Eles 
foram dispostos em: CTL – controle, CTL-Dex – controle tratadas 
com dexametasona por seis dias, P – prenhes e P-Dex – prenhes tra-
tadas com dexametasona do 14º ao 19º dia de gestação. Os grupos 
CTL-Dex e P-Dex receberam dexametasona na água de beber em 
0,2 mg/kg/dia. Para análise da homeostasia glicídica foram realiza-
dos os testes de tolerância à glicose e à insulina, bem como avaliação 
da secreção de insulina em ilhotas pancreáticas. Após sacrifício, as 
ilhotas foram coletadas para análise em larga escala da expressão de 
miRNA (microArray), bem como analisadas isoladamente em célu-
las de insulinoma de rato. Resultados e discussão: A ingestão de 
glicocorticoide ao final da gestação relaciona-se com alterações na 
secreção de insulina em longo prazo. Não foram evidenciadas alte-
rações na secreção logo após o tratamento, porém um ano após o 
desmame foi possível constatar aumento do limiar e responsividade 
diminuída à glicose. Os animais P-Dex estavam intolerantes à glicose 
no desmame, dois meses após a homeostasia é recobrada, contudo a 
partir de três meses as ratas prenhas tratadas retornam intolerantes, 
permanecendo nessa condição um ano após o desmame. Não foi 
observada resistência em tecidos periféricos, reforçando a tese de 
que o tratamento agiu diretamente sobre o funcionamento pancre-
ático. Além disso, foi confirmada a modulação positiva dos miR-29 
tanto em ilhotas pancreáticas como em células INS; tal informação 
acorda achados em ratos NOD ainda normoglicêmicos, em que a 
acentuada expressão dos miR-29 promoveu o aparecimento de DM, 
resultando em regulação negativa da secreção de insulina em células 
de ilhotas humanas e de ratos, bem como em células MIN6. Os da-
dos foram tratados por análise de variância de uma via, com post hoc 
Bonferroni, significantes quando o valor de P fosse menor que 0,05. 
Conclusão: O tratamento com glicocorticoide promove falhas no 
funcionamento das ilhotas pancreáticas, prejudicando a homeosta-
sia glicídica em resposta à modulação de miRNAs potencialmen-
te envolvidos na patogênese do DM. Suporte financeiro: Fapesp 
2011/01568-5. Palavras-chave: MicroRNA, diabetes, gestação.

PO28 - disTrOFia miOTÔNica: Uma FOrma rara de 
aPreseNTaÇÃO de DIABETES MELLITUS.
espiridião acd1, Nunes1, Jorge PT1, Jorge mlmP1

1 Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Objetivo: Descrever dois casos de distrofia miotônica, uma síndro-
me genética rara associada ao diabetes. Material e método: Trata-
-se de relato de dois casos clínicos, com informações obtidas por 
meio de revisão de prontuário. Resultados: Paciente 1: Sexo mas-
culino, 39 anos, história de contrações musculares dolorosas desde 
os 11 anos de idade, que pioravam com o esforço físico. Aos 19 
anos iniciou quadro de perda visual progressiva, com diagnóstico 
de retinose pigmentar e recentemente de catarata. Há quatro anos 
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foi feito diagnóstico de diabetes mellitus e hipertrigliceridemia se-
vera durante episódio de poliúria, polidpsia e emagrecimento. Foi 
iniciado tratamento com glicazida e metformina com controle dos 
níveis glicêmicos. Atualmente mantém controle adequado somente 
com metformina. Os pais são primos em primeiro grau. Irmão com 
história de demência frontal. Exames laboratoriais: antiGAD negati-
vo e peptídeo C = 4,0 ng/ml. Paciente 2: Sexo masculino, 34 anos, 
história de contraturas musculares desde os 12 anos de idade. Aos 
27 anos apresentou quadro de déficit visual progressivo por retinose 
pigmentar e catarata. Em dezembro de 2009 foi encaminhado do 
pronto-socorro com diabetes descompensado recém-diagnosticado 
e hipertrigliceridemia grave. Foi insulinizado e iniciado tratamento 
com fibrato. Apresentou quadro de dor muscular intensa com eleva-
ção de CPK e foi suspenso o fibrato. Os pais são primos em segundo 
grau. Ao exame físico os dois pacientes apresentam acantose nigri-
cans discreta, baixa estatura, calvície e musculatura bem definida. 
Exames laboratoriais: antiGAD negativo e peptídeo C = 2,4 ng/
ml. Discussão: Distrofia miotônica (DM) é a causa mais comum 
de distrofia muscular em adultos, acometendo 1 em cada 8.000 in-
divíduos. É uma doença autossômica dominante caracterizada por 
miopatia progressiva, miotonia e envolvimento de múltiplos órgãos. 
Duas entidades geneticamente distintas foram identificadas, tipo 1 
e tipo 2. Ambas são causadas por expansões repetitivas de nucleotí-
deos, levando à deposição tóxica do RNA. A relação anormalmente 
elevada das isoformas do receptor de insulina (IR-A/IR-B) nas cé-
lulas musculares dos pacientes com distrofia miotônica leva à resis-
tência insulínica e diabetes, sendo mais comum na DM tipo 1. Con-
clusão: Trata-se da descrição de dois casos de diabetes mellitus por 
distrofia miotônica, chamando-se a atenção para suas características 
clínicas, com o objetivo de alertar o clínico para essa possibilidade 
diagnóstica. Palavras-chave: Diabetes mellitus, distrofia miotônica, 
resistência insulínica.

PO29 - eFeiTO da sUPlemeNTaÇÃO de ÔmeGa 3/ala 
sOBre marcadOres iNFlamaTÓriOs e esTresse em raTOs 
diaBÉTicOs
Freitas1, vidal Tr1, Griffo TN1, Gonçalves NB1, Ferreira maN1, Foss mc1

1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
(FMRP-USP)

Objetivos: O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da suple-
mentação do ômega 3 (ω3) α-linolénico(ALA, C18:3n-3) sobre a 
inflamação e estresse do retículo endoplasmático (ERS) em modelos 
animais de diabetes mellitus. Materiais e métodos: 40 ratos Wis-
tar (150 g) foram divididos em quatro grupos: controle, controle 
+ ω3, diabetes e diabetes + ω3. A indução do diabetes foi realizada 
utilizando 40 mg/kg de estreptozotocina EV. O controle + ω3 e 
o diabetes + ω3 receberam suplementação de 3 g de ω3/ALA de 
linhaça, diariamente, por um período de oito semanas. As medi-
ções de glicose no soro, o perfil lipídico, citocinas séricas (TNF-α, 
IL-6 e IFN-γ) e peso corporal foram realizadas antes do início da 
suplementação (T1) e no final desse período (T2). Dados do fígado 
e gordura epididimal foram coletados em T2. A expressão da pro-
teína de AKT, TNF-α, IL-6, BIP, IRE1a, PERK, XBP-1, DAPK1 
e GADD153 foram avaliadas por Western Blot em tecido hepático 
dos grupos diabéticos. Resultados: O grupo diabetes + ω3 apresen-
tou fígado menor (p < 0,001) e tecido adiposo epididimal maior (p 
= 0,04) em relação ao grupo de diabetes, apesar de não haver dife-
renças no peso corporal total. Por outro lado, o grupo controle + ω3 
mostrou aumento do fígado (p = 0,001), epidídimo (p < 0,001) e 
peso corporal (p < 0,001). O grupo diabetes + ω3 apresentou níveis 
séricos menores de glicemia (p = 0,01) e triglicérides (p < 0,001) em 
T2, mas nenhuma diferença nos níveis de colesterol total. Os níveis 
séricos de TNF-α e IL6 foram menores nos grupos diabéticos em 

comparação com os grupos de controle, mas a suplementação ω3/
ALA não determinou alterações significativas. No entanto, o gru-
po diabético + ω3 mostrou decréscimo nos níveis séricos de IFN-γ 
após a suplementação. Observamos também que o grupo diabetes 
+ ω3 tinha a expressão aumentada de BIP (50,4%, p = 0,01) e AKT 
(37,5%, p = 0,03) e diminuição da expressão de XBP-1 (7,0%, p 
= 0,004), IRE1a (23,3%, p = 0,03) e TNF-α (12,2%, p = 0,04) 
em tecido hepático. Não houve diferença na expressão de PERK, 
GADD153, DAPK1 e IL-6. Conclusão: A suplementação de ω3/
ALA foi capaz de reduzir a glicemia e triglicérides séricas em ratos 
diabéticos, associado a redução na inflamação sistêmica, como ob-
servado pela redução nos níveis de IFN-γ. Nossos dados também 
mostram que a suplementação de ω3/ALA foi capaz de influenciar 
importantes vias envolvidas no ERS, sugerindo que esse ácido graxo 
poli-insaturado pode modular o ERS. Palavras-chave: Estresse do 
retículo endoplasmático, ômega 3, inflamação.

PO30 - iNFlUÊNcia de ÁcidOs GraXOs dieTÉTicOs NO 
PerFil liPídicO e GlicídicO de caNdidaTOs À cirUrGia 
BariÁTrica POrTadOres dO POlimOrFismO THr54 dO 
FaBP-2
Kops Nl1, Horvath Jdc1, castro mld1, malinoski N1, souza Gc1, 
Oliveira vlP1, Friedman r1

1 Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Objetivo: Avaliar o perfil lipídico e glicídico de pacientes candidatos 
à cirurgia bariátrica com ou sem o alelo Thr54 do gene FABP-2 
(fatty acid binding protein 2), levando em consideração o consumo 
alimentar dos pacientes. Material e métodos: Foram avaliados 89 
pacientes. Todos realizaram avaliações nutricionais (antropometria 
e registro alimentar pesado de três dias com balança digital de co-
zinha e copo graduado), laboratoriais e genéticas. Resultados: Dos 
pacientes avaliados, 32,6% possuem o genótipo Ala54Thr e 7,9% 
possui o genótipo Thr54Thr. Com relação às características clínicas, 
75,3% dos pacientes possuem hipertensão arterial sistêmica, 43,8%, 
síndrome da apneia/hipopneia obstrutiva do sono, 33,7%, diabetes 
mellitus tipo 2 e 18%, dislipidemia. Não há diferença entre os gru-
pos selvagem e mutante. Também não foram encontradas diferenças 
significativas entre os parâmetros antropométricos e glicídicos. O 
colesterol total (CT) (197,02 + 34,71 vs. 175,33 + 34,9; p = 0,007) 
e o HDL-c (38,5 + 7,6 vs. 43,3 + 11,1mg/dl; p = 0,034) foram 
mais baixos nos portadores do alelo Thr54 do que no homozigoto 
Ala54. A única diferença significativa no consumo alimentar foi a 
razão ômega 3/ômega 6, também menor nos portadores do alelo 
Thr. Quando ajustado pelo consumo alimentar, após uma análise de 
covariância, não houve diferença significativa nos valores de CT (p = 
0,227) e HDL-c (p = 0,365) entre os grupos. Discussão: Esse po-
limorfismo vem sendo associado com obesidade e diabetes mellitus 
tipo 2 devida a maior afinidade do alelo mutante Thr54 por ácidos 
graxos (AG) de cadeia longa, aumentando a absorção de AG dieté-
ticos, a concentração lipídica plasmática e, assim, a oxidação de gor-
dura. Estudos anteriores que mostram níveis séricos de lipídios mais 
elevados nos portadores do alelo Thr54 não foram controlados para 
o consumo alimentar dos indivíduos. Os efeitos do menor consumo 
de ômega 3/ômega 6 dos portadores de Thr54 podem explicar o 
menor CT e HDL-c encontrado. Os AG ômega-3 exercem inúme-
ros efeitos sobre a função anti-inflamatória, diminuição da agregação 
plaquetária e melhora da função endotelial. Esse foi o único estudo 
encontrado em que o consumo alimentar dos pacientes foi pesado 
com uma balança digital de cozinha. Conclusão: Quando ajustado 
pelo consumo alimentar, não foram encontradas diferenças significa-
tivas no perfil lipídico e glicídico de pacientes candidatos à cirurgia 
bariátrica com e sem o alelo Thr do gene FABP-2. Palavras-chave: 
Polimorfismo de nucleotídeo único, FABP-2, obesidade mórbida.
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PO31 - iNOs iNdUZ resisTÊNcia À iNsUliNa e disFUNÇÃO 
miTOcONdrial, POr meiO da s-NiTrOsaÇÃO da sirT1
lenhare l1, Katashima cK1, silva vrr1, micheletti T1, Pauli Jr1, cintra 
de1, saad mJa1, ropelle er1

1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

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 
mostra-se reduzida no músculo esquelético durante o envelhecimen-
to, contribuindo para o desenvolvimento de resistência à insulina. 
Contudo, 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 modifi-
cação de atividade proteica induzida pelo óxido nítrico (NO) pro-
duzido pelas NO sintases, em especial a iNOS. Objetivo: Avaliar a 
participação da iNOS sobre a S-nitrosação da SIRT1 em tecido mus-
cular em modelo experimental de envelhecimento e relacionar esse 
fenômeno com a sensibilidade à insulina. Métodos: O clamp eugli-
cêmico hiperinsulinêmico, as técnicas de biotinilação de nitrosotiois e 
de Western Blotting foram combinados para avaliar a sensibilidade à 
insulina, a S-nitrosação da SIRT1 e a expressão proteica no músculo 
gastrocnêmio de camundongos jovens (2 meses) e velhos (24 meses). 
Os grupos experimentais foram camundongos C57BL6/J tratados 
ou não com o inibidor da iNOS (40 mg/kg 2x por dia durante cinco 
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. Resultados: Observamos que a expressão da iNOS 
aumentou significativamente no músculo esquelético em resposta 
ao envelhecimento. Em paralelo, detectamos aumento da S-nitrosa-
ção da SIRT1 e aumento da acetilação de seu principal substrato, a 
PGC1α. Esses dados foram acompanhados pelo aumento da resistên-
cia à insulina nos animais velhos. O tratamento com L-NIL reduziu a 
S-nitrosação da SIRT1 e a acetilação da PGC1α, aumentado a sensi-
bilidade à insulina em animais envelhecidos. Por fim, observamos que 
camundongos iNOS-/- ficaram protegidos de desenvolver resistência 
à insulina induzida pelo envelhecimento, apresentando baixos níveis 
da S-nitrosação da SIRT1 e da acetilação da PGC1α. Conclusão: 
O aumento da expressão da iNOS no músculo durante o envelheci-
mento está relacionado à redução da atividade deacetilase da SIRT1 
por meio da S-nitrosação e contribuindo para a resistência à insu-
lina. Esses achados abrem novas perspectivas para o tratamento da 
resistência à insulina induzida pelo envelhecimento. Palavras-chave: 
SIRT1, resistência à insulina, envelhecimento.

PO32 - O HaPlÓTiPO cONsTiTUídO PelO alelO T dO 
POlimOrFismO rs1746661 e alelO G dO POlimOrFismO 
rs3480 NO GeNe FNdc5 esTÁ assOciadO cOm riscO 
Para HiPercOlesTerOlemia
Brondani la1, carlessi r1, Boelter G2, assmann Ts1, canani lH2, 
crispim d2

1 Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas – Endocrinologia, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 2 Serviço de Endocrinologia 
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

Introdução: Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença meta-
bólica crônica altamente prevalente e com forte comorbidade com 
obesidade e doenças cardiovasculares. O gene FNDC5 codifica uma 
proteína de membrana do tipo I, que é proteoliticamente clivada para 
a forma de irisina, uma miocina recentemente identificada. Após a 
indução pelo exercício, a irisina ativa a transformação de células adi-
posas brancas do tecido subcutâneo em células adiposas, com um fe-
nótipo semelhante ao do tecido adiposo marrom. Isso causa aumento 

no gasto energético total do corpo e resistência à obesidade ligada à 
resistência à insulina. Dessa forma, polimorfismos no gene FNDC5 
podem estar associados ao DM2. Objetivo: Avaliar a associação dos 
polimorfismos rs3480 (G/A) e rs1746661 (G/T) no gene FNDC5, 
individualmente ou em conjunto, com DM2 ou suas características 
metabólicas. Métodos: Analisamos 1.015 pacientes com DM2 e 434 
indivíduos não diabéticos, todos brancos. Os polimorfismos foram 
genotipados por meio da técnica de PCR em tempo real, usando-
-se sondas TaqMan. Os haplótipos gerados pela combinação dos 
polimorfismos estudados foram inferidos pelo programa Phase 2.1. 
Resultados: As frequências alélicas e genotípicas dos polimorfismos 
rs1746661 e rs3480 não diferiram entre indivíduos não diabéticos e 
pacientes com DM2 (p > 0,05). Ambos os polimorfismos estão em 
desequilíbrio parcial de ligação (|D’| = 0,89; r² = 0,24). As frequên-
cias dos haplótipos formados por esses polimorfismos também não 
diferiram entre os indivíduos não diabéticos e pacientes com DM2 
(p = 0,913). Entretanto, pacientes com DM2 portadores do alelo 
T do polimorfismo rs1746661 tiveram níveis aumentados de coles-
terol quando comparados com pacientes portadores do genótipo 
G/G (212,5 ± 47,5 vs. 203,9 ± 47,2; p = 0,017), após ajuste para 
covariáveis. Além disso, pacientes com DM2 portadores do haplóti-
po mutado [alelo T (polimorfismo rs1746661)/alelo G (polimorfis-
mo rs3480)] apresentaram maior frequência de hipercolesterolemia 
quando comparados a pacientes com o haplótipo de referência (64,3% 
vs. 55,3%; OR = 1,49, IC 95% = 1,01-2,19; p = 0,045). Conclusão: 
Os polimorfismos rs1746661 e rs3480 no gene FNDC5 não parecem 
estar associados ao DM2 na população estudada. Entretanto, o po-
limorfismo rs1746661 está associado a aumento no colesterol circu-
lante em pacientes com DM2. Da mesma forma, o haplótipo mutado 
constituído pelos dois polimorfismos estudados está associado a risco 
para hipercolesterolemia em pacientes com DM2. Palavras-chave: 
Irisina, diabetes mellitus tipo 2, polimorfismos de DNA.

PO33 - PalmiTaTO iNiBe O PrOcessO de FOrmaÇÃO de 
memÓria meTaBÓlica em cÉlUlas BeTaPaNcreÁTicas 
POr meiO da iNiBiÇÃO da FOsFOrilaÇÃO de camKii
dias ac1, rezende lF1

1 Lab. de Pâncreas Endócrino, Depto. de Fisiologia e Biofísica, Instituto de 
Biologia/Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Objetivo: O íon cálcio (Ca2+) atua como mediador da sinalização 
celular em todas as células eucarióticas, regulando diversas funções 
como proliferação, expressão gênica e exocitose. Em concentrações 
basais desse íon a atividade da CaMKII está inibida. Com seu au-
mento é formado o complexo Ca2+/CaM, que se liga a CaMKII e 
expõe seu sítio catalítico. E esse mecanismo possibilita a autofosfori-
lação, mantendo, assim, uma atividade da CAMKII independente do 
complexo Ca2+/CaM e prolongando o sinal gerado pelo Ca2+. O 
palmitato é um ácido graxo saturado de cadeia longa extremamen-
te comum nos animais, que, em células betapancreáticas, impede a 
fosforilação de CaMKII induzida por glicose e potencializa a secre-
ção de insulina. Como a ativação da CaMKII está relacionada com 
a secreção de insulina, as alterações no processo secretório induzido 
por AGLs podem ser dependentes de CaMKII. Material e métodos: 
Células INS-1 foram mantidas em meio RPMI, incubadas na ausên-
cia ou presença de palmitato. Em seguida, as células foram expostas 
a 3 mM de glicose, recebendo pulsos de 30 mM de glicose, com fre-
quência de 7 horas, com ou sem 10 ul de KN93 (inibidor específico 
de CaMKII). Após esse período, os grupos foram mantidos em meio 
com 3 mM de glicose. Após esse período, avaliamos a secreção de in-
sulina estimulada por glicose (GSIS) e a fosforilação de CaMKII (por 
Western Blot). Resultados: A secreção de insulina estimulada por 
glicose (GSIS) foi significativamente maior (+88% ± 13%) nas células 
expostas a pulsos de glicose e, mais ainda, o tratamento com palmi-
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tato durante o período de aquisição inibiu significativamente esse 
processo de formação de memória metabólica em células betapan-
creáticas (-11% ± 17%), Ambos os efeitos foram abolidos na presença 
de inibidor de CaMKII, indicando a importância desta proteína. O 
aumento na GSIS foi acompanhado principalmente por aumento na 
fosforilação de CaMKII (+112% ± 23%). Discussão e conclusão: O 
processo de formação de memória em células betapancreáticas parece 
ser um importante fator no aumento de secreção de insulina nas fases 
iniciais da obesidade, e os lipídios plasmáticos, como o palmitato, 
parecem prejudicar essa importante capacidade. Finalmente, ambos 
os processos – formação de memória e inibição da memória por 
palmitato – parecem ser dependentes da CaMKII, tornando-a um 
possível alvo terapêutico na prevenção e tratamento do diabetes tipo 
2. Suporte financeiro: Fapesp e CNPq. Palavras-chave: Palmitato, 
secreção de insulina, memória metabólica.

PO34 - PreservaÇÃO da FUNÇÃO de cÉlUlas BeTa e 
aUsÊNcia de cOmPlicaÇÕes micrOvascUlares em 
Família cOm MATURITY ONSET DIABETES OF THE YOUNG 
(mOdY3) de lONGa dUraÇÃO
Hirosawa rm1, reis aF1, moises rs1, dib sa1

1 Centro de Diabetes, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp) 

Objetivo: Relatar três componentes de uma família com MODY3 
de longa duração com preservação da função de células beta e au-
sência de complicações microvasculares. Material e métodos: Ca-
racterização clínica, metabólica e genética foi avaliada. Genes da 
glucokinase (MODY2), do fator nuclear do hepatócito (HNF) 4A 
(MODY1) e do HNF1A (MODY3) foram rastreados para mutação 
pelo fluorescent-based single-strand conformational polymorphism e/
ou pelo sequenciamento. Resultados: Um frameshift pela inserção 
de um nucleotídeo (P291fsinsC) no éxon 4 do gene HNF1A foi ob-
servado nos três componentes. Caso 1: Masculino, 68 anos, tabagis-
ta e diagnóstico de diabetes melito (DM) durante gastroenterocolite 
aguda há 28 anos. Exame físico (EF): IMC 20,7 kg/m2, normoten-
so. Controle glicêmico desde o diagnóstico com hipoglicemiantes 
orais (HO). Apresentou isquemia cerebral transitória (ICT) há 19 
anos. Tratamento atual (TA): gliclazida (120 mg/dia), metformina, 
vildagliptina, sinvastatina, aspirina. Avaliação (março/13) glicemia 
de jejum (GJ) 121 mg/dl; HbA1c 8,5%; peptídeo C jejum (PCJ) 
1,87 ng/ml; colesterol total (CT) 153 mg/dl; triglicérides (TG) 85 
mg/dl; LDL 68 mg/dl; HDL 68 mg/dl; microalbuminúria (MA) 
2,14 mg/g; fundo de olho (FO) normal. Caso 2: Feminino, 41 
anos, diagnóstico de DM em exames de rotina há 21 anos. EF: IMC 
19,8 kg/m2, normotensa. TA: Nateglinida (240 mg/dia). Avaliação 
(junho/12) GJ 140 mg/dl; HbA1c 6,7%; PCJ 1,3 ng/ml; peptídeo 
C pós-prandial (PCP) 4,3 ng/ml; CT 176 mg/dl; TG 68 mg/dl; 
LDL 92 mg/dl; HDL 70 mg/dl; MA 5 mg/l; FO normal. Caso 
3: Feminino, 30 anos, diagnóstico de DM em rastreamento familiar 
há 13 anos. EF: IMC 20,7 kg/m2, normotensa. TA: Repaglinida (3 
mg/dia). Avaliação (dezembro/12) GJ 157 mg/dl; HbA1c 6,9%; 
PCJ 1,49 ng/ml; PCP 3,49 ng/ml; CT 280 mg/dl; TG 133 mg/
dl; LDL 183 mg/dl; HDL 70 mg/dl; MA 2,0 mg/l; FO normal. 
Os casos 2 e 3 apresentam predisposição à hipoglicemia. Discussão: 
A mutação está localizada em mutational hotspot e parece concorrer 
por 20% a 25% das mutações do MODY3. A preservação da reserva 
de insulina, controle glicêmico com HO, elevado HDL e ausência 
de complicações microangiopáticas em duas décadas em média de 
evolução caracterizam essa família. A expressão clínica do MODY3 é 
complexa e pode sofrer influência de fatores genéticos e ambientais. 
Por exemplo, o tabagismo pode justificar a ICT no caso 1. Conclu-
são: Pacientes com MODY3 e a mutação apresentada podem ter 
longo período de boa função das células beta e ausência de compli-

cações microvasculares. Palavras-chave: MODY, função de células 
beta, complicações microvasculares.

PO35 - síNdrOme de BerardiNelli-seiP cOm mUTaÇÃO 
rara: relaTO de casO
alcântara aNs1, Ferraz TmBl1, amaral ss1, ripardo vs1, Farias ec1, 
macedo rBl1, Paula WG1, Ferreira acs2

1 Ambulatório de Endocrinologia e Diabetes, Hospital Geral de Fortaleza.  
2 Departamento de Genética Humana, Instituto de Patologia Clínica Hermes 
Pardini 

Objetivo: A síndrome de Berardinelli-Seip (BSCL) é uma doença 
autossômica recessiva rara caracterizada por lipoatrofia generalizada, 
resistência insulínica, diabetes mellitus, dislipidemia e alterações car-
díacas, ósseas, hepáticas e ovarianas. Este trabalho tem como objeti-
vo relatar o caso de uma paciente com BSCL apresentando diabetes 
e hipertrigliceridemia severos. Material e métodos: Relato de caso 
de uma paciente com BSCL internada em um hospital terciário em 
novembro de 2012, tendo como fonte de dados o prontuário médi-
co. Resultados: Uma paciente de 22 anos foi admitida com história 
de baixo peso, diabetes e dislipidemia severos, em uso de insulino-
terapia 1,3 U/kg e com queixas de polidipsia e polifagia. Ao exame, 
apresentava IMC de 18,5 kg/m2, face, tronco e membros com pouca 
gordura subcutânea e xantomas difusos. Os exames mostravam gli-
cemia de jejum 291 mg/dl, HbA1c 10%, colesterol total 683 mg/
dl, triglicerídeos 6.370 mg/dl, TGO 60 U/l, TGP 66 U/l. Após 
internação, foram iniciados metformina 2 g/dia, pioglitazona 30 
mg/dia, ciprofibrato 100 mg/dia e insulinoterapia 2,8 U/kg, com 
normalização dos níveis glicêmicos e lipídicos. A ultrassonografia 
de abdome revelou esteatose hepática acentuada. A pesquisa gené-
tica para BSCL nos genes seipina (mutações 645 e 669) e AGPAT2 
(deleção 317-588) teve resultado normal homozigoto. Discussão: 
A metformina, associada ou não à insulina, é o tratamento de esco-
lha para a BSCL. Estudos mostraram benefícios no tratamento com 
leptina recombinante, mas os efeitos do seu uso prolongado ainda 
não são conhecidos. No caso relatado, houve excelente resposta ao 
tratamento, em concordância com a literatura. No Brasil, as princi-
pais mutações genéticas relacionadas à BSCL estão localizadas no 
cromossomo 11q13, gene da seipina (BSCL2), sendo as principais 
645 e 669, em famílias nordestinas de descendência portuguesa, e 
no 9q34, gene AGPAT2 (BSCL1), em famílias de Minas Gerais. 
Embora a pesquisa genética da paciente tenha sido negativa para 
as principais mutações encontradas no Brasil, não foi pesquisado o 
gene da caveolina-1, mais raramente relacionado à BSCL, e, além 
disso, diversos estudos sugerem que outros genes, como o da lepti-
na, podem estar associados à doença. Conclusão: Este caso torna-se 
importante pela descrição de uma paciente com fenótipo de BSCL 
não associada às mutações mais frequentes encontradas no Brasil, 
sendo importante a pesquisa futura de outras mutações mais raras 
em outros genes, incluíndo o da leptina. Palavras-chave: Berardi-
nelli-Seip, diabetes mellitus, dislipidemia.

cardiOvascUlar

PO36 - aNÁlise simBÓlica da variaBilidade da 
FreQUÊNcia cardíaca de iNdivídUOs cOm DIABETES 
MELLITUS TiPO 2 sem NeUrOPaTia aUTONÔmica
moura-Tonello scG1, Francisco cO1, Takahashi acm1, lopes slB2, 
del vale am2, Borghi-silva a1, leal amO2, catai am1

1 Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar). 2 Departamento de Medicina da UFSCar 

Objetivo: Avaliar a variabilidade da frequência cardíaca por meio 
da análise simbólica (análise não linear) de indivíduos com diabetes 
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mellitus tipo 2 (DM2) na posição supina e em resposta à mudança 
postural, devido a escassez de estudos com essa abordagem na popu-
lação com DM2. Material e métodos: Foram avaliados 38 homens 
sedentários, divididos nos grupos DM2 (n = 19, idade 50,58 ± 6,96 
anos) (GDM2) e grupo controle (GC) (n = 19, idade 50,26 ± 7,96 
anos). Os intervalos R-R foram captados por meio de um Polar RS-
800CX durante 10 minutos em cada posição (supina e ortostática). 
Foi realizada a análise simbólica (0V, 1V, 2LV e 2ULV); 0V reflete 
modulação simpática enquanto 2LV e 2ULV reflete modulação pa-
rassimpática cardíaca. Para análise estatística foi utilizada a ANOVA 
de duas vias para analisar os efeitos do grupo, da posição e intera-
ção entre eles por meio do pós-hoc Holm-Sidak. Foi considerado o 
nível de significância de 5%. Resultados: Houve diferença estatís-
tica entre os grupos, independentemente da posição, e o GDM2 
apresentou maior valor que o GC para 0V (supina: 29,74 ± 12,98 
e 22,20 ± 10,79; ortostática: 39,07 ± 12,34 e 34,66 ± 11,63, res-
pectivamente; p = 0,033) e menores valores para 1V (supina: 46,56 
± 5,53 e 50,25 ± 4,82; ortostática: 44,99 ± 5,80 e 46,92 ± 5,42, 
respectivamente; p = 0,021) e 2LV (supina: 9,00 ± 7,63 e 10,32 
± 4,65; ortostática: 5,24 ± 4,62 e 8,61 ± 5,25, respectivamente; p 
= 0.005). Houve diferença estatística entre a posição supina e or-
tostática para todas as variáveis independentemente do grupo. Não 
houve interação. Discussão: Observa-se que o GDM2 apresentou 
aumento da modulação simpática (0V) e redução da parassimpática 
(2LV), corroborando o estudo que afirma que diabéticos apresen-
tam alteração primeiramente no nervo vago, permitindo maior ação 
da modulação simpática cardíaca. Independentemente do grupo, 
houve diferença estatística para todas as variáveis entre a posição 
supina e a ortostática. O índice 0V aumentou, enquanto o 1V, o 
2LV e o 2ULV reduziram. Essa resposta pode ser devida à redução 
do retorno venoso com a mudança postural e, consequentemente, 
inibição vagal e predomínio da modulação simpática cardíaca. Não 
houve interação entre os efeitos do grupo e posição, possivelmente 
por causa da ausência de neuropatia autonômica cardíaca (NAC) 
instalada no GDM2. Conclusão: Indivíduos com DM2 sem NAC 
instalada pode apresentar desequilíbrio na modulação autonômica 
cardíaca, porém apresentam SNA ainda capaz de responder de for-
ma eficaz à mudança postural ativa. Palavras-chave: Diabetes melli-
tus tipo 2, variabilidade da frequência cardíaca, análise simbólica.

PO37 - assOciaÇÃO de diaBeTes TiPO 2, HiPOTireOidismO 
PrimÁriO e dOeNÇa cardiOvascUlar
santos KBs1, Gurjão NH1, Farias ec1, amaral ss1, Bezerra Fsm1, 
caxilé mGc1, macedo lmG1, Ferraz TmBl1

1 Serviço de Endocrinologia, Hospital Geral de Fortaleza 

Objetivo: A associação entre diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e hi-
potireoidismo (HT) tem sido pouco explorada e parece ter relação 
com várias alterações presentes na síndrome metabólica (SM), ate-
rosclerose, hipertensão arterial e doença cardiovascular (DAC). O 
objetivo do estudo é determinar a prevalência de hipotireoidismo 
em pacientes DM2 e a associação com complicações macrovascu-
lares e microvasculares. Material e métodos: 155 prontuários de 
pacientes DM2 do ambulatório de diabetes foram arrolados para 
análise de dados após aprovação do comitê de ética (CEP) local. Fo-
ram consideradas para análise medidas de IMC, HbA1c, PA, perfil 
lipídico, complicações micro e macrovasculares. Resultados: Foram 
analisados 155 prontuários de pacientes portadores de DM2 cuja 
prevalência de hipotireoidismo foi de 18,06% (28/155). Desses, 
96,43% eram do sexo feminino e a idade média foi de 62 +/- DP, 
sendo 60,7% com mais de 60 anos. Dentre os pacientes com hipo-
tireoidismo, 39,13% tinham HbA1c > 7%, enquanto no controle 
53,53% tinham A1c > 7%. No grupo dos pacientes com hipotireoi-

dismo, 71,3% possuíam IMC acima de 25 e 21,43% apresentavam 
algum tipo de complicação macro e/ou microvasculares, enquanto 
no grupo daqueles sem hipotireoidismo foi encontrada prevalência 
de 24,41%. Discussão: A prevalência de hipotireoidismo é maior 
em pacientes com DM2 e varia de 3%-13%, sendo atribuída a me-
canismos como resistência insulínica, retardo na gliconeogênese e 
captação periférica de glicose. A associação dessas duas patologias foi 
descrita, principalmente, em pacientes acima de 45 anos e com IMC 
maior que 25. O hipotireoidismo está associado à doença cardíaca 
isquêmica, independentemente da idade, níveis pressóricos, coleste-
rol ou presença de DM2. O risco aumentado de complicações micro 
e macrovasculares está bem estabelecido em pacientes com DM2 e 
apresenta-se em torno de 10%. Conclusão: De acordo com os da-
dos analisados, concluímos que a prevalência de hipotireoidismo em 
pacientes com DM2, além de idade e IMC, se mostrou de acordo 
com a literatura. Não foi observado incremento de complicações 
micro e macrovasculares nos pacientes com HT e DM2 em relação 
ao grupo de pacientes apenas com DM2. Palavras-chave: Diabetes, 
hipotireoidismo, doença cardiovascular.

PO38 - assOciaÇÃO de FaTOres de riscO Para dOeNÇas 
cardiOvascUlares em idOsOs cOm DIABETES MELLITUS 
adscriTOs Na reGiÃO NOrOesTe de BelO HOriZONTe
silva lB1, silva PaB1, soares sm1, aquino al1, santos GPs1, Fernandes 
mTO2 
1 Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  
2 Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte 

Introdução: O envelhecimento global da população é uma realida-
de. Com isso, surgem desafios relacionados às doenças crônicas não 
transmissíveis, com destaque para as cardiopatias. As doenças cardio-
vasculares (DCV) estão diretamente relacionadas com o número e a 
intensidade de fatores de risco, sendo o conhecimento desses fatores 
a principal forma de prevenção. Objetivo: Avaliar a associação de 
fatores de risco para DCV em idosos com diabetes mellitus (DM). 
Método: Estudo transversal envolvendo amostra de 391 idosos com 
60 anos ou mais acompanhados nas 20 unidades básicas do Distrito 
Sanitário Noroeste, Belo Horizonte. Os dados foram inseridos, digi-
tados e analisados no programa SPSS versão 20.0. Para comparação 
entre cardiopatia e variáveis sociodemográficas (idade, sexo, escola-
ridade e renda), clínicas (hipertensão arterial), comportamentais (ta-
bagismo, etilismo, atividade física) e antropométricas, utilizou-se o 
teste do qui-quadrado ou teste exato de Fisher. Nessa análise, um 
p < 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Resultados: 
Dos 391 idosos, 94 (24,0%) tinham DM, sendo 57 (60,6%) mu-
lheres e 37 (39,4%) homens, com idade média de 69,6 ± 6,8 anos. 
Ainda, a maioria era casada (48,9%), católica (79,8%), aposentada 
(76,6%), alfabetizada (80,9%), com renda média de 1 a 2 salários mí-
nimos (27,7%) e sedentária (72,3%). Quanto ao hábito de fumar, 56 
(59,6%) informaram nunca ter fumado, 30 (31,9%) são ex-fumantes 
e 8 (8,5%) fumam atualmente. Quanto ao etilismo, 79 (84,0%) in-
formaram não ingerir bebida alcoólica. O excesso de peso foi ve-
rificado em 41 (43,6%) dos diabéticos e 55 (58,5%) apresentaram 
razão cintura-quadril elevada. Os fatores de risco para doenças CV 
foram: pensionista (OR: 3,30, IC95%: 1,05-10,18, p-valor: 0,03); 
dor crônica (OR: 5,53, IC95%: 0,86-35,49, p-valor: 0,05); diuréti-
co (OR: 2,92, IC95%: 1,07-7,98, p-valor: 0,03); anti-hipertensivo 
(OR: 4,27, IC95%: 1,16-15,76, p-valor: 0,02). Discussão: Os acha-
dos vão de encontro a outros estudos que apontam como fatores de 
risco para DCV obesidade, hipertensão, tabagismo e sedentarismo 
(Richter et al., 2010). Possível explicação deve-se ao fato de as infor-
mações terem sido autorreferidas, exceto as antropométricas, poden-
do não refletir a realidade. Conclusão: Há necessidade de se traba-
lhar com medidas preventivas, visando reduzir os fatores de risco e o 
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impacto das DCV decorrentes do envelhecimento, e permitir melhor 
planejamento perante as necessidades reais dos pacientes. Palavras-
-chave: Diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, envelhecimento.

PO39 - assOciaÇÃO iNversa eNTre FUNÇÃO eNdOTelial 
e eXcreÇÃO UriNÁria de alBUmiNa em PacieNTes cOm 
diaBeTes TiPO 1 NOrmOalBUmiNÚricOs
souza WiBP1, silva am2, Puñales m3, cé Gv3, Tschiedel B3, rohde 
le4,Bertoluci mc5

1 Instituto da Criança com Diabetes/Grupo Hospitalar Conceição – Ministério 
da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas/
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 2 Departamento de 
Fisioterapia e Reabilitação, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).  
3 Programa de Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas/UFRGS.  
4 Serviço de Cardiologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre/UFRGS.  
5 Programa de Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas/UFRGS,  
Serviço de Medicina Interna do Hospital de Clínicas de Porto Alegre/UFRGS

Objetivo: No presente estudo, reavaliamos a relação entre dilata-
ção mediada por fluxo sanguíneo (FMD) e a função muscular lisa 
com a albuminúria, utilizando a excreção urinária de albumina em 
24h, em pacientes com DM1 a priori, normoalbuminúricos. Mate-
rial e métodos: Estudo transversal realizado em duas instituições. 
Foram determinadas simultaneamente na artéria braquial: a função 
endotelial (%FMD), a rigidez vascular [por vasodilatação induzida 
por nitroglicerina (%NTG) (normal > 8% para ambos)] e a excreção 
urinária de albumina (EUA) de 24h (imunoturbidimetria). Resul-
tados: Foram avaliados 20 pacientes com DM1 com idade de 21,1 
± 3 anos, tempo de DM 7,8 ± 1,0 anos, IMC 24,1 ± 2,6, creatinina 
0,76 ± 0,17 mg/dl e HbA1c: 8,7 ± 1,6%. A albuminúria de 24h 
(média ± DP) foi obtida em 14 pacientes. As médias e DP da %FMD 
e %NTG foram respectivamente: 8,07 ± 4,78 e 17,32 ± 5,13%. EUA 
18,4 ± 37,2 mg/24h. A disfunção endotelial (DE) esteve presente 
em 8/20 (40%) e a disfunção de músculo liso em 1/20 (5%). Micro-
albumiúria foi observada em 2/14 (14,3%) dos pacientes estudados. 
Por meio de regressão linear simples e múltipla, observou-se uma 
forte associação inversa entre a albuminúria e a FMD (r = -0,573, 
p = 0,0032), independentemente do controle glicêmico (r20,423, 
p = 0,0485, após ajuste para HbA1c média de cinco anos). Não 
houve associação significativa entre disfunção de músculo liso e al-
buminúria com esse número de pacientes. Discussão: A DE pre-
cede o surgimento de micro e macroangiopatia no diabetes, mas 
sua história natural e seu papel como marcador de microangiopatia 
não está definido. Em estudo anterior do nosso grupo, observou-se 
prevalência de DE de 49% em pacientes < 10 anos de diabetes. Nes-
te estudo, pacientes com microalbuminúria apresentaram em mé-
dia menor FMD, porém uma correlação nítida com a albuminúria 
não foi possível de ser observada, em parte por ter sido utilizada a 
concentração de albumina em amostra de urina, que apresenta alta 
variabilidade. Conclusão: A disfunção endotelial está fortemente 
associada a um aumento da excreção urinária de albumina em pa-
cientes nomoalbuminúricos, sugerindo que possa ser um marcador 
de microangiopatia ainda mais precoce que a microalbuminúria no 
DM1. Palavras-chave: Função endotelial, microalbuminúria, dia-
betes mellitus tipo 1.

PO40 - aTeNdimeNTO a diaBÉTicOs POrTadOres de riscO 
cardiOvascUlar adiciONal: realidade da assisTÊNcia 
PresTada VERSUS aTeNdimeNTO reQUeridO
Brinati lm1, almeida lc1, santos rB1, vianna sFs1, castro Ja1, amaro 
mOF1, mendonça eT1, moreira Tr1

1 Universidade Federal de Viçosa (UFV)

Objetivo: Avaliar a relação entre o atendimento a diabéticos hiper-
tensos requerido pela classificação de risco cardiovascular adicional 
e a realidade da assistência prestada no município de Viçosa, MG. 

Metodologia: Estudo de corte transversal, descritivo, realizado com 
149 pacientes diabéticos e hipertensos cadastrados na EFS. Os da-
dos foram coletados por meio de entrevistas nos domicílios com 
utilização de um questionário pré-codificado. A análise descritiva foi 
realizada com o software SPSS 12.0. Este trabalho foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da Universidade 
Federal de Viçosa. Resultados: 44,29% (66) dos usuários possuíam 
concomitantemente hipertensão e diabetes. No que tange aos fa-
tores de risco cardiovascular, 7,57% (5) dos usuários apresentavam 
seis fatores de risco, 33,33% (22) possuíam cinco fatores de risco, 
31,81% (21) possuíam quatro, 22,72% (15) usuários possuíam três 
e, por fim, 4,54% (3) possuíam dois fatores de risco. Na avaliação 
relativa ao grau de risco cardiovascular adicional apresentada por tais 
pacientes, 25 (37,87%) apresentaram risco muito alto, 34 (51,51%), 
risco alto, 7 (10,60%), risco médio, e nenhum indivíduo se enqua-
drou na classificação de risco muito baixo ou sem risco adicional. 
Assim sendo, avaliou-se a variável relativa a usuários que possuem 
critérios para serem encaminhados ao centro Hiperdia-MG; do to-
tal de 66 indivíduos encontrados, 56 (84,84%) possuíam critérios 
para serem encaminhados ao centro, no entanto, desses, apenas 5 
(7,57%) frequentavam esse centro de referência. Discussão: Indi-
víduos diabéticos possuem duas vezes mais chances de desenvolver 
hipertensão, sendo ambos os fatores de risco adicional para doenças 
cardiovasculares, bem como: hipercolesterolemia, tabagismo, obesi-
dade abdominal, dentre outros. Sabe-se que doenças cardiovascula-
res acometem mais cedo e com maior frequência indivíduos diabéti-
cos, portanto a estimativa de risco cardiovascular torna-se relevante 
para o atendimento de cada indivíduo portador de fatores de risco, 
uma vez que a magnitude do risco é diretamente proporcional ao 
grau de benefício obtido pela terapêutica. Indivíduos pertencentes 
ao risco alto e muito alto requerem atenção diferenciada por causa 
da necessidade precoce de proteção de órgãos-alvos. Conclusão: 
Observa-se a necessidade da utilização da classificação de risco car-
diovascular adicional para o atendimento a esses pacientes, viabi-
lizando o cuidado integral e equânime. Palavras-chave: Diabetes, 
atenção secundária, fatores de risco.

PO41 - avaliaÇÃO da esPessUra da camada íNTima-
mÉdia da arTÉria carÓTida cOmUm (eimc) de 
PacieNTes cOm diaBeTes TiPO 1 (dm1) em cOmParaÇÃO 
a Um GrUPO de iNdivídUOs sem
andrade Jr. crm1, Giorelli G1, clemente els1, matta mFB1, Gomes mB1

1 Serviço de Diabetes do Hospital Universitário Pedro Ernesto da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

Objetivos: A EIMC se relaciona ao aumento do RCV em DM1. 
Nosso objetivo é comparar a EIMC de indivíduos com e sem DM1. 
Métodos: Comparamos pacientes DM1 com um grupo sem DM, 
pareados por idade, sexo e IMC. Medimos a EIMC com aparelho de 
ultrassonografia utilizando software de detecção semiautomática das 
bordas. Inclusão: pacientes com DM1 há mais cinco anos, em uso de 
insulina, e controles sem DM, ambos com idade superior a 10 anos. 
Exclusão: história de procedimentos invasivos nas carótidas, uso crô-
nico de corticosteroides, doença respiratória, hepática ou renal, con-
troles com história de HAS, dislipidemia ou doença cardiovascular. 
Resultados: Comparamos 123 DM1 (57 homens) e 105 controles 
(40 homens), encontrando diferença em: quadril (95,5 ± 10,5 vs. 
97,9 ± 12,1 cm, p = 0,03), glicemia de jejum (162 ± 101 x 81 ± 20 
mg/dl, p = 0,000), glicemia pós-prandial (201 ± 96 vs. 86 ± 17 mg/
dl, p = 0,000), HbA1c (9,2 ± 2,2 vs. 5,5 ± 0,4%, p = 0,000), ácido 
úrico (3,68 ± 1,28 vs. 4,74 ± 1,43 mg/dl, p = 0,000), albuminúria 
(38,6 ± 81,3 vs. 3,91 ± 2,7 mcg/min, p = 0,000) na média da EIMC 
à direita (0,551 ± 0,093 vs. 0,529 ± 0,007 mm, p = 0,04), à esquer-
da (0,553 ± 0,093 vs. 0,527 ± 0,080 mm, p = 0,02) e total (0,559 ± 
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0,089 vs. 0,527 ± 0,082 mm, p = 0,02), respectivamente. Entre os 
DM1, controlando para a idade, sexo e etnia, encontramos correla-
ção positiva da EIMC com o tempo de DM1 (r = 0,517, p = 0,000), 
fumo (r = 0,289, p = 0,046) e ácido úrico (r = 0,317, p = 0,028) e 
negativa com o HDL (r = -0,313, p = 0,03) e a idade ao diagnóstico 
(r = -0,522, p = 0,000). Após controlarmos também para o IMC, 
manteve-se a correlação entre a EIMC e o uso de metformina (r = 
0,357, p = 0,002). Discussão: Nossos DM1 apresentam controle 
glicêmico inadequado e microalbuminúria. O controle glicêmico 
não se correlacionou com a EIMC, porém houve correlação com 
tempo de DM1, importante fator de RCV. Outros autores também 
não encontraram correlação com o controle glicêmico no momento 
do estudo, obtendo correlação da EIMC com níveis de HbA1c seis 
anos antes. O fumo acelera a aterosclerose e encontramos correlação 
do tabagismo com o aumento da EIMC. O HDL tem papel de 
proteção cardiovascular por meio do transporte reverso de coles-
terol, indo ao encontro dos nossos achados. A correlação entre o 
uso de metformina e o aumento da EIMC mesmo após o controle 
para o IMC pode refletir uma seleção de pacientes com pior perfil 
metabólico para sua prescrição. Conclusão: Outros fatores de RCV 
parecem se somar ao controle metabólico inadequado dos DM1, 
levando ao aumento da EIMC e do RCV. Palavras-chave: Diabetes 
mellitus tipo 1, espessura íntima-média, risco cardiovascular.

PO42 - avaliaÇÃO da reaTividade micrOvascUlar e 
riGideZ arTerial NO diaBeTes TiPO 1
matheus asm1, almeida lB1, Fernandes rP1, Pires BP1, Tibiriçá e2, 
Teixeira Gla1, Nava cF1, Gomes mB1

1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 2 Instituto Oswaldo Cruz –
Fiocruz 

Objetivo: A doença vascular em pacientes com diabetes mellitus tipo 
1 (DM1), especialmente a disfunção endotelial microcirculatória, 
constitui um processo complexo e multifatorial, provavelmente pre-
sente desde o início da doença. Objetivamos avaliar a relação entre 
rigidez arterial e reatividade microvascular e determinar os poten-
ciais fatores de risco associados com a rigidez arterial em pacientes 
com DM1. Pacientes e métodos: Foram avaliados 57 pacientes 
com DM1 com idade de 32,8 ± 1,6 anos e duração de doença de 
15 ± 1,3 anos e 53 controles pareados para sexo e idade. A rigidez 
arterial foi mensurada por meio da análise da onda de pulso digital 
com fotopletismografia e avaliação dos índices de reflexão vascular 
(RI) e de rigidez arterial (SI). A avaliação da microcirculação foi 
realizada por meio da fluoxometria cutânea por laser Doppler após 
estímulos farmacológicos e fisiológicos. Os estímulos farmacológi-
cos foram aplicados por meio da iontoforese de acetilcolina (ACh) 
(resposta endotélio-dependente) e da iontoforese de nitroprussiato 
de sódio (NPS) (resposta endotélio-independente). Os estímulos 
fisiológicos avaliados foram a hiperemia reativa pós-oclusiva e a má-
xima vasodilatação após hiperemia térmica. Resultados: A média do 
índice de rigidez arterial foi de 7,2 ± 1,8 m/s para os diabéticos e 
de 7,3 ± 1,7 m/s para o grupo controle (p = 0,09). A média do RI 
foi de 67,7% ± 12,3% para os diabéticos e 59,7% ±11,7% no grupo 
controle (p = 0,9). Nos diabéticos, o SI foi correlacionado com a 
duração do diabetes (r = 0,59, p < 0,001), índice de massa corporal 
(IMC) (r = 0,27, p = 0,03), pressão arterial diastólica (PAD) (r = 
0,33, p = 0,001), triglicerídeos (r = 0,35, p = 0,007), idade (r = 
0,46, p < 0,001) e resposta endotélio-dependente (r = 0,43, p = 
0,001). O RI foi associado com a pressão arterial sistólica (PAS) (r 
= 0,29, p = 0,02), PAD (r = 0,30, p = 0,02) e frequência cardíaca (r 
= 0,48, p < 0,001). No grupo controle, SI foi correlacionado com 
IMC, PAS, PAD, glicemia de jejum e colesterol HDL. RI foi apenas 
correlacionado com a frequência cardíaca. Na análise multivariada, 
duração de doença, PAD e HDL foram as mais importantes variáveis 

independentes associadas com o SI no DM1, e no grupo controle 
a PAD e a idade foram as mais importantes variáveis observadas. 
Conclusão: Na população estudada não houve diferença na rigidez 
arterial entre diabéticos e controles. Além disso, a resposta microvas-
cular endotélio-dependente foi associada com a rigidez arterial no 
diabetes. Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 1, rigidez arterial, 
microcirculação.

PO43 - avaliaÇÃO dO riscO cardiOvascUlar em 
PacieNTes cOm DIABETES MELLITUS TiPO 2 cOm dOeNÇa 
HePÁTica GOrdUrOsa NÃO alcOÓlica PelO escOre de 
FramiNGHam
Palma ccssv1, machado l2, campos cF3, Figueiredo Fa2, Perez 
rm2, Nava cF1, Gomes mB1

1 Setor de Diabetes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 2 Setor de 
Gastroenterologia, UERJ. 3 Setor de Patologia, UERJ 

Objetivo: Avaliar o risco cardiovascular por meio do escore de 
Framingham em pacientes com diabetes mellitus (DM) tipo 2 com 
doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA). Material e 
métodos: Pacientes com DM tipo 2, consecutivamente atendidos 
no ambulatório de diabetes mellitus, maiores de 18 e menores de 70 
anos, foram elegíveis à participação no estudo. Critérios de exclusão 
do estudo: sorologias positivas para hepatite B ou C (antígeno de 
superfície da hepatite B – HBsAg ou anticorpos contra hepatite C 
– anti-HCV positivos), pacientes com diagnóstico prévio de outras 
doenças hepáticas ou das vias biliares. Os pacientes elegíveis para o 
estudo foram encaminhados para realização de exames laboratoriais, 
ultrassonografia (US) abdominal e biópsia hepática percutânea. A 
análise histológica foi realizada em todos os diabéticos elegíveis, in-
dependentemente da presença de esteatose pela US abdominal ou 
de alterações de transaminases. Todos os pacientes tiveram seu risco 
cardiovascular avaliado por meio do escore de risco de Framingham. 
Resultados: Foram incluídos no estudo 84 pacientes diabéticos 
tipo 2, porém apenas 41 pacientes tiveram seu risco cardiovascular 
avaliado pelo escore de risco de Framingham por causa de dados 
incompletos. Três pacientes apresentaram biópsia normal, 18 pa-
cientes com DHGNA e 20 pacientes com esteato-hepatite (EH). 
Não foi observada correlação entre a gravidade da doença hepática 
e o escore de risco de Framingham. Discussão: Os pacientes com 
diabetes mellitus tipo 2 estão mais sujeitos a desenvolver DHGNA, 
principalmente pro causa da resistência insulínica. Esses pacientes 
também são os mais propensos a evoluir com EH, a ter progressão 
mais rápida da fibrose, além de estarem sob maior risco cardiovascu-
lar, já que a EH é considerada hoje um fator independente de risco 
cardiovascular. Os diabéticos com DHGNA, especialmente na for-
ma de EH, têm maior mortalidade por causas cardiovasculares e por 
causas hepáticas, quando comparados aos diabéticos sem DHGNA, 
reafirmando a complexa interação entre essas doenças. Conclusão: 
São necessários mais estudos e com mais pacientes para se avaliar o 
risco cardiovascular dos pacientes com DHGNA e EH por meio do 
escore de risco de Framingham. Palavras-chave: Risco cardiovascu-
lar, doença hepática gordurosa, diabetes mellitus tipo 2.

PO44 - BlOQUeiO dO recePTOr miNeralOcOrTicOide 
redUZ a PressÃO arTerial e melHOra ParÂmeTrOs 
meTaBÓlicOs em HiPerTeNsOs POrTadOres de síNdrOme 
meTaBÓlica
ezequiel dGa1, lovisi Jcm1, de Paula rB1, simão ccal1, saraiva 
Jm1, rodrigues Gl1, costa mB1

1 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Objetivo: A aldosterona (ALDO) tem sido implicada na fisiopa-
tologia da síndrome metabólica (SM), assim como da hipertensão 
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arterial a ela associada. O objetivo do presente estudo é avaliar os 
efeitos do bloqueio mineralocorticoide sobre o comportamento 
pressórico e sobre parâmetros metabólicos e renais em indivídu-
os com SM. Material e métodos: Foram avaliados 120 indivíduos 
com SM, dos quais foram alocados 27 pacientes, que participaram 
de dois períodos: basal, no qual foram obtidos dados demográficos 
e suspensa a medicação anti-hipertensiva; e período de tratamento, 
no qual foi administrada espironolactona (ESPIRO) (25 a 50 mg/
dia) ou anlodipino (AMLO 5 a 10 mg/dia), por 16 semanas. Após 
pareamento dos grupos pelo método estatístico Propensity Score 
(PG), foram selecionados 16 indivíduos do grupo de tratamento 
com ESPIRO e 11 indivíduos do grupo controle, que receberam 
tratamento com AMLO. Em ambos os períodos, foram avaliados 
parâmetros metabólicos, inflamatórios e renais e realizada monito-
rização ambulatorial da pressão arterial (MAPA). Resultados: Após 
intervenção terapêutica, houve redução significante da pressão ar-
terial sistólica de 24 horas de -23,98 mmHg (IC: -34,85 a -13,11) 
com ESPIRO e de -14,36 mmHg (IC: -25,83 a -2,89) com AMLO 
e na pressão arterial diastólica de 24 horas de -12,84 mmHg (IC: 
-19,82 a -5,87) com ESPIRO e de -9,59 mmHg (IC: -16,97 a 
-2,21) com AMLO. Em relação ao perfil metabólico, houve au-
mento na glicemia, clinicamente não relevante, no grupo ESPIRO e 
no grupo AMLO. Além disso, houve aumento significante do coles-
terol HDL no grupo ESPIRO (p = 0,00), sem alterações significati-
vas no grupo AMLO. Não foram observadas alterações significantes 
no HOMA-IR, triglicérides e potássio, em ambos os grupos. Ob-
servou-se ainda, redução significante na albuminúria acompanhada 
de redução significante da proteína C reativa (PCR), no grupo ES-
PIRO. Discussão: A ESPIRO apresentou ação anti-inflamatória e 
nefroprotetora, reduzindo a PCR e a excreção urinária de albumina, 
achados não demonstrados no grupo controle com AMLO. Tais 
achados sugerem a participação do bloqueio das ações não genômi-
cas da ALDO, visto que a redução pressórica ocorreu em ambos os 
grupos e apenas o grupo de tratamento com ESPIRO apresentou 
benefícios adicionais. Conclusão: O tratamento com ESPIRO na 
SM foi eficaz no controle da pressão arterial e apresentou benefícios 
adicionais como elevação do colesterol HDL e redução do PCR, 
além da redução da excreção urinária de albumina. Palavras-chave: 
Aldosterona, síndrome X metabólica, hipertensão.

PO45 - cOrrelaÇÃO eNTre Os TesTes reFleXOs 
cardiOvascUlares e Os ParÂmeTrOs da aNÁlise 
esPecTral Para O diaGNÓsTicO de NeUrOPaTia 
aUTONÔmica cardiOvascUlar
Tannus lrm1, Juliana G1, Teixeira Gla1, Nava cF1, Japiassú lmG1, 
lima dcG1, Bacellar acB1, Gomes mB1

1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

Objetivo: Determinar a correlação entre os testes reflexos cardio-
vasculares (CV) e os parâmetros da análise espectral para o diagnós-
tico da Neuropatia autonômica cardiovascular (NAC) em pacientes 
com diabetes tipo 1 (DM1). Material e métodos: O diagnóstico 
de NAC foi baseado nas alterações observadas nos quatro testes 
reflexos CV (teste da respiração profunda, Valsalva, ortostatismo 
e teste da hipotensão ortostática). Os parâmetros de variabilidade 
da frequência cardíaca (VFC) no domínio de frequência obtidos 
durante análise espectral (frequência muito baixa, baixa e alta) fo-
ram utilizados como critério diagnóstico alternativo da NAC. A 
presença de um e dois testes alterados determinaram o diagnóstico 
de NAC incipiente e estabelecida, respectivamente, em ambos os 
critérios diagnósticos utilizados. A análise estatística foi realizada 
por meio do SPSS 13.0. Resultados: Foram avaliados 71 pacien-
tes com DM1. Desses, 37 (47,9%) eram mulheres, 32 (45,1%) 
brancos, média de idade de 37,1 ± 13,1 anos, duração média de 

DM1 de 18,6 ± 9,2 anos, índice de massa corporal de 23,8 (17,6-
37,9 kg/m2), 5 (7%) tabagistas, 22 (31%) hipertensos, mediana 
de colesterol total, triglicerídeos, HDL de 178 (98-330 mg/dl), 
81 (32-507 mg/dl) e 63,8 (32,7-165,8 mg/dl), respectivamente, 
e média de LDL de 96,7 ± 25,7 mg/dl. Retinopatia diabética, 
microalbuminúria e neuropatia diabética estavam presentes em 
37 (49,3%), 14 (27,5%) e 27 (38%) pacientes, respectivamente. A 
média da hemoglobina glicada foi de 8,9% ± 1,8%. A prevalência 
de NAC total, estabelecida e incipiente determinada por altera-
ções nos testes reflexos CV foi de 26 (36,6%), 11 (15,5%) e 15 
(21,1%) e por alterações dos parâmetros da análise espectral de 34 
(47,9%), 25 (35,2%) e 9 (12,.7%), respectivamente. Quando usa-
dos isoladamente, os parâmetros obtidos na análise espectral não 
apresentaram boa correlação com os testes reflexos CV (kappa = 
0,26/p = 0,025). Discussão: A prevalência de NAC definida pelos 
parâmetros da análise espectral foi superior aos testes reflexos CV, 
o que poderia corroborar os dados de literatura em relação à sensi-
bilidade e à detecção precoce da NAC por esse critério diagnóstico. 
No entanto, esses dados ainda apresentam baixa reprodutibilidade. 
Conclusão: A análise da VFC por meio da análise espectral parece 
não ser uma boa ferramenta para diagnóstico de NAC quando utili-
zada isoladamente, mas parece ter papel importante no diagnóstico 
de NAC quando associada aos testes reflexos CV. Palavras-chave: 
Neuropatia autonômica cardiovascular, diabetes mellitus, teste re-
flexo cardiovascular.

PO46 - deTermiNaÇÃO da idade vascUlar (iv) POr meiO 
da medida da esPessUra das camadas íNTima-mÉdia 
da arTÉria carÓTida cOmUm (eimc) de PacieNTes cOm 
dm1: FerrameNTa ÚTil
andrade Jr. crm1, Giorelli G1, clemente els1, matta mFB1, Gomes 
mB1

1 Serviço de Diabetes do Hospital Universitário Pedro Ernesto da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

Objetivos: Ferramentas usuais de avaliação do RCV não se ade-
quam a pacientes com DM1. A determinação da IV por meio da 
EIMC é uma ferramenta útil na avaliação do RCV naqueles sem 
DM. Nosso objetivo é avaliar se a utilização da IV em substituição 
à idade cronológica (IC) seria ferramenta útil na avaliação do RCV 
daqueles com DM1. Métodos: Comparamos dados clínicos e la-
boratoriais de pacientes com DM1 com um grupo sem diabetes, 
ambos com 35 anos ou mais, pareados por sexo, idade e IMC. 
Medimos a EIMC com aparelho de ultrassonografia utilizando sof-
tware de detecção semiautomática das bordas. Calculamos a IV por 
meio de tabelas de normalidade para a EIMC de acordo com sexo, 
idade e etnia. Obtivemos duas IV (à direita e à esquerda) e utili-
zamos a mais avançada. Avaliamos o RCV por meio do escore de 
Framingham, inicialmente com a IC e depois a substituímos pela 
IV. Resultados: Comparamos 56 DM1 (22 homens) e 33 con-
troles (15 homens), encontrando diferença em: GJ (160 ± 95 vs. 
82 ± 9 mg/dl, p = 0,000), GPP (201 ± 94 vs. 90 ± 25 mg/dl, p 
= 0,000), HbA1c (8,9 ± 1,7 vs. 5,8 ± 0,4, p = 0,000), colesterol 
total (167 ± 34 x 188 ± 43 mg/dl, p = 0,04), colesterol LDL (93 
± 22 vs. 126 ± 22 mg/dl, p = 0,01), ácido úrico (3,6 ± 1,3 vs. 4,8 
± 1,5 mg/dl, p = 0,002), taxa de albuminúria (41,6 ± 77,1 vs. 3,5 
± 2,0 mcg/min, p = 0,004), idade vascular (53,2 ± 11,9 vs. 47,2 ± 
9,7 anos, p = 0,018), RCV pela IC (10,1 ± 8,1 vs. 5,2 ± 3,5%, p = 
0,002) e RCV pela IV (13,2 ± 9,2 vs. 6,3 ± 6,8%, p = 0,003). Entre 
os DM1, a diferença entre a IV e IC foi de 8,7 anos (53,2-44,5 
anos, p = 0,000), aumentando o RCV em 3,1% (13,2%-10,1%, p = 
0,000), sem diferença entre os controles. Entre os pacientes com 
DM1, o sexo feminino teve uma diferença entre a IV e IC de 11,2 
anos (54,4 ± 11,2 – 43,1 ± 6,8 anos, p = 0,000) com uma diferença 
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entre o RCV com IV e IC de 3,5% (10,6 ± 6,8 – 7,1 ± 4,4%, p 
= 0,000), passando de um risco RCV baixo para moderado. Não 
houve diferença entre os homens com DM1. Discussão: Pacientes 
com DM1 apresentam importante avanço na IV. Esse aumento se 
deu especialmente no sexo feminino. A diferença entre a IC e IV 
foi responsável por uma mudança de faixa de RCV de baixo para 
moderado nos pacientes do sexo feminino. As tabelas de RCV usu-
almente atribuem proteção ao sexo feminino, o que não observa-
mos em nossos DM1 do sexo feminino. Conclusão: Nosso estudo 
sugere que pacientes com DM1, especialmente do sexo feminino, 
apesar de jovens apresentarem RCV elevado. Assim, a idade vascu-
lar poderia ser uma ferramenta útil na identificação desses pacientes 
com DM1 e um RCV elevado. Palavras-chave: Diabetes mellitus 
tipo 1, idade vascular, risco cardiovascular.

PO47 - disFUNÇÃO TireOidiaNa e riscO cardiOvascUlar 
em PacieNTes cOm DIABETES MELLITUS TiPO 2
Palma ccssv1, Pavesi m2, Nava cF1, Nogueira vG3, clemente els1, 
vasconcellos mFmP3, lima dcG1, Gomes mB1

1 Setor de Diabetes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 2 Clif Data 
Centre, European Consortium on Liver Failure, Hospital Clínic de Barcelona.  
3 Laboratório de Diabetes, UERJ 

Objetivo: Avaliar o risco cardiovascular em pacientes com diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2) com e sem disfunção tireoidiana por meio 
de parâmetros clínicos e laboratoriais. Material/Métodos: Estu-
do observacional transversal. Foram avaliados 304 pacientes com 
DM2, sendo 100 homens e 204 mulheres. Os dados foram obtidos 
por meio de inquérito clínico-demográfico, avaliação laboratorial 
do perfil lipídico, glicídico e função tireoidiana e análise de risco 
cardiovascular de 10 anos por meio dos escores de risco de Framin-
gham e do UKPDS, obtido por meio do Risk Engine. Resultados: 
A média de escore de Framingham foi de 16,8% nos homens e 
11,6% em mulheres com hipotireoidismo subclínico e de 18,2% em 
homens e 11,4% em mulheres com eutireoidismo. Não houve dife-
rença estatística entre eles. A média do risco UKPDS foi de 15,1% 
para doença arterial coronariana (DAC) não fatal, de 12,4% para 
DAC fatal, 17,5% para o acidente vascular cerebral (AVC) não fatal 
e de 2,8% para AVC fatal em pacientes com hipotireoidismo sub-
clínico. Foi observada diferença estatística em comparação aos pa-
cientes eutireoidianos. Os níveis de TSH correlacionaram-se com 
os escores de risco de AVC, DAC e DAC fatal do escore UKPDS 
em uma análise univariada pela correlação de Pearson (TSH vs. 
risco de DAC, R2 0,156, p = 0,007; TSH vs. risco de DAC fatal, 
R2 0,163, p = 0,005, TSH vs. risco de AVC fatal, R2 0,127, p = 
0,027), mas não com o resultado para o risco de AVC não fatal (R2 
0,103, p = 0,074). As demais disfunções tireoidianas (hipotireoi-
dismo clínico, hipertireoidismo clínico e subclínico) encontradas 
não foram analisadas por causa do pequeno número de pacien-
tes em cada grupo. Discussão: O hipotireoidismo é associado ao 
aumento de fatores de risco para doença coronariana, incluindo 
dislipidemia, hipertensão arterial e níveis elevados de homocisteína, 
além da associação com aumento do risco de eventos coronarianos 
e mortalidade. No hipotireoidismo subclínico, apesar de os fatores 
de risco associados à doença coronária poderem estar presentes, a 
associação com eventos coronarianos e mortalidade ainda não está 
bem definida. As discrepâncias podem ser atribuídas a diferenças 
populacionais e diferenças nos vários estudos de follow-up. Con-
clusões: Observou-se associação entre o risco cardiovascular e hi-
potireoidismo subclínico demonstrado pela maior média do escore 
UKPDS em pacientes com DM2 com essa disfunção. Palavras-
-chave: Risco cardiovascular, disfunção tireoidiana, diabetes melli-
tus tipo 2.

PO48 - eFeiTOs da sUPlemeNTaÇÃO cOm TaUriNa sOBre 
O deseNvOlvimeNTO da OBesidade e reaTividade 
vascUlar em raTOs TraTadOs cOm GlUTamaTO 
mONOssÓdicO (msG)
leão vF1, Faria PP1, Ferreira lldm1, raimundo Jm1, ribeiro ra2

1 Lab. Integrado de Pesquisa, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  
2 Lab. Integrado de Morfologia, UFRJ 

Objetivo: Nosso objetivo foi avaliar a obesidade e a reatividade 
vascular em ratos obesos MSG suplementados com taurina (Tau). 
Material e métodos: Ratos Wistar machos receberam injeções sub-
cutâneas de MSG [4 g/kg peso corporal (PC), grupo MSG] ou 
salina (1,25 g/kg PC, controle: CTL) durante os cinco primeiros 
dias de vida. Aos 21 dias, os ratos foram distribuídos nos grupos: 
CTL, MSG ou MSG suplementado com 2,5% Tau (MTAU). Aos 
90 dias, o sangue foi coletado para dosagens bioquímicas. Aos 150 
dias de vida, os ratos foram eutanasiados e a aorta torácica foi remo-
vida e preparada para registro de tensão isométrica para avaliação 
da reatividade vascular à fenilefrina (Phe 10-9 a 10-5M) e à acetil-
colina (ACh 10-9 a 10-5M). Resultados e discussão: Ratos MSG 
apresentaram maior peso das gorduras retroperitonial (39,0 ± 8,0 
mg/g PC) e perigonadal (31,0 ± 6,0 mg/g PC) e de tecido adiposo 
marrom (2,4 ± 0,3 mg/g PC) comparados aos CTL (12,7 ± 1,4, 7,2 
± 1,5 e 1,0 ± 0,1 mg/g de PC, respectivamente). O grupo MTAU 
apresentou redução de 39% e 22% na gordura retroperitoneal (23,9 
± 1,6 mg/g PC) e perigonadal (23,8 ± 2,8 mg/g PC) em relação 
ao MSG. Aos 90 dias de vida, ratos MSG apresentaram hipertrigli-
ceridemia (145 ± 14 mg/dl) e hiperinsulinemia (4,6 ± 0,7 ng/ml) 
comparados aos CTL (96 ± 7 mg/dl e 1,2 ± 0,3 ng/ml, P < 0,01). 
A suplementação normalizou a trigliceridemia (97 ± 9 mg/dl) e 
reduziu a insulinemia (3,2 ± 0,9 ng/ml) no MTAU. Essas ações de-
vem estar associadas com o aumento do gasto energético já relatado 
para Tau em modelos de obesidade genética e induzida por dieta. A 
resposta vasoconstritora máxima a 10 µM de Phe foi similar entre os 
grupos (CTL 1,0 ± 0,1; MSG 1,1 ± 0,1 e MTAU 1,1 ± 0,3 g; P > 
0,05). Porém, a resposta máxima vasodilatadora a 10 µM de Ach foi 
menor em aortas de ratos MSG (40,6 ± 7,8%) em relação às aortas 
de ratos CTL (77,2 ± 3,5 %, P < 0,05). A Tau impediu as alterações 
na resposta vascular à ACh, sendo o relaxamento nas aortas MTAU 
similar às CTL (75,1 ± 3,0%). A prevenção das alterações na reativi-
dade vascular à ACh deve estar associada à atividade antioxidante da 
Tau, o que promoveria redução do estresse oxidativo, e ao seu efeito 
vasodilatador. Conclusão: Ratos MSG desenvolveram obesidade, 
hipertrigliceridemia, hiperinsulinemia e disfunção endotelial. A Tau 
preveniu alterações no perfil lipídico plasmático, reduziu o acúmulo 
de gordura e normalizou a reatividade vascular à ACh. Apoio finan-
ceiro: Faperj, CNPq e PIBIC-UFRJ. Palavras-chave: Obesidade, 
vascular, taurina.

PO49 - esTUdO da micrOcircUlaÇÃO cereBral de 
raTOs HiPerTeNsOs diaBÉTicOs: eFeiTOs dO TraTameNTO 
crÔNicO cOm aNTaGONisTa dO sisTema reNiNa-
aNGiOTeNsiNa
Obadia Nvrs1, estato v1, carvalho-Tavares J2, Freitas Fs1, reis P3, 
castro-Faria Neto Hc3, lessa ma1, Tibiriçá e1

1 Laboratório de Investigação Cardiovascular, Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz.  
2 Núcleo de Neurociências, Departamento de Fisiologia e Biofísica, Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). 3 Laboratório de Imunofarmacologia, Instituto 
Oswaldo Cruz, Fiocruz 

Objetivos: Determinar as mudanças microvasculares cerebrais e as 
alterações da microcirculação no músculo cardíaco e esquelético in-
duzidas pela associação de hipertensão arterial e diabetes em ratos, 
bem como os efeitos do tratamento de longo prazo com olmesarta-
na e enalapril. Materiais e Métodos: O diabetes foi induzido expe-
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rimentalmente por uma combinação de uma dieta rica em gorduras 
associada a uma única dose de baixa concentração de estreptozoto-
cina (35 mg/kg, intraperitoneal). D-SHR foram tratados oralmen-
te com a olmesartana (5 mg/kg/dia), enalapril (10 mg/kg/dia) 
ou veículo (salina) durante 28 dias, ratos normotensos controles 
Wistar-Kyoto (WKY). Os animais foram anestesiados com pento-
barbital e a densidade capilar funcional do cérebro e do músculo 
esquelético foi avaliada com videomicroscopia intravital utilizando 
como contraste a fluorescência acoplada ao dextran, visualizada atra-
vés de uma janela craniana no osso parietal esquerdo, que permite 
a exposição da membrana pia-máter. Resultados: O tratamento 
crônico com olmesartana ou enalapril reduziu significativamente a 
pressão arterial e foi capaz de reverter a rarefação capilar funcional 
no cérebro (D-SHR OLM 187 ± 10 ou D-SHR ENA 220 ± 38 
capilares/mm² vs. D-SHR VEH 94 ± 9 capilares/mm², p < 0,05). 
Também foram capazes de reduzir significativamente o número do 
rolamento de leucócitos em ratos diabéticos hipertensos, D-SHR 
OLM (5,9 ± 0,1 células/min, p < 0,05) e D-SHR ENA (4,1 ± 0,7 
células/min, p < 0,05), quando comparados com o grupo controle 
D SHR-VEH (10,6 ± 1,8 células/min). A análise histoquímica da 
densidade capilar estrutural mostrou que tanto o olmesartan como 
o enalapril aumentaram a densidade da razão capilar-fibra do mús-
culo esquelético (D-SHR OLM 2,1 ± 0,1 ou D-SHR ENA 2,1 ± 
0,1 vs. D-SHR VEH 1,5 ± 0,1; p < 0,001) e o volume da razão 
capilar-fibra no ventrículo esquerdo [D-SHR OLM 0,23 ± 0,01 ou 
D-SHR ENA 0,30 ± 0,02 Vv (cap)/Vv (fib) vs. D-SHR VEH 0,09 
± 0,01 Vv (cap)/Vv (fib), p < ,001]. Discussão: A associação entre 
hipertensão e diabetes resulta em alterações microvasculares no cé-
rebro, músculo esquelético e miocárdio, mas essas alterações podem 
ser prevenidas por bloqueio crônico do sistema renina-angiotensina. 
Conclusão: O tratamento crônico com olmesartana ou enalapril foi 
capaz de atenuar as alterações estruturais e funcionais da microcir-
culação, bem como o processo inflamatório microvascular cerebral 
e estado pró-oxidante. Palavras-chave: Microcirculação, diabetes, 
hipertensão.

PO50 - NeUrOPaTia aUTONÔmica cardiOvascUlar em 
PacieNTes cOm disGlicemia sUBmeTidOs a caTeTerismO 
cOrONariaNO
meira dm1, Piveta v1, Bittencourt c1, saddi-rosa P1, alves cm1, 
Oliveira csv1, rolim lc1, reis aF1

1 Centro de Diabetes, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

Objetivo: Descrever a prevalência de neuropatia autonômica car-
diovascular (NAC) em pacientes com disglicemia submetidos a ca-
teterismo. Material e métodos: 48 pacientes com diabetes mellitus 
tipo 2 ou pré-diabetes (American Diabetes Association), submetidos 
a cateterismo coronariano (CAT), foram convidados a participar do 
estudo. Considerou-se como portador de DAC quando presente 
qualquer lesão maior ou igual a 50% ao CAT, o relato de infarto 
agudo do miocárdio ou de angioplastia cirúrgica ou percutânea. O 
estudo de NAC foi feito com dos três testes de Ewing (razão Val-
salva, teste da inspiração profunda e teste ortostático) e pesquisa 
de hipotensão ortostática. A NAC instalada é diagnosticada quando 
pelo menos dois testes estão alterados. E se acompanhados de hi-
potensão ortostática, é diagnosticada NAC grave. Resultados: No 
grupo, com idade média de 59 anos, 58,3% eram do sexo masculino, 
79% tinham diagnóstico de HAS, 84%, de dislipidemia, 33, de DAC 
(69%). Nove pacientes (18,8%) tiveram o diagnóstico de NAC (6 
DM e 3 pré-DM), e em 2 (DM) o diagnóstico foi de disautonomia 
cardiovascular grave. Dos 9 pacientes com diagnóstico de NAC, 7 
(14,6% do total e 77,8% dos NAC positivo) tiveram diagnóstico de 
DAC. Conclusão: A prevalência de NAC em pacientes com disgli-

cemia submetidos ao CAT foi de 18,8%, com a presença concomi-
tante de DAC em 77,8% dos casos. Estudos mostram que alterações 
da NAC podem estar presentes até mesmo antes do diabetes. Mais 
de 70% dos pacientes com NAC apresentavam DAC, o que reforça o 
rastreamento de NAC para avaliar risco de DAC. Este estudo aponta 
para a importância do rastreamento dessa complicação do diabetes 
(e também do pré-diabetes), que é pouco investigada, consideran-
do sua alta associação com DAC nessa população. Palavras-chave: 
Neuropatia, disautonomia, coronariopatia

PO51 - NeUrOPaTia aUTONÔmica cardíaca cOmO 
PrediTOra de PiOra da TaXa da FilTraÇÃO GlOmerUlar 
em PacieNTes cOm diaBeTes meliTO dO TiPO 1
almeida FK1, Prates re2

1 Departamento de Medicina Interna da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 2 Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre 

Introdução: Há evidência de associação entre neuropatia autonô-
mica cardíaca (NAC) avaliada por teste de esforço e a presença de 
complicações microvasculares em pacientes com diabetes melito do 
tipo 1 (DM1). Neste trabalho, buscamos avaliar prospectivamente 
se a NAC está associada a pior evolução renal em pacientes com 
DM1. Materiais e métodos: 85 pacientes com DM1 do ambula-
tório de diabetes do HCPA haviam sido convidados previamente 
a realizar teste ergométrico, de acordo com o protocolo de Bru-
ce. Desses, 81 pacientes puderam ser reavaliados em um momento 
futuro (seguimento médio de 7,7 anos). Os pacientes tiveram sua 
taxa de filtração glomerular (TFG) estimada por meio do método 
MDRD no basal e na reavaliação. Consideramos uma queda da TFG 
superior a 1 ml/min por ano como significativa de perda renal. Re-
sultados: Frequência cardíaca (FC) em repouso mais elevada (p = 
0,017) e menor incremento da FC no pico do exercício físico (p = 
0,003), assim como menor queda da FC após 4 minutos de repouso 
na fase de recuperação (p = 0,023), demonstraram ter associação 
estatisticamente significativa com perda da TFG maior que 1 ml/
min/ano. Mesmo após correção por regressão logística com ajus-
tamento para os fatores de risco mais conhecidos para nefropatia 
diabética (hipertensão, idade ou tempo de DM e controle glicêmi-
co), as variáveis associadas à NAC permaneceram preditoras de piora 
renal. Discussão: A presença de NAC durante teste ergométrico 
está associada à piora da função renal em pacientes com DM1 ao 
longo do tempo. Palavras-chave: Neuropatia, diabetes melito tipo 
1, filtração glomerular.

PO52 - NiTriTO saNGUíNeO esTÁ assOciadO À 
OBesidade, e NÃO À iNsUliNa e HOma-ir, em criaNÇas e 
adOlesceNTes cOm OBesidade e HiPerTeNsÃO
miranda Ja1, Belo va2, souza-costa dc2, arbex a3, ramos ell3, 
Tanus-santos4, lana cmm5 
1 Departamento de Farmacologia, Faculdade de Ciências Médicas, 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); Fundação Instituto Mineiro 
de Estudo Pesquisa em Nefrologia (Imepen). 2 Laboratório de Farmacologia 
Cardiovascular, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo (USP).  
3 Fundação Imepen. 4 Laboratório de Farmacologia Cardiovascular, Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto, USP. 5 Departamento de Fisiologia, Instituto de 
Ciencias Biológicas, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

Objetivo: A resistência insulínica, a obesidade e a hipertensão arte-
rial estão associadas à redução na biodisponibilidade de óxido nítri-
co. Porém, em crianças e adolescentes obesos os dados são contro-
versos. Assim, testamos a hipótese de que em crianças e adolescentes 
obesos e obesos e hipertensos os níveis de nitrito estão correlaciona-
dos a insulina e HOMA-IR. Material e métodos: Estudo transver-
sal, no qual foram selecionadas 101 crianças (51,5%M) com idade 
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entre 6 e 10 anos e 109 adolescentes (51,4%M) com idade entre 11 
e 17 anos. Realizamos medidas antropométricas (peso, altura e cir-
cunferência abdominal), hemodinâmica (pressão arterial) e dosagens 
bioquímicas (colesterol total, HDL-c, LDL-c, triglicerídeos, glice-
mia, insulina e nitrito). A obesidade e a hipertensão arterial foram 
definidas de acordo com a idade e o sexo, segundo recomendações 
internacionais. As crianças foram divididas em grupos controle (n 
= 32, 59,4%M), obeso (n = 55, 50,9%M) e obeso hipertenso (n 
= 14, 35,7%M), bem como os adolescentes em controle (n = 45, 
55,6%M), obeso (n = 43, 48,8%M) e obeso hipertenso (n = 21, 
47,6%M). Para análise dos dados utilizamos Anova 1-way, segui-
da de post-hoc de Tukey, teste χ², correlação linear de Pearson e de 
Spearman. Resultados: Entre as crianças e adolescentes o IMC, a 
circunferência abdominal, a pressão arterial sistólica e diastólica, a 
insulina e o HOMA-IR foram significativamente maiores nos gru-
pos obeso e obeso hipertenso comparados ao controle (p < 0,05). 
Entre as crianças o nitrito correlacionou-se positivamente com idade 
(r = 0,41; p < 0,01) e HDL-c (r = 0,25; p = 0,02) e com o estado 
de eutrofia (r = 0,27; p = 0,01). Entre os adolescentes o nitrito 
correlacionou-se negativamente com IMC (r = -0,25; p = 0,01), 
circunferência abdominal (r = -0,24; p = 0,02) e positivamente com 
o estado de eutrofia (r = 0,32; p < 0,01). Em ambos os grupos o 
nitrito não se correlacionou à insulina ou ao HOMA-IR (p > 0,05). 
Discussão: Embora a literatura mostre que a sensibilidade insulínica 
é fator determinante na síntese de óxido nítrico na população adulta, 
em nosso estudo os níveis de nitrito sanguíneo associaram-se à obe-
sidade, e não à insulina e HOMA-IR. Todavia, este resultado está 
de acordo com estudo recente que aponta o diabetes tipo 2, e não a 
resistência insulínica, como associado à redução da biodisponibilida-
de de óxido nítrico. Conclusão: Em crianças e adolescentes obesos e 
obesos hipertensos o nitrito sanguíneo não está associado à insulina 
e HOMA-IR. Palavras-chave: Nitrito, insulina, HOMA-IR.

PO53 - PerFil liPídicO e raZÃO TG/Hdl-c de PacieNTes 
diaBÉTicOs cOm e sem UsO de drOGas HiPOliPemiaNTes
Oliveira sG1, Queiroz Pma1, araújo ilsB1, silva BNs1, silva ra1

1 Departamento de Nutrição, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Introdução: As doenças cardiovasculares são a maior causa de mor-
talidade no mundo, estando entre os seus principais fatores de risco 
o diabetes mellitus (DM) e a dislipidemia. Objetivo: Avaliar o perfil 
lipídico e os valores da razão TG/HDL-c de pacientes com DM 
tipo 2 com e sem uso de medicação hipolipemiante. Materiais e 
métodos: Estudo observacional descritivo, com componente ana-
lítico, realizado com 85 diabéticos, de ambos os sexos, com idade 
mínima de 20 anos, atendidos ambulatorialmente no Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC/UFPE). 
Resultados: Da amostra, 46 pacientes faziam uso de medicação 
hipolipemiante e 39 não faziam uso. A média de idade foi 61,6 ± 
9,2 anos, sendo 57,6% da amostra de idosos e 78,8% do gênero 
feminino e, de acordo com o IMC, 67,0% apresentavam excesso 
de peso. Entre os grupos, não houve diferença estatisticamente 
significativa para o perfil lipídico e razão TG/HDL-c. Discussão: 
Embora seja recomendado que a dislipidemia seja agressivamente 
tratada, nem sempre esse objetivo é alcançado. Dessa forma, esses 
indivíduos devem ser submetidos a tratamentos preventivos mais 
eficazes, não só com medicações, mas também com mudança do 
estilo de vida como a prática regular de atividade física e a adoção 
de hábitos alimentares saudáveis. Conclusão: É necessário melhor 
controle dos níveis lipídicos desses pacientes não apenas com me-
dicações hipolipemiantes, mas principalmente com mudanças do 
estilo de vida. Palavras-chave: Diabetes mellitus, drogas hipolipe-
miantes, dislipidemia.

PO54 - PerFil NUTriciONal e cONsUmO eNerGÉTicO 
de PacieNTes de Um PrOGrama de reaBiliTaÇÃO 
cardiOPUlmONar e meTaBÓlica de FlOriaNÓPOlis, sc
amaral cl1

1 Universidade Gama Filho 

Introdução: A reabilitação cardiopulmonar e metabólica (RCPM) 
corresponde a um processo educativo no qual o paciente deve ser 
provido de informações sobre a fisiopatologia da doença e a rela-
ção com atividades cotidianas, ação de medicamentos, bem como a 
reformulação dos hábitos alimentares. Alguns fatores dietéticos im-
plicam a causa, a prevenção e o tratamento das doenças cardiovascu-
lares. Objetivo: Avaliar o perfil nutricional e o consumo energético 
diário de pacientes cardiopatas das fases II, III e IV do programa 
de reabilitação cardíaca do Núcleo de Cardiologia e Medicina do 
Exercício da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). 
Materiais e métodos: Participaram deste estudo 11 pacientes com 
diagnóstico de doença cardiovascular, associada ou não a comorbi-
dades, com idade média de 61,6 (±7,5) anos, participantes do pro-
grama de RCPM por no mínimo quatro meses. Foram aferidos peso 
e altura para cálculo do índice de massa corporal (IMC) e classifica-
ção do estado nutricional. O consumo alimentar habitual e a inges-
tão calórica foram avaliados por meio de um registro alimentar de 
três dias. Resultados: A prevalência de indivíduos do sexo masculi-
no foi de 82% (n = 9) e do sexo feminino foi de 18% (n = 2). A média 
de peso e altura entre os participantes foi de 88,3 kg (±17,2) e 169,8 
cm (±7,5), respectivamente, e de IMC foi de 30,6 kg/m² (±5,6). 
O valor energético total (VET) mediano foi de 1.930,7 kcal/dia. 
A prevalência de eutrofia (27,3%) foi mais baixa entre os partici-
pantes do estudo, bem como dietas hipo e normocalóricas (27,3%). 
Observou-se prevalência maior (45,4%) de dieta hipercalórica e in-
divíduos com excesso de peso (72,7%). Conclusão: A obesidade é 
um fator agravante de morbimortalidade universal, porém é uma 
condição passível de prevenção e mudança. A partir dos resultados 
obtidos, fica evidente a necessidade de intervenções multidisciplina-
res e da implantação de um programa de educação nutricional aos 
cardiopatas, visando reduzir a prevalência de pacientes com excesso 
de peso e prevenir riscos de eventos clínicos e desenvolvimento de 
outras comorbidades. Palavras-chave: Perfil nutricional, consumo 
energético, reabilitação cardíaca.

PO55 - PrevalÊNcia de disliPidemia em diaBÉTicOs 
acOmPaNHadOs NO HiPerdia em TeresÓPOlis/rJ
Naliato ecO1, Pereira rcs1, Fernandes lB1, Jones dPs1

1 Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso)

Objetivo: O acompanhamento no sistema HiperDia consiste numa 
importante ferramenta no tratamento de pacientes com diabetes 
mellitus (DM). O objetivo desse trabalho foi avaliar a prevalência 
de dislipidemia em diabéticos acompanhados no sistema HiperDia 
nas UBSF Albuquerque e Venda Nova do município de Teresó-
polis/RJ. Material e métodos: Esse estudo seccional avaliou 291 
diabéticos (idade = 60,0 ± 12,2 anos; 64,6% de mulheres) quanto à 
prevalência de dislipidemia e hipertensão arterial, à história familiar 
(DM, dislipidemia e doença cardiovascular – DCV) e ao controle 
glicêmico. Resultados: A maioria dos pacientes (55,9%) apresenta-
va níveis elevados de colesterol total (214,0 ± 45,9 mg/dl), 77,2% 
tinham elevação de LDL (133,0 ± 42,0 mg/dl), 65,6%, aumento 
de triglicerídeos (179,8 ± 73,9 mg/dl) e 64,5%, baixos níveis de 
HDL (média = 44,7 ± 8,0 mg/dl). A prevalência de hipertensão 
arterial era de 82,6%. Quanto à história familiar, 48,5% tinham pa-
rentes com DM, 16,8% com dislipidemia e 21% com DCV. No to-
cante ao controle do DM, 60,1% apresentaram glicemias de jejum 
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maiores que 140 mg/dl e a média da hemoglobina glicada (HG) 
no grupo estudado correspondeu a 7,8%. Pacientes cuja glicemia 
de jejum ultrapassava 140 mg/dl tinham médias mais altas de co-
lesterol total (219,0 ± 43,6 mg/dl vs. 206,8 ± 48,4 mg/dl; p = 
0,0160), de LDL (139,0 ± 43,5 mg/dl vs. 124,6 ± 38,4 mg/dl; 
p = 0,0286) e de triglicerídeos (190,0 ± 67,6 mg/dl vs. 164,9 ± 
80,4 mg/dl; p = 0,0012). Pacientes com níveis de LDL elevados 
apresentavam níveis mais altos de HG (7,9 vs. 7,3%; p = 0,0049). O 
mesmo ocorria com os pacientes com hipertrigliceridemia (7,9% vs. 
7,4%; p = 0,0001). Discussão: Confirmando dados da literatura, o 
grupo de diabéticos estudado apresentava alta prevalência de disli-
pidemia e de hipertensão arterial. Uma das vantagens do cadastro 
dos pacientes no sistema HiperDia é o fornecimento de medica-
ções e orientações. O presente estudo verificou que, apesar disso, 
a maior parte dos pacientes apresentava mau controle glicêmico, 
conforme indicado tanto pela glicemia de jejum quanto pela HG, 
e a presença de dislipidemia, importante comorbidade metabólica 
que incorre no aumento do risco cardiovascular dos pacientes dia-
béticos. Conclusão: A realização rotineira do lipidograma permite 
identificar e tratar adequadamente pacientes com dislipidemia, uma 
importante comorbidade do DM. Palavras-chave: Diabetes, disli-
pidemia, HiperDia.

cirUrGia BariÁTrica e meTaBÓlica

PO56 - cirUrGia BariÁTrica e meTaBÓlica e seUs eFeiTOs 
em lONGO PraZO: Um relaTO de casO
schröer P1, czarnobay sa1, corrêa T1

1 Associação Educacional Luterana Bom Jesus (Ielusc) 

Introdução: De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Ba-
riátrica e Metabólica, em 2010 foram realizadas 60.000 cirurgias 
no país. Esse aumento crescente ocasiona intensa preocupação em 
relação aos seus possíveis efeitos em longo prazo, principalmente 
quanto às alterações dietéticas e nutricionais. Objetivo: Avaliar o 
estado nutricional de um paciente submetido à cirurgia bariátrica e 
metabólica (CBM), internado em um hospital público de Joinville, 
SC. Material e métodos: Estudo transversal realizado por meio 
da coleta de dados secundários de um paciente submetido à CBM, 
internado em um hospital público de Joinville, SC, após a devida 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição. Paciente 
do gênero masculino, 56 anos, submetido à CBM há três anos, 
não soube informar com exatidão qual a técnica cirúrgica utilizada. 
Resultados: Em 2013 foi internado com o diagnóstico de erisipela 
e parestesia de MMII, ascite, insuficiência renal crônica e diabetes, 
com presença de neuropatia. Seu índice de massa corpórea (IMC) 
pré-cirúrgico era 40,5 kg/m2 (120 kg), sendo classificado como 
obesidade III. Após três anos, com perda de 48 kg, corresponden-
tes à 40% de perda, e IMC de 24,3 kg/m2 (72 kg), encontrava-se 
dentro da eutrofia. Resultados dos exames bioquímicos: albumina 
2,1 (3,5-5,2 g/dl); proteínas totais 4,5 (6,5-8,5 g/dl); ácido fóli-
co 19,7 (3,1-17,5 ng/ml); vitamina B12 874 (210-980 pg/ml); 
ferritina 64,7 (10-291 ng/ml); ferro sérico 21 (37-145 µg/dl). 
Discussão: A neuropatia tem sido caracterizada como uma das ma-
nifestações dos distúrbios nutricionais decorrentes da CBM. Com 
relação à albumina e às proteínas totais, evidencia-se o acentuado 
grau de desnutrição atingido pelo paciente, caracterizando-se pra-
ticamente como uma caquexia, embora, antropometricamente, ele 
se enquadrasse mais precisamente no tipo de desnutrição visceral, 
o kwashiorkor. A anemia ferropriva é considerada, juntamente com 
a megaloblástica, como a mais frequente deficiência nutricional de 
pacientes submetidos à CBM, e ambas são causadas especialmente 
por causa da intolerância à carne vermelha. Conclusão: Destaca-

-se que a obesidade pode estar associada a deficiências nutricionais 
subclínicas antes mesmo de qualquer intervenção cirúrgica, e estas 
podem ser agravadas após a CBM, evidenciando que a suplemen-
tação preventiva é fundamental. Ainda, a CBM é utilizada como 
ferramenta para redução de comorbidades associadas à obesidade, 
no entanto pode contribuir para inúmeras outras complicações. 
Palavras-chave: Cirurgia bariátrica, deficiências nutricionais, esta-
do nutricional.

PO57 - iNFlUÊNcia da Perda de PesO iNdUZida POr 
cirUrGia BariÁTrica sOBre a resPOsTa imUNe em 
PacieNTes OBesOs
Pisi PcB1, suen vmm1, Ferreira maN2, Ferracioli mHv3, Foss-Freitas mc2

1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 2 Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto. 3 Hospital São Lucas

Objetivo: O presente estudo tem por objetivo avaliar os efeitos da 
adiposidade e da perda de peso induzida pela cirurgia bariátrica sobre 
a atividade imunológica, por meio de cultura primária de células mo-
nonucleares de sangue periférico de pacientes obesos (IMC ≥ 40 kg/
m2) antes e após a realização da cirurgia bariátrica. Material e méto-
do: Foram selecionados 24 pacientes obesos, entre 28 e 56 anos de 
idade, homens e mulheres, portadores de obesidade grau III (IMC ≥ 
40 kg/m2), prestes a serem submetidos à cirurgia bariátrica. Foram 
coletadas amostras de sangue antes e após a cirurgia, para separação de 
células mononucleares pelo gradiente de Ficoll-HyPaque. As células 
foram estimuladas por LPS e Con-A e o sobrenadante coletado para 
dosagem de citocinas (IL-1β, IL-6, TNF-α, IFN-γ, IL-10 e IL17) por 
teste ELISA. Os dados serão apresentados em média e erro-padrão da 
média (EPM). Resultado: Grupo composto por 5 homens e 19 mu-
lheres, com idade média de 38 anos (EPM 7,77), IMC pré-cirúrgico 
médio de 45,31 kg/m2 (EPM 9,25) e perda de peso média após seis 
meses de cirurgia de 23,26% (EPM 4,75). Os monócitos estimulados 
por LPS produziram em média antes e após cirurgia respectivamen-
te: interleucina 6 1.628,45 pg/ml (EPM 32,41) e 1.432,41 pg/ml 
(EPM 292,39), TNF-α 673,60 pg/ml (EPM 137,50) e 306,43 pg/
ml (EPM 62,65), interleucina 1β 1.596,87 pg/ml (EPM 325,960) 
e 475,70 pg/ml (EPM 97,0). Os linfócitos estimulados por ConA 
produziram em média antes e após cirurgia respectivamente: inter-
leucina 10 1.738,53 pg/ml (EPM 354,88) e 1.028,05 pg/ml (EPM 
209,85), interleucina 17 548,20 pg/ml (EPM 111,9) e 665,32 
pg/ml (EPM 135,81), IFN-γ 23.425,38 pg/ml (EPM 4781,69) e 
6.089,73 pg/ml (EPM 1243,06). Discussão: Ao comparar a média 
das citocinas estimuladas antes e após a cirurgia, observamos redução 
da interleucina 6 (12,03%), da TNF-α (54,43%), da interleucina 10 
(40,86%), da interleucina 1β (70,21%) e do IFN-γ (74%) e aumento 
da interleucina 17 (21,3%). Conclusão: A diminuição nos níveis dos 
marcadores inflamatórios relacionada à perda de peso clinicamente 
pode significar redução no risco de desenvolvimento de doenças e 
melhoria nos parâmetros imunológicos do paciente obeso. Palavras-
-chave: Obesidade, cirurgia bariátrica, células mononucleares do san-
gue periférico.

PO58 - reGaNHO PONderal aPÓs cirUrGia BariÁTrica 
em PacieNTes acOmPaNHadOs Na UNidade de 
OBesidade da POliclíNica PiQUeT carNeirO – UerJ
Bacellar acB1, Barroso BB1, Garroni lF1, lima dcG1, Oliveira maF1, 
Panazzolo dG1, da silva Jr vl1, Kraemer-aguiar lG1

1 Unidade de Obesidade; Unidade Docente Assistencial (UDA) de 
Endocrinologia; Policlínica Piquet Carneiro; Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ)

Objetivo: Determinar a taxa de reganho de peso pós-cirurgia ba-
riátrica nos pacientes acompanhados em unidade de atendimento 
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terciário na cidade do Rio de Janeiro. Material e métodos: Fo-
ram incluídos pacientes com história de cirurgia bariátrica atendi-
dos entre os meses de abril e julho de 2013. Os dados utilizados 
foram obtidos no atendimento de primeira vez do ambulatório e 
incluíram altura, pesos relatados no pré-operatório imediato (Ppré) 
e mínimo no pós-operatório (PMPO). Peso atual, altura e IMC 
foram mensurados e foram utilizados para os cálculos do peso 
ideal (PI = 25 x altura2), perda do excesso de peso [PEP; (Ppré 
– Patual) x 100/PI) e taxa de reganho ponderal. Resultados: Fo-
ram avaliados 23 pacientes; desses, 19 (82,6%) eram mulheres, 20 
(86,9%) tinham realizado gastrectomia com bypass em Y de Roux 
e 13 (56,5%) tinham sido submetidos à cirurgia há mais de dois 
anos. As médias de PEP e taxa de reganho total foram de 81,2% 
± 20,8% e 16,9% ± 20,9%, respectivamente. Os pacientes foram 
divididos em dois grupos: com mais (G>2) e com menos (G<2) de 
dois anos da cirurgia. No G<2, somente um paciente já apresentava 
reganho ponderal (5,8%), enquanto no G>2 (79,5 ± 2,3 meses) a 
taxa de reganho atingiu 26,3% ± 21,4%. Discussão: A ineficiência 
do tratamento clínico em promover perda ponderal satisfatória e 
sustentada em casos de obesidade grave tem aumentado a procura 
pelo tratamento cirúrgico. Os resultados dessa modalidade de tra-
tamento, independentemente da técnica utilizada, compreendem 
redução ponderal importante associada à melhora ou remissão de 
comorbidades, com impacto positivo na qualidade de vida e mor-
talidade total. Entretanto, a perda ponderal sustentada nem sempre 
é uma realidade, e o reganho de 20%-25% do peso é comumente 
observado, especialmente após dois anos da cirurgia. Conclusão: 
Nossos dados corroboram os achados existentes na literatura. Des-
sa forma, mais estudos sobre o pós-operatório tardio devem ser 
realizados a fim de se conhecer o perfil desses pacientes e avaliar 
os motivos que contribuem para o reganho de peso e suas formas 
de prevenção. Palavras-chave: Cirurgia bariátrica, obesidade, re-
ganho ponderal.

PO59 - resPOsTa clíNica aO rOUX-EN-Y GASTRIC BYPASS 
(rYGB) em PacieNTes cOm OBesidade GraU 2 e 3 e 
síNdrOme meTaBÓlica: resPOsTa se relaciONa À 
Gravidade
dias ls1, Goelzer Neto cF1, Weston ac2, schmid H3

1 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Centro de 
Pesquisa e Educação em Diabetes e Obesidade do Hospital Santa Casa 
de Misericórdia de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil; Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. 2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 
Centro de Tratamento da Obesidade, Hospital Santa Rita, Porto Alegre, Brasil. 
3 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Centro de 
Pesquisa e Educação em Diabetes e Obesidade do Hospital Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil; Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul

Objetivo: Avaliar as características clínicas dos pacientes que 
apresentaram reversão do quadro de síndrome metabólica (SM) 
em comparação com os que não apresentaram essa reversão após 
média de um ano de tratamento cirúrgico para obesidade (cirur-
gia do tipo bypass em Y de Roux). Métodos: Em estudo retros-
pectivo foram avaliados, em média um ano após a cirurgia, 89 
pacientes com SM, os quais foram escolhidos de uma amostra de 
164 pacientes operados (75 não apresentavam SM). Os pacientes 
que deixaram de apresentar o diagnóstico de SM conforme o IDF 
foram considerados respondedores e os que mantiveram o diag-
nóstico foram considerados não respondedores. Resultados: Em 
análise univariada (ANOVA e qui-quadrado) foi observado que 
para peso corporal (p = 0,01), IMC (p = 0,01), glicemia (p = < 
0,01), LDL-colesterol (p < 0,001), número de medicações (p < 
0,001) e número de sintomas (p < 0,001), os não respondedores 
tiveram valores significativamente maiores. Utilizando as variáveis 

que não faziam parte da SM e que apresentaram entre os dois gru-
pos um p < que 0,2, foram testados dois modelos de regressão de 
Poisson. Em um modelo, considerou-se a SM no pós-operatório 
como desfecho (agruparam-se respondedores e sem SM vs. não 
respondedores) e em outro consideraram-se apenas respondedo-
res vs. não respondedores para aqueles que tinham SM no basal. 
Excluindo as variáveis relacionadas à SM, o único fator que per-
maneceu significativo foi o número de medicações utilizadas no 
período pré-cirúrgico. Essa variável foi considerada um fator asso-
ciado independente (RR = 1,68; IC 95%: 1,33-2,10; p < 0,001) 
e também foi considerada um fator de risco para a não resposta à 
SM (RR = 1,06;IC 95%: 1,12-1,00; p = 0,041). Conclusão: Foi 
confirmada a suposição de que os pacientes com manifestações 
clínicas mais graves no basal são os que têm menos probabilida-
des de responder ao tratamento cirúrgico, com reversão da SM. 
Palavras-chave: Bypass gástrico em Y de Roux, obesidade, síndro-
me metabólica.

PO60 - UsO de liraGlUTida em PacieNTe PÓs-cirUrGia 
BariÁTrica aUXiliaNdO Na dimiNUiÇÃO dO PesO 
cOrPOral
mendonça rP1, lima JG1, Nóbrega lHc1, Fernandes Km1, mesquita 
dJTm1, Quinto cmF1, santos KeF2

1 Hospital Universitário Onofre Lopes, Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). 2 Hospital Universitário Onofre Lopes, UFRN 

Objetivo: O tratamento da obesidade possui várias vertentes, sen-
do a cirurgia bariátrica uma opção para casos selecionados. A ci-
rurgia de Capella possui ação restritiva e de má absorção, além de 
possuir efeito por aumento das incretinas e diminuição de grelina. 
Uma vez que há aumento de GLP-1 pós-cirurgia, interroga-se se a 
utilização de incretinomiméticos nesses pacientes pode auxiliar na 
redução do peso. Nosso objetivo é relatar o caso de uma paciente 
com obesidade mórbida que foi submetida à cirurgia bariátrica e 
iniciou uso de liraglutida. Material e métodos: Relato de caso. 
Resultados: MAFM, feminino, 28 anos, hipotireóidea e anêmica 
em tratamento, com obesidade mórbida (140 kg; IMC = 50,2 kg/
m²) no ano de 2001. Foi submetida à cirurgia de Capella nesse 
mesmo ano. Após seis anos de cirurgia, insatisfeita com seu peso 
após uma gravidez (99 kg; IMC = 35,5 kg/m²), fez uso de anore-
xígeno, tendo perdido peso, porém recuperado aproximadamente 
50% do peso perdido após a interrupção do uso do medicamento. 
Após 12 anos de cirurgia, em março de 2013 (80 kg; IMC = 28,7 
kg/m²), iniciou por conta própria liraglutida 1,2 mg/dia, usando-
-a durante quatro meses. Houve perda de aproximadamente 8 kg 
nesse período (37% do excesso de peso), com queixas de náuseas 
na primeira semana e sinais sugestivos de síndrome de Dumping 
precoce. Atualmente, apresenta-se com diagnóstico de: hipotireoi-
dismo primário, em uso de levotiroxina 88 mcg; anemia crônica, 
em uso de Noripurum; hipovitaminose D, em uso de colecalcife-
rol; hipovitaminose B12, em uso de Rubranova; e sobrepeso (IMC 
= 26 kg/m²), em uso de liraglutida 1,2 mg por dia. Discussão: 
Observou-se diminuição de mais de 60% do excesso de peso da 
paciente pela cirurgia bariátrica como é esperado, de acordo com 
a literatura. No entanto, havendo a dificuldade de manter e/ou 
diminuir ainda mais o peso, houve o uso de liraglutida com boa 
resposta, provavelmente pela intensificação do efeito anorexígeno 
proporcionado pelo análogo de GLP-1 num paciente com seus 
níveis já elevados por causa da cirurgia de Capella. Conclusão: 
O tratamento da obesidade ainda é um desafio e talvez o uso de 
análogos de GLP-1 pós-cirurgia bariátrica seja uma boa opção te-
rapêutica. Palavras-chave: Obesidade, cirurgia bariátrica, liraglu-
tida.
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cOmPlicaÇÕes crÔNicas

PO61 - aNÁlise da variaBilidade da FreQUÊNcia 
cardíaca em PacieNTes diaBÉTicOs cOm e sem 
NeFrOPaTia
Wayhs c1, marques JlB2, costa r1

1 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 2 Instituto de Engenharia 
Biomédica da UFSC

Objetivo: As complicações microvasculares do diabetes mellitus, 
como neuropatia e nefropatia, têm sido apontadas como predito-
ras de morte súbita e apresentam importante impacto no sistema 
de saúde. A nefropatia diabética é a principal causa de insuficiência 
renal crônica no Brasil e a neuropatia autonômica pode estar asso-
ciada aos que apresentam isquemia silenciosa e arritmias. A análise 
da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) tem sido apontada 
como o método não invasivo eficaz para o diagnóstico da neuropatia 
autonômica. O objetivo principal deste estudo é avaliar a presença 
de neuropatia autonômica cardíaca em pacientes diabéticos com e 
sem nefropatia. Métodos: 40 pacientes diabéticos foram estudados 
– 12 sem albuminúria, 9 com microalbuminúria, 6 com macroalbu-
minúria em tratamento conservador e 13 em hemodiálise. O pre-
sente estudo propôs submeter os pacientes a um eletrocardiograma 
utilizando o sistema para análise da função autonômica (e-Health 
System, IEB-UFSC). O exame tem a duração de 5-6 minutos e 
quantifica o intervalo RR e VFC. A série temporal de intervalos RR 
é analisada empregando técnicas no domínio do tempo, frequência 
e não lineares. Os parâmetros analisados refletem a atividade do sis-
tema nervoso simpático e parassimpático, fornecendo diagnóstico 
de neuropatia autonômica cardiovascular. Os grupos foram compa-
rados utilizando ANOVA com Boferroni post-hoc test. Resultados: 
Valores de VFC no domínio tempo (SDNN e RMSSD) e frequência 
(TP, LF, HF) foram significativamente menores (p < 0,05) no grupo 
de diabéticos com nefropatia comparado ao sem albuminúria. No 
de muito baixa frequência (VLF) foi significativamente menor no 
grupo com macroalbuminúria e em hemodiálise que no sem albu-
minúria, assim como o valor do índice cardiovagal. Não houve dife-
rença significativa para valores de VFC entre os grupos com micro 
e macroalbuminúria. O grupo em hemodiálise apresentou melhora 
dos valores de VFC em relação ao grupo com macroalbuminúria, 
porém não significativa. Discussão: O fato de valores baixos de VFC 
estarem associados à neuropatia autonômica mostra que no estudo 
pacientes diabéticos com nefropatia apresentaram pior controle do 
sistema nervoso autonômico comparado ao grupo sem albuminúria. 
Conclusão: A medida dos valores de VFC são de importância clínica 
e permite de maneira simples detectar disfunção autonômica car-
diovascular. No estudo pacientes sem evidência de nefropatia apre-
sentaram melhor função do sistema nervoso autonômico. Palavras-
-chave: Diabetes melito, nefropatia, neuropatia diabética.

PO62 - aNÁlise de TOXicidade crÔNica HePÁTica e 
reNal cOm O UsO de eXTraTO aQUOsO a FriO de 
PLATHYMENIA RETICULATA
magalhães FO1, ceron PiB1, Name TF1, Uber-Buceck e1, silva 
sobrinho a1, scorsolin vc1, Honorato lGc1, antunes ce1

1 Universidade de Uberaba (Uniube) 

Objetivo: Avaliar a toxicidade hepática e renal de doses repetidas do 
extrato aquoso a frio da Plathymenia reticulata em ratos. Material e 
métodos: O experimento foi realizado de acordo com a Resolução 
nº 90, de 16 de março de 2004: “Guia para a realização de estudos 
de toxicidade pré-clínica de fitoterápicos”, com 80 ratos adultos Wis-
tar, 40 machos e 40 fêmeas, com peso entre 180 e 220 g, divididos 
em oito grupos: machos tratados com extrato aquoso a frio 100 mg/

kg peso, 150 mg/kg peso e 200 mg/kg peso (CAF100, CAF150 e 
CAF200), fêmeas tratadas com extrato aquoso a frio 100 mg/kg 
peso, 150 mg/kg peso e 200 mg/kg peso e controles tratados com 
água (CC), sendo um grupo de machos e um de fêmeas. O trata-
mento com os respectivos extratos ou água foi realizado, por gava-
gem, diariamente, durante 90 dias. Os animais foram sacrificados no 
final do experimento e foram dosados por meio de kits laboratoriais: 
transaminases, gama-GT, bilirrubinas totais e frações, proteínas to-
tais e frações, ureia e creatinina, sódio e potássio. A análise dos dados 
foi feita por meio da ANOVA e teste Tukey-Kramer, com nível de 
significância de 5%. Os resultados são expressos em média ± EPM. 
Resultados: Não foram observadas alterações relativamente a: AST 
(F = 1,018, p = 0,435); ALT (F = 2,161, p = 0,061); gama-GT (F = 
2,314; p = 0,048); fosfatase alcalina (F = 1,390; p = 0,255); creati-
nina (F = 1,770; p = 0,128); ureia (F = 1,804; p = 0,190); proteínas 
totais (F = 2,045; p = 0,084); bilirrubinas totais (F = 0,355; p = 
0,919); bilirrubina direta (F = 1,064; p = 0,416); sódio (F = 0,870; 
p = 0,538); potássio (F = 1,073; p = 0,410) e cloretos (F = 1,087; p 
= 0,403). Discussão: A dosagem sanguínea de transaminases, gama-
-GT, fosfatase alcalina, ureia, creatinina, eletrólitos, proteínas e bilir-
rubinas fornece importantes parâmetros na determinação da segu-
rança de produtos finais derivados de plantas, submetidos a ensaios 
de toxicidade, pois tanto a toxicidade hepática quanto a renal são 
importantes fatores que limitam o uso clínico de certas drogas em 
alguns grupos populacionais. Conclusão: Não encontramos toxici-
dade do extrato aquoso a frio de Plathymenia reticulata em relação 
à lesão e/ou função hepática e renal. Referências: Pedido de pa-
tente intitulada “Composto Ativo Fitoterápico, anti-hiperglicêmico 
e antiobesidade”: Pedido Nacional: depositado em 25/9/2009 no 
INPI, sob nº PI0905103-1, publicado dia 17/5/2011; Internatio-
nal Application: deposited on 09-24-2010 at the WIPO and publi-
shed on 03-31-2011, under n. WO 2011/035402. Palavras-chave: 
Plathymenia reticulata, toxicidade crônica.

PO63 - assOciaÇÃO de FaTOres de riscO Para DIABETES 
MELLITUS em idOsOs resideNTes Na reGiÃO NOrOesTe de 
BelO HOriZONTe
silva PaB1, silva lB2, soares sm1, aquino al1, santos GPs1, Fernandes 
mTO3

1 Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
2 Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Betim/MG. 3 Secretaria 
Municipal de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte 

Introdução: Atualmente o mundo se depara com o envelhecimento 
global da população. Com isso surgem desafios relacionados às doen-
ças crônicas não transmissíveis, com destaque para as doenças meta-
bólicas. O diabetes mellitus (DM) está diretamente relacionado com 
o número e a intensidade de fatores de risco, sendo o conhecimento 
desses fatores a principal forma de prevenção. Objetivo: Avaliar a as-
sociação de fatores de risco para diabetes mellitus em idosos. Méto-
do: Estudo transversal envolvendo uma amostra de 391 idosos com 
60 anos ou mais acompanhados nas 20 unidades básicas do Distrito 
Sanitário Noroeste, Belo Horizonte. Os dados foram analisados no 
programa SPSS versão 20.0. Para comparação entre DM e variáveis 
sociodemográficas, clínicas, comportamentais e antropométricas, uti-
lizou-se o teste do qui-quadrado ou teste exato de Fisher. Nessa análi-
se, um p < 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Resul-
tados: Dos 372 idosos entrevistados, 174 (46,8%) eram diabéticos, 
sendo 62 (35,6%) homens e 112 (64,4%) mulheres, com idade média 
de 71,4 ± 7,1 anos. Os fatores de risco estatisticamente significativos 
para diabetes mellitus foram depressão (OR: 2,12; IC 95%: 1,20-3,75; 
p: 0,009); cardiopatia (OR: 1,96; IC 95%: 1,01-3,51; p: 0,019); hi-
potireoidismo (OR: 0,20; IC 95%: 0,05-0,86; p: 0,015); história fa-
miliar [diabetes (OR: 3,37; IC 95%: 2,08-5,46; p: < 0,001; infarto 
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agudo do miocárdio (OR: 1,66; IC 95%: 1,03-2,70; p: 0,037); câncer 
(OR: 1,66; IC 95%: 1,04-2,65; p: 0,034); doença mental (OR: 2,26; 
IC 95%: 1,30-3,94; p: 0,003)]. Discussão: Neste estudo observou-
-se que a maioria dos idosos diabéticos é de mulheres, semelhante 
à realidade nacional. Quanto aos fatores comportamentais ligados à 
saúde, não foi observada significância das variáveis tabagismo, etilis-
mo e tabagismo. Dado semelhante foi encontrado em outro estudo 
(Ramos, 2012). A redução dos fatores de risco associados ao DM de-
pende da adesão adequada do paciente, bem como do apoio familiar e 
dos profissionais da área da saúde ao tratamento correto e de práticas 
de saúde que estimulem ou facilitem a mudança do estilo de vida. 
Conclusão: Os resultados indicam a necessidade de se trabalhar com 
medidas preventivas, visando reduzir os fatores de risco e o impacto 
das complicações metabólicas, bem como permitir um melhor plane-
jamento considerando as necessidades reais dos pacientes. Palavras-
-chave: Diabetes mellitus, envelhecimento, fator de risco.

PO64 - assOciaÇÃO eNTre dePressÃO e DIABETES 
MELLITUS em idOsOs resideNTes em Área UrBaNa de Uma 
meTrÓPOle, Brasil
silva PaB1, silva lB2, soares sm1, aquino al1, santos GPs1, Fernandes 
mTO3, santos JFG4

1 Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  
2 Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Betim/MG. 3 Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte. 4 Hospital Governador Israel Pinheiro/Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas (HGIP/IPSEMG) 

Introdução: A associação entre depressão e diabetes mellitus é co-
nhecida, contribuindo para pior evolução psiquiátrica e clínica, com 
menor adesão às orientações terapêuticas, além de maior morbimor-
talidade, o que justifica a realização deste estudo. Objetivo: Avaliar 
a associação entre depressão e diabetes mellitus em idosos. Método: 
Estudo transversal envolvendo uma amostra de 391 idosos com 60 
anos ou mais, acompanhados nas 20 unidades básicas de saúde do 
Distrito Sanitário Noroeste, Belo Horizonte/MG. Na coleta de da-
dos, foi utilizado o instrumento The Patient Health Questionnaire-2 
(PHQ-2). Os dados foram inseridos, digitados e analisados no pro-
grama SPSS versão 20.0. A distribuição de dados foi expressa como a 
média ± desvio-padrão para as variáveis contínuas e como proporções 
ou percentagens para categóricas. Resultados: Participaram do estudo 
391 pessoas idosas, sendo 94 (24%) diabéticas, com idade mediana de 
68,8 anos variando de 60,04 a 87,04 anos, com maior proporção de 
indivíduos na faixa etária de 60 a 69 anos (55,3%). A maior parte da 
amostra era do sexo feminino (60,6%), proveniente de Belo Horizonte 
e região metropolitana (52,1%), casada ou em união estável (48,9%), 
católica (79,8%), com até três anos de estudo (35,1%) e aposentada 
(76,6%). Aproximadamente um quarto da amostra relatou proble-
mas com uso de álcool e/ou era fumante (22,3%). Mais da metade 
(72,3%) não praticava atividade física. A prevalência de depressão ava-
liada pelo PHQ-2 foi de 25 (26,6%). A depressão autorreferida foi de 
16 (17,0%). Houve associação estatística entre depressão autorreferida 
(OR: 2,33, IC 95%: 1,18-4,61, p-valor: 0,013) e PHQ-2 (OR: 2,12, 
IC 95%: 1,2-3,75, p-valor: 0,009) com diabetes mellitus. Discussão: 
Esses resultados mostraram que a depressão geriátrica pode passar des-
percebida por profissionais de saúde e familiares, sendo provavelmente 
subtratada. Em adição, seus sintomas debilitantes provocam impacto 
negativo no decurso da vida, estando associados com o declínio do 
estado geral de saúde (Brasil, 2007). Outros estudos também eviden-
ciaram associação entre diabetes mellitus e depressão, atuan do como 
fator de vulnerabilidade em idosos (Carneiro et al., 2007; Gallegos-
-Carrillo et al., 2009; Scocco et al., 2006). Conclusão: O diagnóstico 
de depressão é subdiagnosticado na população geriátrica e associado 
com depressão. Medidas preventivas devem ser tomadas, no intuito 
de reduzir o impacto da depressão na população geriátrica. Palavras-
-chave: Depressão, diabetes mellitus, envelhecimento.

PO65 - avaliaÇÃO de íNdices PlaQUeTÁriOs em 
iNdivídUOs cOm DIABETES MELLITUS TiPO 2
Ferreira m1, alhadas Kr1, Ferreira cT1, Freitas mms1, costa mB1, 
Ferreira lv1, ribeiro lc1, santos sN1

1 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Objetivo: No diabetes mellitus são descritas alterações morfológi-
cas e funcionais plaquetárias possivelmente associadas ao elevado 
risco cardiovascular nesse grupo de indivíduos. O presente estudo 
visa avaliar plaquetometria, volume plaquetário médio (VPM), pla-
quetócrito (PCT) e distribuição do volume plaquetário (PDW) em 
pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e verificar a possível 
correlação entre esses índices e os níveis glicêmicos. Material e mé-
todos: Em 56 indivíduos com DM2 (Grupo D) e 80 indivíduos não 
diabéticos (Grupo C) foram avaliados idade, sexo, tempo de diag-
nóstico de DM2 e medicação utilizada, além de níveis de glicemia 
de jejum e índices plaquetários. Para análise estatística utilizou-se o 
software SPSS versão 15. Para comparações das variáveis foi empre-
gado o teste T de Student, e as diferenças foram consideradas esta-
tisticamente significantes quando o valor de p ≤ 0,05. Resultados: 
Os grupos eram homogêneos quanto à idade e ao sexo. No grupo 
D, 30 (53,6%) indivíduos tinham menos de cinco anos de diagnós-
tico de DM2 e 46 (82,1%) pacientes usavam apenas antidiabéticos 
orais para controle da glicemia. A média da glicemia de jejum foi de 
124 ± 40,2 mg/dl, no Grupo D e 91 ± 6,1 mg/dl, no Grupo C (p 
< 0,001). A plaquetometria foi de 243,0 ± 50,91/mm3 e 240,4 ± 
59,467/mm3 (p = 0,273), o VPM foi de 8,7 ± 1,28fL e 8,3 ± 1,24fL 
(p = 0,040), o PCT foi de 0,2 ± 0,05% e 0,2 ± 0,05% (p = 0,188), o 
PDW foi de 17,9 ± 1,00fL e 17,6 ± 0,90fL (p = 0,024), nos grupos 
D e C, respectivamente. A correlação de Pearson entre os valores da 
glicemia de jejum e os índices plaquetários foi positiva, no grupo D, 
para VPM (0,287, p = 0,032) e para PDW (0,290, p = 0,030). Dis-
cussão: A lesão endotelial ligada ao mau controle glicêmico gera um 
“estado pró-trombótico” que guarda íntima relação com o elevado 
risco cardiovascular descrito no DM2. Conforme sugerem recen-
tes estudos, a avaliação de índices plaquetários pode ser uma forma 
custo-efetiva para avaliação do estado homeostático no DM2 e, em 
última análise, representar um marcador precoce de lesão endotelial. 
O presente estudo mostrou existir correlação positiva entre níveis 
glicêmicos e PDW e VPM, sabidamente marcadores de ativação 
plaquetária, em indivíduos com DM2 de início recente em uso de 
antidiabéticos orais, em sua maioria. Conclusão: Os dados iniciais 
deste estudo sugerem que indivíduos com hiperglicemia tendem a 
apresentar elevação do VPM e do PDW, podendo esses parâmetros 
ser úteis para detecção precoce do risco de lesão endotelial no DM2. 
Palavras-chave: Plaquetas, hiperglicemia, diabetes mellitus tipo 2.

PO66 - cOrrelaÇÃO eNTre a variaÇÃO de HBa1c e 
PreseNÇa de reTiNOPaTia e NeFrOPaTia em PacieNTes 
cOm dm1 de lONGa dUraÇÃO
silva ma1, lucena aPBs1, souza sP1, Kawahara eZ1, silva aPd1, 
Zaidenverg l1, araujo dB1, rodacki m1

1 Serviço de Nutrologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Objetivo: Avaliar a associação entre a média anual da hemoglobina 
glicada (HbA1c), desvio-padrão (DP) das médias anuais de HbA1c 
e presença de complicações crônicas em pacientes com diabetes 
mellitus tipo 1 (DM1) de longa duração. Materiais e métodos: Fo-
ram avaliados pacientes com DM1 e duração da doença ≥ 10 anos, 
acompanhados em ambulatório especializado de hospital terciário 
do SUS, por meio da revisão de prontuário e entrevista, entre 2006 
e 2012. Foram registradas as médias anuais e DP da HbA1c nos 
anos de seguimento, bem como a presença atual de retinopatia (RD) 
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e nefropatia (ND) diabéticas, avaliadas por meio de fundoscopia e 
de dosagem de microalbuminúria e creatinúria, respectivamente. 
Considerou-se significância estatística p < 0,05. Resultados: Ava-
liados 60 pacientes, sendo 63,3% do sexo feminino, com médias de 
idade e duração de DM1, respectivamente, de 29,2 ± 8,1 e 17,9 
± 5,8 anos. Entre esses, 53 possuíam avaliação dos dois tipos de 
complicações, e em 65,4% ambas foram negativas. Dos 53 pacien-
tes avaliados para ND, 20% apresentavam essa complicação. Dos 60 
avaliados para RD, 18,6% apresentavam alteração. Houve correlação 
entre a média de HbA1c e as complicações (p < 0,001), ND (p = 
0,017) e RD (p = 0,012). Houve também associação entre DP das 
médias da HbA1c com complicações (p = 0,006) e ND (p = 0,020), 
mas não para RD (p = 0,180). A presença de pelo menos uma média 
anual de HbA1c > 10% foi associada a complicações crônicas (p = 
0,002) e RD (p = 0,025), mas não a ND (p = 0,106). A manuten-
ção de todas as médias anuais de HbA1c < 7% e até mesmo < 8% ao 
longo do período estudado reduziu significativamente a frequência 
de complicações crônicas (p = 0,039 e p = 0,014). A presença de 
apenas uma média anual de HbA1c < 7,5% apresentou associação 
negativa com complicações (p = 0,002) e ND (p = 0,049), mas não 
RD (p = 0,054). Discussão/conclusão: Em pacientes com DM1, 
a manutenção de HbA1c dentro do alvo preconizado ou próximo 
a ele reduziu a frequência de complicações crônicas da doença. A 
variabilidade da HbA1c, avaliada por meio do seu DP ao longo dos 
anos, também se mostrou associada ao risco dessas complicações. 
A análise mostra que uma única média anual de HbA1c > 10% ou 
< 7,5% foi capaz de influenciar na presença ou ausência de compli-
cações crônicas, respectivamente, sugerindo influência da memória 
metabólica na gênese delas. Nosso estudo reforça a necessidade de 
um bom controle glicêmico, objetivando HbA1c < 8% e menor VG 
para minimizar o risco de complicações crônicas. Palavras-chave: 
DM1, HbA1c, complicações diabéticas crônicas.

PO67 - DIABETES MELLITUS TiPO 2: cOmOrBidades, 
cOmPlicaÇÕes e TemPO de dOeNÇa
carvalho mac1, Guerra JG1, conceição Js1, Toledo HWG1, soares 
dv1, lima GaB1, Taboada GF1

1 Serviço de Endocrinologia, Hospital Universitário Antônio Pedro, Universidade 
Federal Fluminense (UFF)

Objetivo: Avaliar comorbidades, complicações e suas associações 
em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Materiais e 
métodos: Revisão de prontuário, 161 pacientes. Dados expressos 
como mediana (mín-máx). Análise estatística utilizando SPSS 13.0. 
O teste de Mann-Whitney foi utilizado para a comparação de vari-
áveis numéricas entre grupos. O teste exato de Fischer foi utilizado 
para avaliar a associação entre variáveis categóricas. Foi considerado 
estatisticamente significativo p valor < 0,05. Resultados: Idade de 
62 anos (35-92), sendo 116 mulheres (72%). Ao diagnóstico de 
DM2, idade de 48 anos (23-78); tempo de diagnóstico 180 meses 
(12-600). Quanto às comorbidades, obesidade estava presente em 
42,6% dos pacientes, hipertensão arterial (HAS) em 89,9%, disli-
pidemia em 84,5%, história prévia de infarto agudo do miocárdio 
em 17,1% e acidente vascular encefálico em 19,2%. Com relação às 
complicações microvasculares, retinopatia (RD) estava presente em 
61,1% e nefropatia (ND) em 39,5%. Observamos que 17,4% dos 
pacientes tinham diagnóstico de insuficiência renal crônica e 2,5% 
sofreram amputações. Quando comparados os grupos com e sem 
RD, não houve diferença entre sexo, obesidade, dislipidemia, idade 
atual ou idade ao diagnóstico. Entretanto, o grupo com RD tinha 
mais tempo de diagnóstico de DM2 do que o grupo sem RD (192 
x 150 meses; p = 0,007) e também houve associação entre presença 
de HAS e RD (p = 0,002). Quando comparados os grupos com e 
sem ND, houve maior associação com sexo masculino (p = 0,02) e 

presença de RD (p = 0,001), os demais parâmetros não diferiram. 
Discussão: A prevalência de RD foi de 61,1%, maior do que outras 
estatísticas brasileiras (24%-39%). Entretanto, considerando o longo 
tempo de diagnóstico de DM2 do grupo (mediana de 180 meses), 
a prevalência de RD está de acordo com o esperado (60% após 20 
anos de doença). De fato, tanto o tempo de diagnóstico como a 
presença de HAS, conhecidos fatores de risco para RD, foram asso-
ciados com a presença dessa complicação. A prevalência de ND foi 
de 39,5%, compatível com o descrito na literatura. Não foi encontra-
da associação com os fatores de risco tradicionais (duração de DM, 
HAS, dislipidemia e obesidade). Entretanto, conforme esperado, 
foi encontrada associação com a presença de RD. Conclusão: Os 
achados confirmam a importância do tempo de doença e da HAS 
no desenvolvimento da RD e a associação dessa complicação com 
a ND. Palavras-chave: Retinopatia, nefropatia, tempo de doença.

PO68 - DIABETIC NEUROPATHY SYMPTOM (DNS) SCORE: 
assOciaÇÃO cOm siNTOmas dePressivOs em PessOas 
cOm DIABETES MELLITUS TiPO 2
dias ls1, Nienov OH2, Goelzer Neto cF1, schmid H3, Zeni d4

1 Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal 
de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Porto Alegre, Brasil; Centro 
de Pesquisa e Educação em Diabetes e Obesidade do Hospital Santa Casa 
de Misericórdia de Porto Alegre, Porto Alegre, Brasil. 2 Centro de Pesquisa e 
Educação em Diabetes e Obesidade do Hospital Santa Casa de Misericórdia 
de Porto Alegre, Porto Alegre, Brasil. 3 Programa de Pós-Graduação em Ciências 
da Saúde da UFCSPA, Porto Alegre, Brasil; Centro de Pesquisa e Educação em 
Diabetes e Obesidade do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, 
Porto Alegre, Brasil; Departamento de Medicina Interna, UFRGS. 4 Programa de 
Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFCSPA, Porto Alegre, Brasil 

Objetivo: Avaliar se um questionário de sintomas simples (que in-
clui uma pergunta relacionada à instabilidade ao andar), o DNS-
-Score, apresenta associação das respostas com a presença de neu-
ropatia e de depressão, em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. 
Material e métodos: Em um estudo transversal, a presença de neu-
ropatia foi avaliada em 203 pacientes com DM2. O questionário de 
avaliação de sintomas de neuropatia diabética, Diabetic Neuropathy 
Symptom (DNS) Score, foi utilizado para a separação dos pacientes 
em dois grupos: aqueles DNS(+) e aqueles sem sintomas DNS(-
). O instrumento de triagem Neuropatia de Michigan (MNSI) foi 
utilizado para definir a presença de neuropatia, e o Inventário de 
Beck foi utilizado para definir a depressão. Resultados: Foi encon-
trada prevalência de 63% de DNS(+) na amostra de pacientes com 
DM2. Na análise univariada, o grupo DNS(+) apresentava aumento 
da duração do DM2 (P = 0,017), MNSI positivo para neuropatia 
(p = 0,017), presença de sintomas de neuropatia no questionário 
Michigan (p < 0,001) e presença de neuropatia no exame físico (p 
= 0,017). Em um modelo de regressão logística, a duração do dia-
betes (p = 0,026) e uma pontuação positiva Beck (p = 0,008) foram 
associadas de forma independente com um DNS(+). Conclusão: 
Em pacientes com DM2, o questionário DNS(+) está independen-
temente relacionado à duração do diabetes e à depressão avaliada 
pela pontuação Beck, mas não aos sinais de neuropatia avaliados 
pelo MNSI. Palavras-chave: Neuropatia diabética, instabilidade ao 
andar, depressão.

PO69 - diFFereNces OF cHesT PaiN sUGGesTive OF acUTe 
mYOcardial iNFarcTiON BeTWeeN diaBeTic PaTieNTs aNd 
NON-diaBeTic PaTieNTs
Palmiro lP1, Glauser va1, Navarrete reT1, Fraige FF1, santomauro 
aTmG1, Pereira mc1

1 Beneficência Portuguesa São Paulo

Objectives: To compare the clinical characteristics of acute myo-
cardial infarction (AMI) between diabetic patients and non-diabetic 
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patients admitted to the chest pain unit from an urban university 
teaching hospital specialized in cardiovascular disease. Methods: 
Retrospective, observational and cross-sectional study with pa-
tients admitted between August 2010 and March 2012. Cardiac 
biomarkers, electrocardiogram (ECG) and chest pain characteristics 
[site, radiation, nature (type, frequency, severity), onset, duration, 
variation with time, modifying factors and previous episodes] were 
obtained for all patients diagnosed with AMI. Secondly, socio-
-demographic factors of the participants (including age, gender, 
and social background), personal history of previous myocardial 
infarction, dyslipidemia, diagnosis and duration of diabetes were 
collected during interview and physical examination. Results: The 
study group consisted of 55 (31.0%) diabetic and 122 nondiabetic 
controls matched for age and gender. Both groups were of similar 
age (63.9 ± 10.4 vs. 65.3 ± 11.1 years, P = 0.43). When compared 
with non-diabetic subjects, diabetic patients 82% showed chest pain 
vs. 96% of the diabetic patients (Fisher p = 0.01). Among the 13 pa-
tients with chest pain, there were no significant differences between 
the groups with respect to location and comparison of symptoms 
associated with AMI (p = 0.85). However, patients with DM lo-
wer notes attributed to pain intensity when compared to patients 
without DM (Pearson p < 0.001). There was a statistically signi-
ficant difference between the averages of the pain among diabetic 
and non-diabetic patients (p < 0.001). The average group without 
diabetes (average = 8.1 2 standard deviation) was superior to the 
group with DM (mean = 4.8 4.8 and standard deviation). Conclu-
sion: Although there was no significant difference between groups 
regarding age and symptomatology, diabetes was associated with a 
decreased or even absence chest pain before or during admission 
when compared to non-diabetic individuals. Palavras-chave: Dor 
torácica, síndrome coronariana aguda diabetes, complicações ma-
crovasculares.

PO70 - esTimaTiva da TaXa de FilTraÇÃO GlOmerUlar 
cOm eQUaÇÕes Baseadas Na creaTiNiNa e cisTaTiNa 
c sÉricas em iNdivídUOs NOrmais e PacieNTes cOm 
diaBeTes TiPO 2
soares aa1, Boff r1, camargo eG1, Weinert ls1, camargo Jl2, 
silveiro sP1

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 2 Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre 

Introdução: As diretrizes de nefrologia recomendam estimar a taxa 
de filtração glomerular (TFG) com equações que utilizam a crea-
tinina sérica como a forma mais adequada de rastrear doença renal 
crônica (DRC). A creatinina pode sofrer alterações decorrentes de 
variações na massa muscular, sendo imprecisa, induzindo à classifi-
cação errônea de DRC. A cistatina c é um marcador sérico endóge-
no alternativo para estimar a TFG. Uma nova equação que utiliza 
a creatinina e a cistatina c séricas para predizer doença renal está 
sendo proposta com sugestão de melhor desempenho em relação 
às equações que utilizam apenas creatinina ou cistatina. Objetivo: 
Avaliar o desempenho na nova equação combinada Chronic Kidney 
Disease Epidemiology (CKDEPI) creatinina-cistatina c (TFG-CK-
DEPIcc) para estimar a TFG, comparando com a filtração medida 
pelo método de referência do 51Cr-EDTA. Pacientes e métodos: 
Estudo transversal. A creatinina sérica foi medida com método de 
Jaffe Roche e a cistatina c sérica, com o método de imunoturbidi-
metria Dako. A TFG foi medida pela injeção do 51Cr-EDTA (TFG-
51Cr), estimada pela nova equação combinada Chronic Kidney 
Disease Epidemiology (TFG-CKDEPIcc) e pela equação CKD-EPI 
tradicional (TFG-CKDEPI). O projeto foi aprovado pelo comitê 
de Ética do HCPA (nº 100129) e os pacientes assinaram TCLE. 
Resultados: Foram avaliados 124 adultos (71 adultos saudáveis e 

53 pacientes com diabetes melito tipo 2), 59 mulheres (48%), 106 
brancos (85%), com idade de 55 ± 9,5 anos (40-86). A TFG51Cr 
foi de 104 ± 23 ml/min/1,73 m2; TFG-CKDEPIcc foi de 89 ± 20 
ml/min/1,73 m2; e a equação TFG-CKDEPI foi de 83 ± 16 ml/
min/1,73 m2. Não houve concordância da TFG medida com 51Cr-
-EDTA com nenhuma das duas fórmulas (P < 0,001). Quando o 
grupo de indivíduos normais foi comparado com o de pacientes 
diabéticos, observou-se que, apesar de a TFG medida ser seme-
lhante entre os grupos (102 ± 17 e 107 ± 29 ml/min/1,73 m2, P = 
0,218), a cistatina c mostrou-se mais elevada no grupo de pacientes 
com diabetes. Nos indivíduos normais foi evidenciada maior pro-
ximidade da TFG-CKDEPIcc com a TFG medida do que nos pa-
cientes diabéticos. Conclusão: Nos indivíduos normais as equações 
apresentaram desempenho semelhante entre si. Já nos pacientes 
com diabetes ambas as equações subestimam de forma inaceitável a 
TFG medida. Palavras-chave: Taxa da filtração glomerular estima-
da, diabetes melito, cistatina C.

PO71 - GOals OF TreaTmeNT FOr Older OUTPaTieNTs 
WiTH diaBeTes: a crOss-secTiONal sTUdY
Palmiro lP1, Toledo lPN1, santomauro aTmG1, Navarrete reT1, Fraige 
FF1, Pereira mc1

1 Beneficência Portuguesa São Paulo 

Objective: The aims of our study were to evaluate the metabolic 
control results in long term in DM type 2 patients population age 
≥ 60 years old, followed at the endocrinology ambulatory, at Be-
neficência Portuguesa of São Paulo Hospital, Brazil. Methods: A 
cross-sectional study was conducted in a group of type 2 diabetic 
outpatients during routine Endocrinology ambulatory visits betwe-
en January 2009 and March 2013. Retrospective metabolic control 
data were collected, including glycated-hemoglobin (HBA1c), fas-
ting plasma glucose (FPG), total cholesterol (TC), HDL choleste-
rol (HDL), LDL cholesterol (LDL) and triglycerides (TG). Data 
were compared with the recommended goals of SBD guidelines. 
Results: The study group was composed of 326 type 2 diabetic ou-
tpatients (62% females), with age ranging between 61 and 85 aged 
(mean 73.6 years) and with duration of diabetes of 13.4 ± 9,1 years. 
Although there were many treatment regimens, the adherence to 
treatment was considered satisfactory (> 85 %). The percentage of 
patients HbA1c < 6.5%, between 6.5 to 7.5% and greater than 7.5% 
was 19%, 55% and 26% respectively. The mean fasting plasma glu-
cose level was 133 mg/dl. The percentage of patients reaching the 
SBD goals were 68 % with TC < 200 mg/dl, 44% with HDL > 45 
mg/dl, 57% with LDL < 100 mg/dl and 66% with TG < 150 mg/
dl. Conclusion: The success therapeutic in elderly diabetic patients 
is established when good glycemic control is reached to avoid diabe-
tes complications, without forgetting in the meanwhile, the context 
of the overall health, lifestyle, environment, and wishes. The mana-
gement and goals of therapy must be clearly defined keeping in mind 
the changed metabolism of the ageing patient and the real danger of 
hypoglycemia in elderly diabetics. Palavras-Chave: Metas, controle 
glicêmico, meta diabético idoso.

PO72 - micrOvascUlar aNd macrOvascUlar 
cOmPlicaTiONs OF DIABETES MELLITUS dUriNG HOme 
visiTs BY THe FamilY HealTH care PrOGram Team
Toledo lPN1, Navarrete reT1, santomauro aTmG1, Fraige FF1, Pereira 
mc1, Ourives ml1, Palmiro lP1

1 Beneficência Portuguesa São Paulo

Objectives: To determine the prevalence of type 2 diabetes melli-
tus (T2DM) and its chronic complications during domiciliary care 
services by multidisciplinary team medical for patients entered 
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into a family health care program. Methods: Cross-sectional and 
descriptive study with information on the existing database from 
November 2009 through January 2013. A total of 2243 home 
visits were carried out by the family health care program team. 
However, we selected those for people with diabetes and analyzed 
the prevalence of chronic complications related. Results: A total 
of 359 subjects were included in the study (56% women and 44% 
men, average age 59.2 years). Average time of duration of diabetes 
was approximately 9.3 years (from 1 year to 17 years). The preva-
lence of any form of microvascular complication was 30.2 (XX) % 
[95% confidence interval (CI) = 23.8-32.7]. The prevalence of any 
stage of diabetic retinopathy was 23%. Different stages of diabetic 
nephropathy, defined as albuminuria of any degree, were found 
in 20.2%. The prevalence of various types of diabetic neuropathy 
and its stages based on severity totaling 34.6%. There is significa-
tive increase (P < 0.001) of microvascular complications with time 
evolution. The prevalence rate of arterial hypertension was 56.3% 
and 14% of this group had suffered stroke and 47 % had already 
showing cardiovascular disease (CVD). Discussion: Tight blood 
glucose control is imperative in avoiding or delaying the onset and 
progression of microvascular complications. In addition, the pre-
vention of cardio/cerebrovascular complications is grounded in 
antihypertensive treatment and lifestyle modification. Sociodemo-
graphic and clinical characteristics of group members are essential 
elements to support the implementation of health care protocols, 
educational programs and result monitoring. Palavras-chave: 
Complicações macrovasculares, complicações microvasculares, ne-
fropatia diabética.

PO73 - NeUrOPaTia aGUda iNdUZida POr rÁPidO 
cONTrOle GlicÊmicO em PacieNTe cOm DIABETES 
MELLITUS TiPO 1: relaTO de casO
sasazawa dT1, vasconcelos Jc1, Pavin eJ1, Tambascia ma1, 
martinez arm2, França Jr. mc2, moura Neto a1, Parisi mcr1

1 Departamento de Endocrinologia do Hospital de Clínicas da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp). 2 Departamento de Neurologia do 
Hospital de Clínicas da Unicamp 

Objetivo: Relatar um caso de neuropatia aguda induzida por rápi-
do controle glicêmico. Métodos e resultados: Paciente feminina, 
18 anos, recém-admitida, com DM1 há três anos, em tratamento 
irregular e mau controle glicêmico (HbA1c = 13,4%). Esteve in-
ternada por cetoacidose diabética com queixa álgica em queimação 
em região distal de membros inferiores de pequena intensidade 
(EVA: 2). Foi submetida à intensificação do controle glicêmico. 
Após 45 dias, foi internada por dor intensa em membros inferiores 
(EVA: 9), com prejuízo na deambulação. Apresentava alodínia em 
coxas com extensão até metade das pernas e hipoestesia discreta. 
Função tireoidiana, hemograma, sorologias, eletroforese de pro-
teínas séricas, provas inflamatórias, vitamina B12, ácido fólico e 
análise liquórica sem alterações. Manifestação de sintomas auto-
nômicos: taquicardia sinusal em repouso. Eletroneuromiografia: 
polineuropatia sensitiva e motora em membros inferiores predo-
minantemente mielínica, de grau leve a moderado, sem atividade 
desnervatória atual. Não foi realizado fundo de olho por catarata 
bilateral. Houve má resposta da dor ao uso de analgésicos comuns, 
opiáceos e antidepressivo tricíclico. Melhora significativa do qua-
dro ocorreu após a introdução de duloxetina (EVA: 2). Atualmen-
te sem queixas, usando insulina 0,5 UI/kg/dia e duloxetina. O 
controle glicêmico 60 dias após a primeira HBA1c mostrou fru-
tosamina: 347 (HBA1c equivalente = 7,4%). Discussão: Descrita 
em 1933 como “neurite insulínica”, a neuropatia dolorosa aguda 
que ocorre após a resolução dramática da hiperglicemia crônica foi 
recolocada em pauta no DCCT – em que parte dos pacientes em 

fase inicial do controle glicêmico intensivo apresentaram deteriora-
ção da retinopatia diabética associada à dor de intensidade máxima 
em membros inferiores e disfunção autonômica (até seis semanas 
após o início do tratamento). A literatura relaciona à fisiopatoge-
nia desse quadro mecanismos ainda não bem estabelecidos, como: 
hipoglicemia relativa no nervo, isquemia do endoneuro e sensibili-
zação periférica com atividade espontânea nociceptiva. Conclusão: 
Complicação paradoxal da melhora rápida do controle glicêmico, a 
neuropatia aguda é entidade ainda pouco conhecida e subdiagnos-
ticada. Apresenta-se como dificuldade adicional no manejo inten-
sivo de diabéticos mal controlados. Palavras-chave: Neuropatia, 
hiperglicemia, controle.

PO74 - NeUrOPaTia aUTONÔmica cardiOvascUlar 
Grave em PacieNTe cOm diaBeTes TiPO 1 – relaTO de 
casO
avanza rcO1, matheus asm1, Tannus lrm1, leão lmcsm1, Gentile 
J1, Teixeira rm1, cobas ra1, Gomes mB1

1 Serviço de Diabetes e Metabologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto 
(HUPE), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

Introdução: A prevalência de neuropatia autonômica cardiovascu-
lar (NAC) em pacientes com diabetes tipo 1 (DM1) é de cerca de 
25% e aumenta de acordo com o controle glicêmico, a duração do 
diabetes e a presença de outras complicações microvasculares e ou-
tros fatores de risco cardiovascular (RCV) como hipertensão e disli-
pidemia. Relato de caso: Relatamos o caso de uma paciente do sexo 
feminino que abriu o quadro de DM1 aos 13 anos de idade, com 
queixas de tontura, náuseas, poliúria, polidipsia e perda ponderal 
(6 kg). Apresentava, na ocasião, glicemia de jejum de 411 mg/dl. 
Evolui com necessidade de doses de insulina progressivamente 
maiores, mantendo controle glicêmico sempre inadequado. Aos 18 
anos, apresentava HbA1c de 13,7%, apesar de dose de insulina de 
1,22 UI/kg/dia. A paciente perdeu seguimento ambulatorial por 
um período de dois anos (2011-2012), retornando em fevereiro 
de 2013, após internação hospitalar prolongada por cetoacidose 
diabética, complicada com infecção respiratória e fúngica sistêmica. 
Na ocasião, apresentava HbA1c de 6,9%, à custa de hipoglicemias 
graves e frequentes, além de hipotensão postural sintomática (que-
da de pressão arterial sistólica de 30 mmHg). O rastreamento de 
complicações crônicas microvasculares revelou ausência de retino-
patia e nefropatia diabética e presença de polineuropatia diabéti-
ca (PND) por meio dos escores de sintomas neuropáticos (ESN) 
e comprometimento neuropático (ECN). Avaliação da NAC foi 
realizada por meio dos testes reflexos cardiovasculares (teste da 
respiração profunda, Valsalva, ortostatismo e teste da hipotensão 
ortostática), além da determinação da variabilidade da frequência 
cardíaca (VFC) por meio da análise espectral. Foram encontradas 
alterações em todos os testes analisados, além de identificação de 
hipotensão ortostática, confirmando o diagnóstico de NAC grave. 
Foram iniciados mineralocorticoide e gabapentina, com melhora 
dos sintomas neuropáticos e resolução da hipotensão postural. Dis-
cussão: A NAC é uma das complicações crônicas mais comuns, 
porém permanece subdiagnosticada em pacientes com DM1. Apre-
senta grande impacto em qualidade de vida e morbimortalidade, 
com alguns estudos demonstrando mortalidade de até 53% compa-
rado aos pacientes sem NAC. Conclusão: A NAC representa um 
importante fator de RCV e, portanto, seu rastreamento precoce 
deve ser estimulado na tentativa de instituição de tratamento pre-
coce objetivando redução de morbimortalidade e melhora da qua-
lidade de vida. Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 1, neuropatia 
autonômica cardiovascular, hipotensão postural.
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PO75 - NeUrOPaTia diaBÉTica PeriFÉrica em PacieNTes 
cOm síNdrOme meTaBÓlica eNcamiNHadOs Para 
cirUrGia BariÁTrica: assOciaÇÃO cOm GlicOse 
PlasmÁTica de JeJUm
dias ls1, schmid H2, matte l3, chagas JK1, moraes c4, Weston ac4

1 Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade 
Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Porto Alegre, Brasil; 
Centro de Pesquisa e Educação de Diabetes e Obesidade do Hospital 
Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Porto Alegre, Brasil. 2 Programa de 
Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFCSPA, Porto Alegre, Brasil; Centro 
de Pesquisa e Educação de Diabetes e Obesidade do Hospital Santa Casa 
de Misericórdia de Porto Alegre, Porto Alegre, Brasil; Departamento de Medicina 
Interna, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 3 Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Saúde da UFCSPA, Porto Alegre, Brasil. 4 Centro de 
Tratamento da Obesidade, Hospital Santa Rita, Porto Alegre, Brasil 

Objetivo: Avaliar a prevalência de polineuropatia periférica (PN) em 
pacientes com obesidade graus 2 e 3 (Ob2 e 3) e síndrome metabó-
lica (SM) e buscar associações com variáveis que têm sido descritas 
como fatores de risco para PN. Métodos: Em estudo transversal, a 
presença de PN foi avaliada em 206 pacientes Ob 2,3 referidos para 
cirurgia bariátrica e com SM de acordo com a IDF, utilizando o 
instrumento de screening para neuropatia de Michigan. Resultados: 
Foi observada prevalência de 17% de PND. Na análise univariada, a 
presença de PND foi associada com idade (P = 0,011), glicemia de 
jejum elevada (P = 0,046), níveis de glicose em jejum (P = 0,003), 
níveis de glicose 2 horas após a ingestão de 75 gramas de glicose por 
via oral (P = 0,011) e houve tendência para associação com o sexo 
masculino (P = 0,121), níveis baixos de vitamina B12 séricos (P = 
0,092), LDL-colesterol elevado (P = 0,085) e glicose plasmática alta 
2 h após a ingestão de glicose (P = 0,060). Outros componentes da 
síndrome metabólica e o escore para compulsão alimentar não foram 
associados com neuropatia. Em um modelo de regressão logística, 
somente a glicose plasmática em jejum foi independentemente asso-
ciada com a presença de polineuropatia. Conclusão: Pacientes Ob 
2,3 com SM podem ter PN e um importante fator associado é a 
glicose plasmática de jejum. Palavras-chave: Neuropatia diabética 
periférica, síndrome metabólica, cirurgia bariátrica.

PO76 - NeUrOPaTia diaBÉTica: assOciaÇÕes cOm 
siNTOmas dePressivOs e siNTOmas de NeUrOPaTia em 
PessOas cOm DIABETES MELLITUS TiPO 2 em Uma amOsTra 
da POPUlaÇÃO Brasileira
dias ls1, Nienov OH2, Goelzer Neto cF1, schmid H3, Zeni d4, rissetti G4

1 Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal 
de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Porto Alegre, Brasil; Centro de 
Pesquisa e Educação de Diabetes e Obesidade do Hospital Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre, Porto Alegre, Brasil. 2 Centro de Pesquisa e Educação 
de Diabetes e Obesidade do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto 
Alegre, Porto Alegre, Brasil; Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde 
da UFCSPA, Porto Alegre, Brasil. 3 Centro de Pesquisa e Educação de Diabetes e 
Obesidade do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Porto Alegre, 
Brasil; Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFCSPA, Porto 
Alegre, Brasil; Departamento de Medicina Interna, UFRGS. 4 Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Saúde da UFCSPA, Porto Alegre, Brasil 

Objetivo: Avaliar se numa população brasileira com triagem positi-
va para a neuropatia diabética periférica havia fatores de associação 
relatados por autores de outros países. Material e métodos: Em um 
estudo transversal, a presença de neuropatia foi avaliada em 203 pa-
cientes com DM2, utilizando o Instrumento de Triagem de Neuro-
patia Michigan (MNSI). Os sintomas de neuropatia foram avaliados 
pelo mesmo instrumento e pelo Escore de Sintomas de Neuropatia 
Diabética (DNS-S), e a Escala do Inventário de Beck foi utilizada 
para definir a presença de sintomas de depressão. Resultados: Foi 
encontrada prevalência de 27,7% de pacientes com neuropatia. Na 
análise univariada, a presença de neuropatia estava associada à altura 
(p = 0,006), com pontuação de Beck positiva (p = 0,015), com 
sintomas de neuropatia no questionário de Michigan (p = 0,001), e 

houve tendência uma maior ocorrência nos pacientes do sexo mas-
culino (p = 0,142), assim como para os com maior pressão arterial 
diastólica (p = 0,157), maior creatinina sérica (p = 0,057) e o ques-
tionário DNS positivo (p = 0,090). Em um modelo de regressão 
logística, a altura (p < 0,001, P = 0,001) e uma pontuação positiva 
do questionário de Beck (p = 0,003, p = 0,001) foram independen-
temente associadas com a neuropatia, em dois modelos diferentes. 
No primeiro modelo, o questionário MNSI foi aplicado e estava sig-
nificativamente relacionada (P = 0,034). No outro modelo, o DNS 
foi aplicado e não estava associada (p = 0,825). Conclusão: Em 
pacientes com DM2, a neuropatia é independentemente relacionada 
à altura, à depressão avaliada pela pontuação de Beck e aos sintomas 
pontuação avaliada pelo placar Michigan, mas não ao questionário 
DNS. Palavras-chave: Neuropatia diabética, depressão, escore de 
sintomas de neuropatia diabética.

PO77 - PerFil de PacieNTes ideNTiFicadOs cOmO 
disGlicÊmicOs dUraNTe camPaNHa NaciONal de 
diaBeTes
virmond cm1, valle PO1, dallal mvs1, Ferreira NGBP1, Paula ca1, 
Palmiro lP1, stella lc1, Fraige FF1

1 Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo 

Introdução: A prevalência de DM2 na população brasileira é cres-
cente, hoje em 10,5%. Assim, o diagnóstico precoce exerce impor-
tante função na saúde pública, principalmente pela possibilidade de 
tratamento e prevenção de complicações crônicas. Objetivos: Tra-
çar o perfil da população diagnosticada como disglicêmica durante 
a 15ª Campanha Nacional de Diabetes de 2012 realizada em São 
Paulo. Materiais e métodos: Durante a campanha foram realizados 
7.896 testes de glicemia capilar; entre os indivíduos sem diagnóstico 
prévio de diabetes, foram considerados disglicêmicos 114 indivíduos 
com glicemia aleatória entre 140 e 200 mg/dl; 18 com glicemia em 
jejum > 126 mg/dl e 33 com glicemia > 200 mg/dl. Todos eles 
foram avaliados com HbA1c e colesterol total em sangue capilar, 
proteinúria, níveis pressóricos, avaliação odontológica e inqueridos 
quanto à prática de atividade física. Resultados: Em relação ao gru-
po com glicemia capilar entre 140-200 mg/dl, 56,1% eram homens 
com idade média de 66 anos. A HbA1c média foi de 6,3% (5,0-9,8) 
dos 47 exames realizados. Os níveis de colesterol foram avaliados em 
29 pacientes, com média de 240 mg/dl (200-479). A PAS média 
foi 150 mmHg (130-197) e a PAD foi de 90 mmHg, aferida em 
36 indivíduos. A proteinúria foi positiva em 16 amostras. A prática 
de atividade física foi avaliada em 44 pacientes e 21 eram sedentá-
rios. Avaliações odontológicas foram realizados em 53 indivíduos, 
sendo inflamação gengival presente em 16 deles, candidíase em 1 
indivíduo e hiperplasia gengival em 3. Dos 51 pacientes com novo 
diagnóstico de DM2, 57% eram homens, com idade média de 59 
anos. A média da HbA1c foi de 8,7% (6,1-12,9) e de colesterol foi 
de 245 mg/dl (209-300). Retinopatia foi detectada em 1 paciente 
e proteinúria em 10. Aferição dos níveis pressóricos foi realizada em 
14 indivíduos, e a PAS média foi de 155 mmHg (138-179) e a PAD 
foi de 91 mmHg, aferida em 14 indivíduos. No exame bucal, havia 
8 com inflamação gengival, 1 com candidíase e 3 com hiperplasia 
gengival. Quanto à atividade física, 9 eram sedentários. Os pacientes 
com alteração glicêmica identificados na campanha foram encami-
nhados ao especialista para confirmação do diagnóstico e tratamen-
to. Discussão: O atraso diagnóstico remete ao perfil encontrado 
nessa amostra, em que os pacientes desconheciam ser diabéticos, 
mas já apresentavam complicações inerentes à doença. Conclusão: 
As campanhas de detecção do diabetes visam propiciar ao paciente 
a possibilidade de tratamento precoce com a finalidade de evitar as 
complicações crônicas. Palavras-chave: Diabetes, diagnóstico, com-
plicações crônicas.
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PO78 - PerFil ePidemiOlÓGicO de UsUÁriOs cOm 
NeFrOPaTia diaBÉTica em amBUlaTÓriO de dOeNÇa 
reNal crÔNica
Paula ea1, vanelli cP1, veloso Flm1, Geraldo rT1, soares Bc1, 
caminhas ms1, costa mB1, Paula rB1

1 Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Nefrologia (Niepen), 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

Objetivos: A nefropatia diabética (ND) representa grave complica-
ção do diabetes mellitus e, ao lado da hipertensão arterial, é a prin-
cipal responsável pela admissão em programas de terapia renal subs-
titutiva (TRS). O objetivo do presente estudo é descrever o perfil 
clínico e sociodemográfico de usuários diagnosticados com ND aten-
didos no ambulatório de Doença Renal Crônica (DRC) do Centro 
Hiperdia Minas de Juiz de Fora (CHDM/JF). Material e métodos: 
O CHDM/JF faz parte de um programa do governo do estado de 
Minas Gerais que atende hipertensos, diabéticos e renais crônicos 
com alto grau de risco cardiovascular. Trata-se de um estudo trans-
versal, descritivo com análise quantitativa. Foram avaliados usuários 
cadastrados no ambulatório de DRC do CHDM/JF, no período de 
setembro/2010 a agosto/2012. Os dados sociodemográficos e clí-
nicos foram coletados em prontuário eletrônico. Resultados: Dos 
1.229 usuários estudados, 10,9% apresentavam diagnóstico de ND. 
Por ocasião da admissão, 54,4% se encontravam no estágio 3 da 
DRC, com tempo de diagnóstico de DM de 14 ± 8,5 anos. A média 
de idade foi de 63 ± 13,0 anos, sendo 51,5% homens e 48,5% apo-
sentados. Houve predomínio de etnia “não branca” (71,6%) e ensino 
fundamental incompleto (69,7%). Em relação aos fatores de risco 
para DRC, 12,2% eram tabagistas, 13,6% eram etilistas, 94,5% não 
praticavam atividade física regularmente e 73,1% apresentavam so-
brepeso ou obesidade. Entre as condições associadas, 14,2% tinham 
doença arterial periférica e 70,1% apresentavam níveis pressóricos 
superiores a 140 x 90 mmHg. Discussão: No presente estudo, foi 
elevada a prevalência de fatores de risco modificáveis para DRC e do-
ença cardiovascular (DCV), apesar de se tratar de população sabida-
mente diabética. Estudos anteriores evidenciaram que o tratamento 
medicamentoso, quando associado a medidas que visam ao controle 
intensivo da pressão arterial e do perfil lipídico, além da prática regu-
lar de exercícios físicos e da suspensão do tabagismo, reduz o risco 
de desenvolver macroalbuminúria, bem como o risco cardiovascular. 
Paralelamente, estima-se que no Brasil cerca de 60% dos doentes re-
nais crônicos não chegam à TRS, em consequência da DCV ou por 
evoluírem a óbito nas redes básicas de saúde, muitas vezes sem o 
diagnóstico. Conclusão: Aliado à melhora do controle glicêmico, 
devem-se implementar medidas mais efetivas de combate aos fatores 
de risco, que poderão prevenir não apenas DRC, mas também DCV, 
principal causa de óbito na população diabética. Palavras-chave: Fa-
lência renal crônica, diabetes mellitus, perfil de saúde.

PO79 - PrevalÊNcia de NeUrOPaTia diaBÉTica em 
PacieNTes acOmPaNHadOs em UNidades BÁsicas de 
saÚde da Família dO mUNicíPiO de TeresÓPOlis/rJ
Oliveira rGs1, Naliato ecO1, rey vls1, ribeiro FN1, caetano cP1, 
chrispim Nl1, Pinto Filho ic1, Pinto aPr1

1 Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso) 

Objetivo: A neuropatia (ND) é uma das mais frequentes complica-
ções do diabetes. O objetivo deste trabalho foi detectar a presença 
de ND em pacientes diabéticos acompanhados em UBSF de Teresó-
polis/RJ. Material e métodos: Avaliaram-se 88 diabéticos quanto 
a sexo, índice de massa corporal (IMC), circunferência abdominal 
(CA), frequência de sintomas de ND (queimação, dor, dormência 
e parestesia), sensibilidade vibratória (SV), térmica (ST) e dolorosa 
(SD) e reflexo Aquileu (RA). Resultados: As mulheres (M) tinham 

IMC maior (30,2 ± 5,4 kg/m2) que o dos homens (H = 27,7 ± 4,0 
kg/m2; p = 0,04), mas não houve diferença significativa quando se 
comparou a CA (100,1 ± 12,4 vs. 96,7 ± 14,0 cm; p= 0,51). Qua-
renta pacientes referiram sintomas compatíveis com ND. O escore 
de queimação alcançou médias semelhantes nos dois sexos (M = 
0,52 ± 0,95; H = 0,47 ± 0,90; p = 0,88). O mesmo ocorreu com 
os escores de dor (M = 0,44 ± 0,74; H = 0,47 ± 0,92; p = 0,74), 
dormência (M = 0,35 ± 0,76; H = 0,36 ± 0,82; p = 0,87), parestesia 
(M = 0,36 ± 0,80; H = 0,39 ± 0,81; p = 0,69) e o escore total dos 
sintomas (M = 1,66 ± 2,58; H = 1,71 ± 2,70; p = 0,94). Vinte e 
nove pacientes apresentaram alteração da sensibilidade, não havendo 
diferença significativa entre os sexos, obtendo-se p = 0,8326 para 
a comparação da SD de membro inferior direito (MID: M = 0,16 
± 0,37; H = 0,14 ± 0,35) e p = 0,81 para SD de membro inferior 
esquerdo (MIE: M = 0,16 ± 0,37; H = 0,14 ± 0,35), p = 0,29 para 
a ST de MID (M = 0,12 ± 0,32; H = 0,21 ± 0,41) e p = 0,31 para a 
ST de MIE (M = 0,12 ± 0,33; H = 0,21 ± 0,41), p = 0,76 para a SV 
de MID (M = 0,41 ± 0,50; H = 0,45 ± 0,51) e p = 0,82 para a SV 
de MIE (M = 0,47 ± 0,50; H = 0,45 ± 0,51). Não houve diferença 
nos escores do RA de M e H (direito = 0,24 ± 0,47 vs. 0,31 ± 0,54, 
respectivamente, p = 0,61; esquerdo = 0,25 ± 0,48 vs. 0,28 ± 0,45, 
respectivamente, p = 0,70). Encontrou-se correlação entre a CA e 
os escores de queimação (r = 0,22; p = 0,04). Discussão: Os dados 
corroboram a literatura acerca da alta prevalência de ND, detectada 
por meio da anamnese e do exame físico. Não foram identificadas 
diferenças significativas entre os sexos no tocante aos sintomas de 
ND e à sensibilidade. A correlação entre a CA e os escores de quei-
mação ressalta a importância do controle da obesidade abdominal 
no sentido de prevenir o aparecimento de complicações. Conclu-
são: Os dados corroboram a literatura quanto à alta prevalência de 
ND. Cabe ressaltar a importância da anamnese e do exame físico na 
sua detecção. Palavras-chave: Diabetes, neuropatia, complicações.

PO80 - PrevalÊNcia de NeUrOPaTia PeriFÉrica 
em PacieNTes cOm DIABETES MELLITUS TiPO 1 
acOmPaNHadOs NO serviÇO de diaBeTes dO HOsPiTal 
UNiversiTÁriO PedrO erNesTO
Tannus lrm1, avanza rcO2, Fernandes rP2, almeida lB2, cobas ra2, 
lima dcG2, Bacellar acB2, Gomes mB2

1 Serviço de Diabetes e Metabologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto 
(HUPE), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 2 UERJ 

Objetivo: Determinar a prevalência de neuropatia diabética (ND) 
periférica em pacientes com diabetes tipo 1 (DM1). Material e mé-
todos: Todos os pacientes foram submetidos a um questionário de 
sintomas – o escore de sintomas neuropáticos (ESN) – e à pesqui-
sa de sinais por meio do escore de comprometimento neuropático 
(ECN) derivado do exame do reflexo Aquileu e avaliação das sen-
sibilidades dolorosa, térmica e vibratória. O teste do monofilamen-
to de 10 g foi realizado para avaliação da sensibilidade protetora 
plantar e risco de ulceração. A intensidade da dor neuropática foi 
avaliada por meio da escala visual analógica (EVA). ND clínica foi 
definida na presença de sinais moderados com sintomas de qualquer 
intensidade ou sinais leves com sintomas moderados. ND subclínica 
foi considerada na presença de sinais moderados e ausência de sin-
tomas típicos de ND. A análise estatística foi realizada por meio do 
SPSS 13.0. Resultados: Foram avaliados 71 pacientes com DM1. 
Desses, 37 (47,9%) eram mulheres, 32 (45,1%) brancos, média de 
idade de 37,1 ± 13,1 anos, duração média de DM1 de 18,6 ± 9,2 
anos, índice de massa corporal de 23,8 (17,6-37,9 kg/m2), 5 (7%) 
tabagistas, 22 (31%) hipertensos, mediana de colesterol total, trigli-
cerídeos, HDL de 178 (98-330 mg/dl), 81 (32-507 mg/dl) e 63,8 
(32,7-165,8 mg/dl), respectivamente, e média de LDL de 96,7 ± 
25,7 mg/dl. Retinopatia diabética, microalbuminúria e neuropatia 
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autonômica cardiovascular estavam presentes em 37 (49,3%), 14 
(27,5%) e 26 (36,6%) pacientes, respectivamente. A média da he-
moglobina glicada foi de 8,9 ± 1,8%. A prevalência de ND clínica e 
subclínica foi de 22 (31%) e 5 (7%), respectivamente. A maioria dos 
pacientes avaliados apresentava ESN moderado (44,2%) e ECN leve 
(61,3%). ESN e ECN graves foram encontrados em 27,9% e 9,7% 
dos pacientes, respectivamente. A intensidade da dor neuropática foi 
definida como leve, moderada e grave em 20,7%, 31% e 17,2% dos 
casos, respectivamente. Alteração do monofilamento foi identificada 
em 23,9% dos pacientes. Apenas 19 (26,8%) e 15 (21%) dos 71 pa-
cientes com DM1 conheciam o diagnóstico prévio de ND e estavam 
em tratamento para ND, respectivamente. Discussão: Apesar da 
prevalência e do grande impacto em qualidade de vida, a ND con-
tinua subdiagnosticada e subtratada. Conclusão: Esforços precisam 
ser realizados com o objetivo de aprimorar o diagnóstico e otimizar 
o tratamento da ND, possibilitando melhora da qualidade de vida 
dos pacientes com DM. Palavras-chave: Neuropatia diabética peri-
férica, diabetes mellitus tipo 1, dor neuropática.

PO81 - PrevalÊNcia de reTiNOPaTia diaBÉTica em 
PacieNTes cOm DIABETES MELLITUS TiPO 2, aTeNdidOs em 
amBUlaTÓriO de diaBeTes dO HOsPiTal UNiversiTÁriO 
PresideNTe dUTra
Pontes cea1, Furtado Neto JFr1, matos crm1, rodrigues es1, dias 
icc1, santana cFs2, Batista vB2

1 Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 2 Universidade Ceuma 

Objetivo: A retinopatia diabética se apresenta como uma das princi-
pais causas de cegueira adquirida. Ramos et al. (2005) afirmam que, 
na população de diabéticos, 2% são cegos e que os diabéticos têm 
10 a 20 vezes mais propensão à cegueira que os pacientes não dia-
béticos. O diabetes mellitus tipo 2 merece bastante atenção, por ter 
diagnóstico tardio quando à retinopatia diabética (RD), já podendo 
estar em fase avançada. O presente trabalho visa avaliar a prevalência 
de RD em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) atendidos 
no ambulatório de diabetes. Material e métodos: Prontuários de 
141 pacientes com diagnóstico de DM2, atendidos entre os meses de 
maio e agosto de 2012. Foram selecionados os pacientes que apre-
sentaram registro positivo ou negativo para RD. Obtiveram-se, ain-
da, o tempo de diagnóstico de DM2 e o registro positivo ou negativo 
de hipertensão arterial sistêmica (HAS). A construção do banco de 
dados e a análise estatística foram realizadas no Excel 8.0 e Epi-Info 
2002. Resultado: Do total de 141 pacientes analisados, 23 (16,31%) 
apresentam retinopatia diabética. Esses pacientes têm tempo médio 
diagnóstico de DM2 igual a 16,52 anos e 21 (91,3%) apresentam 
HAS. Os 118 pacientes sem RD (83,69%) têm tempo médio diag-
nóstico de DM2 igual a 12,16 anos e 68 (57,62%) apresentam HAS. 
Conclusão: A prevalência de RD encontrada (16,31%) está um pou-
co abaixo da relatada pela maioria dos estudos (20%). Pode-se veri-
ficar que a duração da DM2 e a presença da HAS relacionaram-se 
positivamente com a RD. Dessa forma, deve-se almejar um controle 
metabólico e pressórico estrito para retardar a progressão da retino-
patia. Além disso, deve-se diagnosticar precocemente os pacientes 
com DM2 e investigar sobre RD para que se detectem as lesões reti-
nianas quando ainda se beneficiam do tratamento. Palavras-chave: 
Retinopatia diabética, diabetes mellitus tipo 2, São Luís.

PO82 - síNdrOme de maUriac: cOmPlicaÇÃO rara, mas 
aiNda PreseNTe dO diaBeTes TiPO 1 – relaTO de casO
rodrigues r1, rossi al1, Jorge PT1

1 Departamento de Endocrinologia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Introdução e objetivos: A síndrome de Mauriac é uma complicação 
rara e antiga do diabetes tipo 1, caracterizada por baixa estatura, 

atraso do desenvolvimento puberal, hepatomegalia por acúmulo de 
glicogênio hepático, decorrente de crônico mal controle glicêmico 
por insulinização inadequada. Era mais frequente antes das insulinas 
de ação prolongada, porém ainda é importante que o clínico fique 
atento aos seus sinais e sintomas, principalmente em países em de-
senvolvimento onde diversos fatores contribuem para a baixa adesão 
ao tratamento, e tendo em vista que sua abordagem adequada pre-
coce pode melhorar seu prognóstico. Métodos e relato: Masculino, 
17 anos, peso = 34,3 kg; altura = 143 cm; estadiamento puberal 
(Tanner) G4 P4; diagnóstico de diabetes tipo 1 aos 9 anos com his-
tórico crônico de má adesão à terapêutica não seguindo orientação 
dietética e com omissão frequente das doses de insulina e diversas 
internações por descompensação diabética. Ambulatorialmente evi-
denciados baixa estatura e atraso do desenvolvimento puberal e há 
um ano e meio presença de hepatomegalia (USG inicial com hepa-
timetria de 23 cm) e discreto aumento de transaminases. Após dois 
meses de tentativa de melhora do controle glicêmico ambulatorial, 
repetiu USG, que mostrou fígado com 18 cm, e após duas sema-
nas de internação para intensificar controle, porém com melhora 
apenas parcial, novo USG não revelou alteração da hepatomega-
lia. Exames laboratoriais: colesterol total 258 mg/dl; triglicérides 
300 mg/dl; HDL 42,6 mg/dl; LDL 155,4 mg/dl; cortisol 14,9 
mcg/dl; IGF-1 de 88,9 ng/ml (237-996); HbA1c 10,2%. Investi-
gação para hepatopatias com Hbs Ag, anti-Hbs, anti-HCV, FAN, p 
ANCA, c ANCA, anticorpos antimitocondrial, antimúsculo liso e os 
antimicrossomais de fígado e rim negativos, sendo realizada biópsia 
hepática mostrando grande quantidade de glicogênio corado pelo 
PAS e esteatose moderada. Foi orientado quanto à necessidade de 
melhor controle glicêmico e adesão ao tratamento para evolução 
favorável de suas alterações. Discussão e conclusão: O acúmulo de 
glicogênio é o maior responsável pela hepatomegalia nesses casos 
e pode ser revertido com bom controle glicêmico. O paciente em 
questão apresentava todos os critérios para o diagnóstico de síndro-
me de Mauriac, portanto, apesar de ser uma complicação antiga, em 
virtude da dependência da adesão do paciente ao tratamento para 
evitá-la, ela ainda está presente em nosso meio nos dias atuais, mes-
mo com todos os avanços no tratamento do DM-1. Palavras-chave: 
DM1, hepatomegalia, síndrome de Mauriac.

PO83 - síNdrOme POliGlaNdUlar aUTOimUNe em adUlTO 
JOvem
Nascimento Jr. FB1, carvalho JBm1, sampaio Tma1, sampaio Tea2, 
Garcia sBm1, souza rc1, Oliveira PlP2, Gonçalves BPcB1

1 Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte. 2 Universidade Federal do Ceará 
(UFC) 

Objetivo: Relatar um caso de síndrome poliglandular autoimune 
(SPGA) em paciente de 25 anos atendido em unidade de saúde 
especializada. Material e métodos: Apoio da literatura que con-
templa o tema e análise do prontuário com a descrição: paciente, 
sexo masculino, referenciado com hipótese diagnóstica de diabetes e 
hipertireoidismo. Há sete meses iniciou quadro de polifagia, polidp-
sia, poliúria, nictúria, turvação visual, dores e parestesia em MMII, 
perda de peso, balanopostite por cândida e aftas orais associando há 
um mês quadro de tremores, palpitações, diplopia e dificuldade para 
enxergar a cor vermelha. Ao exame físico apresentava-se caquético, 
estado geral regular, 42,6 kg, altura 1,64 m, aparelho respiratório 
normal e cardiovascular com bulhas hiperfonéticas, PA = 120/80 
mmHg, FC = 128 bpm. Exame da tireoide revelou grande bócio 
difuso, consistência firme e indolor. Aparelho ocular: exoftalmia, 
hiperemia e edema. Trazia exame mostrando glicemia maior que 
1.000 mg/dl, USG com bócio anodular difusamente heterogêneo, 
VGT 47,4 cm³, TSH 0,01 mU/ml, T4L 7,53. O paciente foi refe-
renciado ao hospital para tratamento de urgência, indo a óbito pos-
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teriormente. Foram solicitados exames complementares, obtendo: 
anticorpos anti-ilhota reagente; anticorpos anti-insulina 4,6 U/ml; 
ACTH 38,3 pg/ml, anticorpos antiGAD reagente, antiTPO supe-
rior a 600 UI/ml, anticorpo antirreceptor de TSH positivo. TRAB, 
cortisol, Na+, K+ e anti-21-hidroxilase não foram obtidos. Foi en-
tão diagnosticado DM1, doença de Graves e SPGA. Discussão: As 
SPGA são condições raras que predominam nas mulheres, na tercei-
ra ou quarta década, caracterizadas pela associação de pelo menos 
duas doenças autoimunes. Classificadas em quatro tipos de acordo 
com as glândulas endócrinas afetadas: tipo I, raro, é encontrado na 
infância; tipo II, mais comum, ocorre em adultos, tendo como crité-
rio obrigatório a doença de Addison; tipo III não envolve o córtex 
adrenal; tipo 4, ausência de DM1 e hipotireoidismo autoimunes. No 
caso descrito, pelo envolvimento tireóideo e DM1, os tipos II e III 
eram possíveis. O estudo completo do acometimento adrenal não 
foi obtido por causa do óbito do paciente, deixando inconclusivo 
o tipo de SPGA. Conclusão: A SPGA deve ser considerada quando 
a disfunção imune afeta duas ou mais glândulas endócrinas e dis-
túrbios não endócrinos estão presentes. Apesar de acometer mais o 
sexo feminino, podem ser encontradas no sexo masculino. Palavras-
-chave: Síndrome poliglandular autoimune, doença de Graves, dia-
betes mellitus tipo 1.

PO84 - TraTameNTO da reTiNOPaTia diaBÉTica – 
iNcidÊNcia de FOTOcOaGUlaÇÃO a LASER da reTiNa e 
viTrecTOmia Na POPUlaÇÃO Brasileira NO PeríOdO de 
2008 a 2013
dantés d1, medeiros JN1, dacarett Fas1, Watanabe Ga1, souza GF1, 
leite aJ1

1 Hospital Universitário São José

Objetivo: Retinopatia diabética (RD) é a terceira causa de ceguei-
ra irreversível no mundo. Estudos multicêntricos que avaliaram a 
eficácia dos tratamentos, observaram que fotocoagulação com laser 
reduz a taxa de cegueira de 50% para 5% em cinco anos. Vitrectomia 
é indicada nos casos avançados, quando o prognóstico visual em 
geral é pior. No Symposium on Diabetes Economics em São Paulo 
(2004), conclui-se que o custo anual do diabetes no Brasil gera um 
excesso de 323% em relação ao gasto com a saúde em geral, e o 
tratamento preconizado pode economizar US$ 62-102 milhões/
ano nos gastos com incapacidade visual. O objetivo do estudo foi 
quantificar os procedimentos pagos pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) no tratamento da RD, para melhor planejamento das políticas 
de saúde. Material e métodos: Foram extraídos do Datasus dados 
sobre o número de sessões de laser realizadas associadas por CID à 
RD no período de 2008-2013 e analisados pelo software Tabwin. 
Consideraram-se todos os procedimentos de vitrectomia pela ausên-
cia de filtro da doença base diabetes. Resultados: Foram realizadas 
67.241 vitrectomias, e 495.483 sessões de laser em todas as faixas 
etárias. Na faixa etária entre 50-79 (maior prevalência de RD nos 
diabéticos tipo II), os homens realizaram 175.448 sessões de laser 
(35,40%) e 23.723 vitrectomias (35,28%), já as mulheres realizaram 
221.268 sessões de laser (44,65%) e 19.904 vitrectomias (29,60%). 
Discussão: O tratamento com fotocoagulação a laser reduz a perda 
visual e diminui a necessidade de vitrectomia. Ao contrário do que se 
observou neste estudo, o ideal em uma população de diabéticos seria 
que o número de sessões de laser fosse maior que o de vitrectomias, 
um indicativo de rastreamento eficaz e tratamento precoce. Segun-
do a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil deveria ter 
cerca de 400 centros de fotocoagulação (1,5 milhão de sessões la-
ser/ano) e 200 centros de vitrectomia (100.000 vitrectomias/ano). 
No período de 2008-2013 (cinco anos) foram realizadas 495.483 
sessões de laser e 67,241 vitrectomias não específicas para pacientes 
diabéticos, um pouco mais da metade do necessário para um ano. 

Conclusão: Faz-se importante uma política de rastreamento e trata-
mento precoce de RD em nível populacional e nacional como estra-
tégia de manutenção da visão e prevenção de cegueira por diabetes, 
evitando-se, assim, as complicações que implicam maior custo para 
o sistema de saúde. Palavras-chave: Retinopatia diabética, fotocoa-
gulação, vitrectomia.

diaBeTes GesTaciONal e saÚde rePrOdUTiva

PO85 - assOciaÇÃO eNTre TesTes de resisTÊNcia 
iNsUlíNica e Necessidade de TraTameNTO 
cOmPlemeNTar NO dmG
souza Bv1, Willemann iKm2, silva Jc2, Gimenes P3, Pabbis Fs2, silva 
mr2, Ferreira B2, amaral a2

1 Instituto Catarinense de Endocrinologia e Diabetes. 2 Universidade da Região 
de Joinville (Univille). 3 Maternidade Darcy Vargas 

Introdução: Com a adoção de novos critérios diagnósticos de 
DMG, deverá ocorrer um incremento no número de gestantes 
portadoras de DMG, assim otimizar o tratamento identificando 
gestantes que necessitam de tratamento complementar à dietoterapia 
é de extrema importância. O Homa-IR e o QUICKI (quantitative 
insulin sensitivity check index) são indexes que estimam a resistência 
insulínica usando a insulina e a glicemia de jejum do paciente. 
Objetivo: Avaliar a associação do HOMA-IR e do Quick test com 
a necessidade de tratamento complementar do DMG. Métodos: 
Foi realizado um estudo prospectivo descritivo, no período de 
novembro de 2010 a outubro de 2011; foram avaliadas 49 amostras 
sanguíneas de gestantes portadoras de DMG para obtenção do 
HOMA-IR e Quick test; foram comparados os resultados com a 
necessidade de tratamento complementar à dietoterapia. Com 
intervalo de confiança (IC) de 95%. Resultados: A população foi 
composta de gestantes com idade média 30,9 (±5,8) anos, idade 
gestacional de início de tratamento de 27,1 (±5,7) semanas, índice 
de massa corporal de 26,9 (±5,0) kg/m², ganho de peso durante 
a gestação de 11,7 (±7,5) kg, a idade gestacional no momento do 
parto foi de 38,6 (±1,4) semanas. Na população estudada, 3 (6,1%) 
gestantes apresentavam alterados HOMA-IR (VN ≤ 2,71) e 8 
(16,3%), Quick test (VN ≤ 0,304). No grupo tratado apenas com 
dieta o HOMA-IR foi de 6,66 (IC 95%, 5,29-8,03) e no grupo 
que necessitou de tratamento complementar foi de 8,01 (IC 95%, 
4,28-11,74), sem significância (p = 0,493). O Quick test no grupo 
tratado com dieta foi de 0,32 (IC 95%, 0,31-0,33) e no grupo com 
tratamento complementar foi de 0,33 (IC 95%, 0,31-0,34) sem 
significância (p = 0,947). Conclusão: O HOMA-IR e o Quick 
test não foram efetivos na predição de necessidade de tratamento 
complementar. Palavras-chave: Diabetes mellitus gestacional, 
tratamento, resistência insulínica.

PO86 - assOciaÇÃO eNTre TesTes de resisTÊNcia 
iNsUlíNica e PreseNÇa de recÉm-NascidO (rN) GraNde 
Para a idade GesTaciONal (GiG) NO dmG
souza Bv1, silva Jc2, Willemann iKm2, Gimenes P3, Pabbis Fs2, silva 
mr2, Ferreira B2, amaral a2

1 Instituto Catarinense de Endocrinologia e Diabetes (ICED). 2 Universidade da 
Região de Joinville (Univille). 3 Maternidade Darcy Vargas

Introdução: Com a adoção de novos critérios diagnósticos de 
DMG, deverá ocorrer um incremento no número de gestantes por-
tadoras de DMG. Assim, identificar gestantes que darão a luz a RN 
GIG é importante para otimizar o tratamento, no intuito da preven-
ção. Objetivo: Avaliar a associação do HOMA-IR e do Quick test 
com a presença de RN GIG. Métodos: Foi realizado um estudo 
prospectivo descritivo, no período de novembro de 2010 a outubro 
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de 2011. Foram avaliadas 49 amostras sanguíneas de gestantes por-
tadoras de DMG para obtenção do HOMA-IR e Quick test, sendo 
comparados os resultados com a presença de RN GIG com intervalo 
de confiança (IC) de 95%. Resultados: A população foi composta 
de gestantes com idade média de 30,9 (±5,8) anos, idade gestacional 
de início de tratamento de 27,1 (±5,7) semanas, índice de massa 
corporal de 26,9 (±5,0) kg/m², ganho de peso durante a gestação 
de 11,7 (±7,5) kg; a idade gestacional no momento do parto foi 
de 38,6 (±1,4) semanas. Na população estudada, 3 (6,1%) gestan-
tes apresentavam valores alterados do HOMA-IR (VN ≤ 2,71) e 8 
(16,3%) do Quick test (VN ≤ 0,304). No grupo que deu à luz RN 
adequados para a idade gestacional (AIG), o HOMA-IR foi de 7,35 
(IC 95%, 4,8-9,9) e no grupo GIG foi de 7,20 (IC 95%, 5,04-9,36), 
sem significância (p = 0,952). O Quick test no grupo AIG foi de 0,3 
(IC 95%, 0,31-0,34) e no grupo com RN GIG foi de 0,32 (IC 95%, 
0,30-0,33), sem significância (p = 0,432). Conclusão: Os valores do 
HOMA-IR e o Quick test não se associaram com a presença de RN 
GIG. Palavras-chave: Diabetes gestacional, recém-nascidos grandes 
para idade gestacional, insulinorresistência.

PO87 - avaliaÇÃO dO PePTídeO c e assOciaÇÃO cOm O 
desFecHO FeTal
souza Bv1, aita cam1, silva Jc2, Willemann iKm2, Pabbis Fs2, 
Gimenes P3, Bagenstoss r2

1 Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). 2 Universidade da Região 
de Joinville (Ubiville). 3 Maternidade Darcy Vargas 

O diabetes mellitus gestacional (DMG) é uma patologia da segunda 
metade da gestação caracterizada por insulinorresistência que está 
intimamente relacionada ao resultado perinatal desfavorável. Estu-
dos têm relacionado marcadores de resistência e desfecho adversos. 
O peptídeo C é um polipeptídeo que representa a produção real 
de insulina. Relacionar os valores do peptídeo C com os desfechos 
do DMG pode resultar em novas perspectivas no tratamento dessas 
gestantes. Objetivo: Avaliar a associação entre peptídeo c materno 
e desfecho fetal. Materiais e métodos: Foi realizado um estudo de 
coorte prospectivo no período de outubro/2011 a agosto/2012 
com 81 gestantes com DMG que aceitaram participar do estudo. 
As gestantes foram tratadas inicialmente com dieta, e quando o alvo 
glicêmico não foi alcançado, associou-se metformina; quando o con-
trole glicêmico adequado não foi atingido com o hipoglicemian-
te oral, foi iniciado insulina. Foi dosado peptídeo C em jejum das 
gestantes antes de ser iniciado o tratamento do DMG e correlacio-
nado com macrossomia fetal e recém-nascido (RN GIG). As variá-
veis maternas estudadas foram: idade, idade gestacional de chegada 
ao serviço, ganho de peso durante a gestação, glicemia de jejum e 
2h no TOTG75g, índice de massa corporal, hemoglobina glicada 
(HbA1C), peptídeo C, média das glicemias capilares de jejum e pós-
-prandiais. As variáveis do recém-nascido foram: prevalência de RN 
GIG e macrossomia fetal. Na análise estatística, valores de p < 0,05 
foram considerados significativos. Resultados: Na análise de regres-
são logística multinomial não houve diferença significativamente 
estatística no valor do peptídeo C em pacientes com RN GIG em re-
lação a pacientes com RN AIG e PIG. Não foi encontrado um ponto 
de corte na curva ROC à classificação AIG/PIG/GIG. Ao analisar 
o percentil 90 dos valores do peptídeo C, o ponto de corte encon-
trado (2,1 ng/ml) não foi preditivo para o nascimento de RN GIG 
nem AIG/PIG (OR 1,69, IC 95%: 0,31-9,42, p = 0,547). Quando 
os valores do peptídeo C foram agrupados em quartis, foi encontra-
do um valor de 1,58 ng/ml no terceiro quartil. Na comparação de 
AIG x GIG, foi observada tendência à significância estatística (p = 
0,083). Houve significância estatística entre o peptídeo C e o valor 
da glicemia de 2h no TOTG75g glicose (p = 0,023). Conclusão: 
Neste estudo não foi encontrada associação positiva entre peptídeo 

C e recém-nascidos GIG e macrossomia fetal. Palavras-chave: Dia-
betes mellitus gestacional, peptídeo C, desfecho fetal.

PO88 - avaliaÇÃO dO PerFil liPídicO e a relaÇÃO cOm 
cOmPlicaÇÕes PeriNaTais e OBesidade em mUlHeres 
cOm DIABETES MELLITUS GesTaciONal
Pessôa vNK1, Zajdenverg l1, Negrato ca2, Papi Ja3, Gomes mB4, 
Pontes JB1, Barbosa mP1, Berbara TmBl1

1 Departamento de Nutrologia, Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 2 Associação dos 
Diabéticos de Bauru. 3 HUCFF/URFJ. 4 Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) 

Objetivo: O diabetes mellitus gestacional (DMG) está associado à 
resistência à insulina, e esta, a um perfil lipídico mais aterogênico. 
Estudos específicos sobre dislipidemia no DMG são escassos, princi-
palmente no que se refere ao impacto do monitoramento do perfil 
lipídico e do tratamento sobre desfechos materno-fetais. Materiais e 
métodos: Trata-se de um estudo do tipo quase-experimento, sendo 
incluídas até o momento 41 mulheres na primeira consulta após o 
diagnóstico de DMG, ainda sem início de dieta ou uso de insulina. 
Foram mensurados colesterol total (CT), HDL e triglicerídeos (Tg), 
bem como calculado o LDL, na primeira consulta após o diagnós-
tico de DMG (Dx), três a seis semanas após o início do tratamento 
(PI) e no pós-parto (PP). Foram avaliados, ainda, evolução do peso 
e circunferência abdominal maternos, peso ao nascer e adequação 
à idade gestacional do recém-nato, história de doença hipertensi-
va específica da gestação (DHEG), parto prematuro, hipoglicemia 
neonatal e necessidade de insulina para o tratamento do DMG. Re-
sultados: Houve queda significativa no valor do CT (p = 0,0001), 
do HDL (p = 0,002) e dos Tg (p = 0,0001) dos momentos Dx e PI 
para o PP. Os níveis de todos os lipídeos estudados se elevaram do 
Dx para o PI, mas tal variação não foi significativa. Foi avaliado o 
delta absoluto (PP-Dx) das variáveis clínicas e laboratoriais segundo 
subgrupos. A queda do CT foi menor no subgrupo com insulina (p 
= 0,004) e no com DHEG (p = 0,003) e tais subgrupos apresen-
taram aumento no LDL (p = 0,018 e p = 0,004, respectivamente). 
No subgrupo sem prematuridade, a queda do CT (p = 0,048) e do 
HDL (p = 0,028) foi significativamente maior que a do subgrupo 
com prematuridade. Discussão: Nas gestantes com DMG estuda-
das, a gravidez cursou com elevação dos níveis de CT, HDL e Tg, 
a qual foi revertida no puerpério e é compatível com as alterações 
de metabolismo lipídico descritas na gestação. A menor queda do 
CT no puerpério nas gestantes com necessidade de insulina, com 
DHEG e com parto prematuro poderia apontar para maior resistên-
cia à insulina nesses subgrupos, que não seria completamente corri-
gida após o parto. A associação de resistência à insulina com um per-
fil lipídico mais aterogênico, inflamação e estresse oxidativo poderia 
ter favorecido a ocorrência de DHEG e prematuridade. Conclusão: 
A análise dos dados obtidos nos permite começar a traçar um perfil 
das alterações lipídicas nas gestantes com DMG e correlacioná-las 
com alguns desfechos materno-fetais. Palavras-chave: Perfil lipídi-
co, diabetes gestacional, complicações perinatais.

PO89 - cOmParaÇÃO eNTre Os criTÉriOs diaGNÓsTicOs 
de DIABETES MELLITUS GesTaciONal
Ferlin GZ1, Falcão Trl1, Queiroz GT1, leite Gs1, miranda Fc1, Foss 
mc1, Foss-Freitas mc1, Gomes Pm1

1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP) 

Há controvérsia na literatura sobre a indicação do rastreamento do 
DMG. A investigação deve ser feita em todas as gestantes sem diag-
nóstico prévio de DM, entre a 24ª e 28ª semanas de gestação por 
meio do teste de tolerância oral à glicose (TOTG75g). Alterações na 
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glicemia prévias a esse período são classificadas como overt diabetes. 
Até 2011 adotávamos os critérios sugeridos na 2ª Reunião do Grupo 
de Trabalho em Diabetes e Gravidez (2002), nos quais glicemias nos 
tempos zero e/ou +120min no TOTG75g > 110 e 140 mg/dl, res-
pectivamente, faziam o diagnóstico de DMG. Desde 2011 passamos 
a utilizar os critérios da SBD/FEBRASGO/2011, sendo necessários 
dois valores alterados, sendo os pontos de corte: zero > 95, 60 min 
> 180 e 120 min > 155 mg/dl. Ainda não adotamos os novos cri-
térios propostos pelo IADPSG/2010 (um valor alterado: zero > 92, 
60 min > 180 e 120 min > 153 mg/dl). Objetivo: Comparar os 
três critérios diagnósticos para DMG citados acima entre as gestan-
tes com DMG seguidas no ambulatório de gestação de alto risco do 
HC/FMRP/USP no ano de 2012. Materiais e métodos: 110 ges-
tantes com diagnóstico de DMG pelos critérios da SBD/FEBRAS-
GO/2011 foram seguidas no pré-natal. Resultados: A média + DP 
das glicemias no TOTG75g foram nos tempos zero de 112 mg/
dl (+16), 60 min de 225 mg/dl (+17) e 120 min de 238,5 mg/dl 
(+22,5). Avaliando a porcentagem de gestantes que tiveram valores 
alterados para o critério atualmente utilizado, 73,3%, 83,6% e 76,3% 
apresentaram aumento nos tempos zero, 60 e 120 min, respectiva-
mente. Se utilizarmos os valores propostos pelo IADPSG/2010, 
81,6%, 82,7% e 76,3% apresentaram valores aumentados nos tempos 
zero, 60 e 120 min respectivamente. Se aplicarmos os critérios utili-
zados em 2002, 86,3% teriam tido diagnóstico de DMG. Discussão: 
As médias de glicemia ficaram bem acima dos valores de corte utili-
zados, o que não dificultaria o diagnóstico na maioria das pacientes. 
Porém, utilizando os critérios antigos, 13,7% delas não teriam tido 
o diagnóstico de DMG. Conclusão: Ao se fazer screening universal 
para DMG, independentemente dos fatores de risco, há aumento 
dos casos diagnosticados. Novos critérios são sugeridos por causa da 
associação positiva entre os níveis de glicemia maternos e macrosso-
mia/hiperinsulinemia fetais, mesmo quando os valores de glicemia 
materna estiveram abaixo dos valores de corte padronizados para o 
diagnóstico e seguimento do DM. Os serviços de saúde necessitam 
de maiores investimentos para seguimento de um número maior de 
gestantes. Palavras-chave: Diabetes mellitus gestacional, diagnóstico.

PO90 - diaBeTes GesTaciONal: eFicÁcia de Um 
TraTameNTO adeQUadO e redUÇÃO de cOmPlicaÇÕes 
maTerNO-FeTais
amaral ss1,2, Gurjão NH1, santos KBs1, Ferraz TmBl1, cutrim dmsl1, 
alcântara aNs1, macedo lml1

1 Serviço de Endocrinologia do Hospital Geral de Fortaleza. 2 Faculdade 
Integrada do Ceará (FIC) 

Objetivo: O diabetes mellitus gestacional (DMG) está associado com 
obesidade pré-gestacional e diabetes tipo 2. História de DMG, obesi-
dade pré-gestacional e gravidez tardia são fatores de risco para DMG. 
O objetivo desse trabalho foi descrever as características clínicas das 
pacientes com DMG acompanhadas no ambulatório de endocri-
nologia de um hospital terciário. Material e método: Análise dos 
prontuários de 73 pacientes atendidas em ambulatório no período 
de janeiro a dezembro de 2012. Resultados: Do total da amostra, 
94,5% tinham algum fator de risco para DMG, sendo as alterações 
relativas ao peso (sobrepeso, obesidade ou ganho de peso excessi-
vo) o achado mais frequente (74,3%). História familiar positiva foi 
apurada em 50,7% das pacientes. Comorbidades associadas estive-
ram presentes em 76,7%, sendo a dislipidemia (82,1%) o achado mais 
prevalente, seguido de HAS (32,1%) e hipotireoidismo gestacional 
(14,3%). O diagnóstico de DMG foi estabelecido pelo teste oral de 
tolerância à glicose (TOTG) em 69,9% das gestantes. A maioria das 
pacientes foi tratada somente com dieta (65,8%). Insulina foi utili-
zada em 28,8% e metformina, em 16,4%. O controle metabólico foi 
considerado satisfatório, e a maioria das pacientes chegou ao terceiro 

trimestre dentro das metas de bom controle [glicemia jejum ≤ 95 
mg/dl (82,9%); glicemia pós-prandial (2h) ≤ 120 mg/dl (64,3%) e 
hemoglobina glicosilada ˂ 6% (70%)]. Complicações maternas ocor-
reram em 11,1% das gestantes (9,7% tiveram piora da HAS prévia e 
1,4%, pré-eclâmpsia) e fetais, em 26,6% das gestações, destacando-se 
macrossomia em 11,7%, polidrâmnio em 8,3% e apenas um óbito fe-
tal (1,4%). O TOTG alterado no pós-parto (glicemia de jejum altera-
da ou intolerância à glicose) foi evidenciado em 20,8% das pacientes. 
Discussão: Nossos achados estão em concordância com a literatura, 
tendo em vista que o tratamento ótimo do DMG e a valorização dos 
diversos fatores de prognóstico perinatal envolvidos são fundamen-
tais para a diminuição da morbimortalidade perinatal. Conclusão: O 
controle metabólico das pacientes do presente estudo foi adequado, 
ocorrendo assim, subsequentemente, menor taxa de complicações 
materno-fetais. Palavras-chave: Diabetes, obesidade, gravidez.

PO91 - diaBeTes TiPO i Na GesTaÇÃO: Um desaFiO Para 
redUÇÃO de cOmOrBidades GesTaciONais e PeriNaTais
Façanha cFs1, Buiatti mH2, silva KF2, arruda ccc2, Bezerra csm2, 
sena Ks2, morita T2, Forti ac1

1 Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão (CIDH). 2 Liga de Endocrinologia, 
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Objetivo: A gestação é um grande desafio para pacientes com DM1. 
A instabilidade metabólica é acentuada, dificultando ainda mais o 
controle da doença. Ainda existe a responsabilidade da mãe com o 
desenvolvimento do feto e o aumento do risco de desfechos adver-
sos. O controle metabólico pré-gestacional reduz esses riscos. Este 
trabalho tem o objetivo de avaliar as pacientes com DM1 acompa-
nhadas em um Centro de Saúde de Fortaleza antes, durante e após a 
gestação, de modo a observar as mudanças relacionadas à sua saúde 
e à do feto nos respectivos períodos. Material e métodos: Estudo 
retrospectivo por meio da análise dos dados de prontuários de ges-
tantes com DM1, atendidas em um centro de referência, que inclu-
íam: tempo de diagnóstico de DM1, tempo de acompanhamento, 
tipo de tratamento, automonitorização e presença de comorbida-
des associadas. Para a análise estatística, foi utilizado o programa 
Epi-Info versão 3.5.3. Resultados: O tempo médio de diagnóstico 
foi de sete anos antes da gestação; média de idade no parto: 23,5 
anos; média do tempo de seguimento após a gestação: 2,4 anos. 
22,5% das pacientes tinham história de aborto em gestações ante-
riores. Monitorização da glicemia realizada por 59% das pacientes 
antes da gestação, 82% durante e 76,7% após. Ganho de peso médio 
na gestação: 9,59. A dose média de insulina antes da gestação era 
de 0,764, durante, de 0,865 e após, de 0,82; 56,9% tinham dados 
de HbA1c, sendo antes da gestação: 16,9% tinham ≤ 7% e 47,1% 
> 9%. Após a gestação: 25,6% ≤ 7% e 28,2% > 9%. Em mulheres 
com história de aborto, 14,7% tinham Hba1c ≤ 7%, 71,4% > 9% 
e 66,7% não tinham dados de HbA1c no último ano. Discussão: 
Os dados demonstram a influência positiva da educação dispensada 
na gestação por meio da melhora em parâmetros como a melhora 
da Hba1c e aumento da aderência à automonitorização. O descon-
trole metabólico pré-gestacional foi característico nas pacientes com 
abortamento espontâneo, já que 85,3% delas não tinham controle 
glicêmico considerado adequado para engravidar. Conclusão: Ob-
servamos que a maioria das pacientes apresenta controle metabólico 
pré-gestacional inadequado, o que as torna com um risco muito alto 
de desfechos adversos. A educação dispensada a essas pacientes du-
rante a gestação melhora significativamente o controle metabólico, 
e essa melhora persiste mesmo com as dificuldades encontradas no 
puerpério. Os dados expostos sugerem que maiores esforços devem 
ser dispensados no sentido de educar essas pacientes com DM1 para 
o controle metabólico prévio à gestação. Palavras-chave: DM1, 
gravidez, complicações.
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PO92 - eFeiTO da melaTONiNa e cOrTisOl sOBre 
aTivaÇÃO dOs FaGÓciTOs de saNGUe maTerNO e de 
recÉm-NascidOs diaBÉTicOs
volpato rJ1, Fagundes dl2, venturini lGr1, Hara ccP2, calderon 
imP2, França el1, Honorio-França ac1

1 Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Campus Universitário do Araguaia, 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 2 Programa de Pós-Graduação 
em Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia, Faculdade de Medicina de Botucatu 
(FMB) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) 

Objetivo: Avaliar a ativação de fagócitos do sangue materno e do 
cordão de mães diabéticas estimulados pelos hormônios melatonina 
(MLT) e cortisol (CORT) na presença de bactéria. Material e sujei-
to: Foram avaliadas amostras de sangue materno e de cordão umbi-
lical de gestantes normoglicêmicas (n = 14) e diabéticas (n = 12). A 
ativação dos fagócitos foi verificada por meio da liberação de ânion su-
peróxido pelos fagócitos estimulados ou não pelos hormônios na pre-
sença ou não de Escherichia coli enteropatogênica (EPEC), método 
do citocromo C. Resultados: Observa-se que a liberação espontânea 
foi maior no sangue materno normoglicêmico = 3.059 ± 0.642 e dia-
bético = 3.965 ± 0.363 e de cordão normoglicêmico = 4.025 ± 0.876 
e diabético = 5.528 ± 0.302 de mães diabéticas. Quando os fagócitos 
foram incubados com bactéria, observou-se aumento da liberação do 
ânion superóxido (3.530 ± 0.838). Os hormônios também aumenta-
ram a liberação de superóxido pelas células do sangue de mães nor-
moglicêmicas MLT = 4.655 ± 0.477; CORT = 5.050 ± 0.777; MLT 
+ CORT = 5.120 ± 0.280 e dos seus recém-nascidos MLT = 5,467 
+ 0,363; CORT = 5,621 + 0,418; MLT + CORT = 6,075 + 0,432. 
No grupo diabético, observou-se que houve aumento na liberação 
do ânion pelos fagócitos do sangue materno quando estimulados por 
ambos os hormônios MLT + CORT = 4.623 ± 0.397. Quando com-
paradas células maternas com as dos recém-nascidos, observou-se que 
houve aumento na liberação de superóxidos na presença da bactéria 
= 4.698 ± 1.066, MLT = 5.460 ± 0.456, CORT = 6.238 ± 0.789, 
e associação entre MLT + CORT = 5.306 ± 0.556. Discussão: O 
aumento da liberação espontânea do ânion superóxido dos grupos 
hiperglicêmicos pode ser devido às alterações do metabolismo ocasio-
nado pela hiperglicemia. Essas alterações no metabolismo glicêmico 
materno foram suficientes para alterar a atividade funcional dos fagó-
citos do recém-nascido. Os hormônios foram capazes de interferir na 
atividade funcional dos fagócitos do sangue, tanto materno como do 
cordão. Conclusão: Esses dados sugerem que as alterações do me-
tabolismo de glicose modificam o comportamento dos fagócitos do 
sangue materno e de cordão, que os hormônios melatonina e cortisol 
são capazes de ativar os fagócitos e que provavelmente esse aumento 
na atividade dos fagócitos seja um mecanismo de defesa alternativo 
nas infecções. Palavras-chave: Diabetes, cortisol, melatonina.

PO93 - eFeiTO da OBesidade TraNsGeraciONal Na 
FreQUÊNcia de aNOmalias FeTais
silva-rodrigues l1, moraes-souza rQ1, andreolla aP1, Klöppel e1, 
Butzen lc1, miranda ca1, volpato GT1, campos Ke1

1 Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 

Objetivo: Avaliar a frequência de anomalias em fetos de ratas com 
obesidade transgeracional. Material e métodos: Foi induzida a obe-
sidade experimental em 6 ratas (geração F0) por meio de adminis-
tração de glutamato monossódico (4,0 mg/g pc) no período neo-
natal. Aos 90 dias de vida, foram acasaladas com machos saudáveis 
e, quando confirmada a prenhez, foram isoladas para a obtenção de 
seus filhotes. Dessa nova geração (geração F1), aos 90 dias de vida, 
13 ratas foram classificadas como obesas pelo índice de obesidade 
de Lee e colocadas para acasalamento com machos saudáveis. Con-
firmado o diagnóstico da prenhez, foi realizada medida da glicemia 
semanalmente. No 21º dia de prenhez, as ratas foram anestesiadas 
e mortas, e os fetos (geração F2) foram retirados para verificação de 

anomalias externas. Em seguida, os fetos foram processados para 
análise das anomalias viscerais, anomalias esqueléticas e contagem 
dos pontos de ossificação. Para a análise estatística, foram utilizados 
ANOVA seguido do teste de Tukey para os valores médios e teste 
exato de Fisher para porcentagens, com nível de significância de 5%. 
Resultados: A glicemia foi maior no dia zero de prenhez nos ani-
mais obesos em relação aos controles. A obesidade transgeracional 
não alterou o número de centros de ossificação e não houve diferen-
ças significativas em anomalias externas. Fetos de ratas obesas apre-
sentaram aumento na frequência de esternébrios assimétricos (34%), 
esternébrios com ossificação incompleta (47,2%) e traqueia alargada 
(27,1%) comparados aos do grupo controle. Discussão: A obesida-
de transgeracional não afetou o desenvolvimento ósseo dos animais, 
visto que o número total dos centros de ossificação foi semelhante 
entre os grupos. Apesar de os animais obesos apresentarem aumento 
em algumas anomalias, o número total de anomalias externas, es-
queléticas e viscerais foi semelhante entre os grupos, demonstrando 
que a obesidade apresenta tendência teratogênica para a segunda 
geração de ratas. Conclusão: Ratas com obesidade transgeracional 
apresentaram elevação na glicemia no início da prenhez e tendência 
à teratogenicidade, mas não mostraram alterações no desenvolvi-
mento ósseo. Palavras-chave: Diabetes, prenhez, obesidade.

PO94 - eFeiTO dO eXTraTO aQUOsO de FlOres de 
HIBISCUS ROSA SINENSES sOBre a PreNHeZ de raTas 
diaBÉTicas e NÃO diaBÉTicas: rePercUssÕes sOBre as 
aNOmalias FeTais
afiune laF1, leal-silva T1, soares Ts1, Pinheiro ms1, Paula vG1, 
damasceno dc2, campos Ke1, volpato GT1

1 Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal do Mato 
Grosso (UFMT)/Campus Universitário do Araguaia, Barra do Garças, MT. 2 LAPGO 
– Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho” (Unesp) 

Objetivo: Avaliar o efeito do extrato aquoso de flores de Hibiscus rosa 
sinenses sobre a frequência de anomalias em fetos de ratas diabéticas 
e não diabéticas prenhes. Material e métodos: O diabetes foi indu-
zido nas ratas com streptozotocin (40 mg/kg peso, i.v.). Os animais 
foram acasalados e divididos em quatro grupos (n mínimo = 11 ratas/
grupo): Grupo Controle, composto de ratas não diabéticas prenhes; 
Grupo Tratado, composto de ratas não diabéticas prenhes tratadas 
com a planta; Grupo Diabético, composto de ratas diabéticas prenhes; 
Grupo Diabético Tratado, composto de ratas diabéticas prenhes trata-
das com a planta. A administração do extrato da planta (grupos trata-
dos) ou da água foi por via oral (gavage) em três doses crescentes: 100 
mg/kg (do 0 ao 7º dia de prenhez), 200 mg/kg (8º ao 14º dia) e 
400 mg/kg (15º ao 20º dia). No 21º dia de prenhez, as ratas foram 
anestesiadas e mortas para realização da laparotomia. Os fetos foram 
retirados e, em seguida, analisados quanto a anomalias externas. Em 
seguida, metade da ninhada foi processada para contagem dos pontos 
de ossificação e análise das anomalias esqueléticas, e a outra metade foi 
processada para análise de anomalias viscerais. Para a análise estatística, 
foram utilizados ANOVA seguido do teste de Tukey para os valores 
médios e teste exato de Fisher para as porcentagens, com nível de 
significância de 5%. Resultados: Não houve alteração nos centros de 
ossificação na incidência de anomalias externas entre os grupos. O 
tratamento com extrato aquoso de flores de Hibiscus rosa sinenses não 
alterou a incidência de anomalias esqueléticas e viscerais no grupo sem 
o diabetes. Em ambos os grupos diabéticos houve aumento na inci-
dência no total de anomalias esqueléticas e viscerais, mas o tratamento 
diminuiu de maneira específica anomalias nos esternébrios. Discus-
são: O diabetes aumenta as taxas de anomalias esqueléticas (princi-
palmente centros vertebrais, costelas e esternébrios) e viscerais (prin-
cipalmente traqueia e alterações renais), o que foi visto neste estudo. 
O tratamento com a planta apresentou melhora nesses parâmetros nos 
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animais diabéticos e não foi prejudicial nos animais controle. Con-
clusão: O tratamento com flores de Hibiscus rosa sinenses apresen-
tou efeito positivo na incidência de anomalias nos animais diabéticos, 
mas não apresentou efeitos teratogênicos nos animais não diabéticos. 
Palavras-chave: Hibiscus rosa sinensis, diabetes, malformações fetais.

PO95 - eFeiTO dO eXTraTO aQUOsO de FlOres de 
HIBISCUS ROSA SINENSES SOBre O PerFil meTaBÓlicO de 
raTas diaBÉTicas e NÃO diaBÉTicas PreNHes
leal-silva T1, afiune laF1, alves dG1, Pinheiro ms1, damasceno dc2, 
campos Ke1, volpato GT1, silva-sousa JJ2

1 Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus Universitário do 
Araguaia. 2 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), 
Campus de Botucatu 

Objetivo: Avaliar o efeito do extrato aquoso de flores de Hibiscus rosa 
sinenses sobre o perfil metabólico de ratas diabéticas e não diabéticas 
prenhes. Material e métodos: O diabetes foi induzido nas ratas com 
streptozotocin (40 mg/kg peso, i.v.). Os animais foram acasalados e 
divididos em quatro grupos (n mínimo = 11 ratas/grupo): Grupo 
Controle, composto de ratas não diabéticas prenhes; Grupo Tratado, 
composto de ratas não diabéticas prenhes tratadas com a planta; Gru-
po Diabético, composto de ratas diabéticas prenhes; Grupo Diabético 
Tratado, composto de ratas diabéticas prenhes tratadas com a planta. 
A administração do extrato aquoso de flores de Hibiscus rosa sinenses 
(grupos tratados) ou da água foi por via oral (gavage) em três doses 
crescentes: 100 mg/kg (do 0 ao 7º dia de prenhez), 200 mg/kg (8º 
ao 14º dia) e 400 mg/kg (15º ao 20º dia). Foram realizadas medi-
das do peso corpóreo, ingestão hídrica, consumo de ração e glicemia 
semanalmente. Para a análise estatística, foi utilizado ANOVA seguido 
do teste de Tukey para os valores médios, com nível de significância 
de 5%. Resultados: O tratamento com extrato aquoso de flores de 
Hibiscus rosa sinenses não alterou nenhum parâmetro no grupo sem o 
diabetes. O grupo diabético apresentou menor peso corpóreo, maior 
consumo de ração e ingestão hídrica e aumento na glicemia em to-
dos os momentos analisados. O tratamento com a planta aumentou o 
peso corpóreo a partir do dia 14 de prenhez. Discussão: O diabetes 
induzido por streptozotocin mimetiza o quadro de diabetes tipo 1 
descontrolado, no qual há aumento da glicemia, levando a aumento 
no consumo de ração e água e diminuição do peso corpóreo. Esse 
quadro foi observado neste estudo e o tratamento com Hibiscus rosa 
sinenses alterou somente o peso corpóreo no final da prenhez. Como 
a planta foi administrada num quadro de diabetes descontrolado, tal-
vez ela fosse mais efetiva se administrada em animais com diabetes 
de intensidade moderada. Porém, a planta não alterou os parâmetros 
analisados em nenhum momento da prenhez, mostrando que sua 
utilização é segura durante a gestação na dose utilizada. Conclusão: 
O tratamento com extrato aquoso de flores de Hibiscus rosa sinenses 
não foi efetivo em reverter o quadro de diabetes na gestação, mas 
não causou nenhum comprometimento quando administrada em ani-
mais controle, sendo seu uso considerado seguro durante a gestação. 
Palavras-chave: Diabetes, prenhez, metabolismo.

PO96 - eFeiTO dO eXTraTO aQUOsO de FOlHas de 
BAUHINIA HOLOPHYLLA sOBre a PreNHeZ de raTas 
diaBÉTicas e NÃO diaBÉTicas: rePercUssÕes sOBre O 
desemPeNHO rePrOdUTivO
savazzi K1, silva-sousa JJ1, santos Neto l1, afiune laF1, américo mF1, 
damasceno dc2, campos Ke1, volpato GT1

1 Laboratório de Fisiologia de Sistemas e Toxicologia Reprodutiva (Fisiotox), 
Campus Universitário do Araguaia, Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT). 2 Laboratório de Pesquisa Experimental em Ginecologia e Obstetrícia, 
Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista (Unesp) 

Objetivo: Avaliar o efeito do extrato aquoso de folhas de Bauhinia 
holophylla sobre o desempenho reprodutivo de ratas diabéticas e não 

diabéticas prenhes. Material e métodos: O diabetes foi induzido 
nas ratas com streptozotocin (40 mg/kg peso, i.v.). Os animais fo-
ram acasalados e divididos em quatro grupos (n mínimo = 11 ratas/
grupo): Grupo Controle composto de ratas não diabéticas prenhes; 
Grupo Tratado composto de ratas não diabéticas prenhes tratadas 
com a planta; Grupo Diabético composto de ratas diabéticas pre-
nhes; Grupo Diabético Tratado composto de ratas diabéticas pre-
nhes tratadas com a planta. A administração do extrato da planta 
(grupos tratados) ou da água foi por via oral (gavage) em três doses 
crescentes: 200 mg/kg do 0 ao 7º dia de prenhez, 400 mg/kg (8º 
ao 14º dia) e 800 mg/kg (15º ao 20º dia). O peso materno foi 
medido semanalmente. No 21º dia de prenhez, as ratas foram anes-
tesiadas e mortas e os números de corpos lúteos, sítios de implanta-
ção, reabsorções, fetos vivos e mortos foram contados para cálculo 
das taxas de perdas pré e pós-implantação. Foram medidos os pesos 
fetais e placentários para classificação dos pesos fetais e determinação 
do índice placentário. Para a análise estatística, foi utilizado ANOVA 
seguido do teste de Tukey para os valores médios e teste exato de Fi-
sher para as porcentagens, com nível de significância de 5%. Resul-
tados: O tratamento com extrato aquoso de folhas de B. holophylla 
diminuiu o peso fetal e placentário e aumentou as taxas de perdas 
pré-implantação e no grupo sem diabetes. O grupo diabético apre-
sentou diminuição no número de fetos vivos, na média de ganho de 
peso materno, peso da ninhada e peso fetal. Além disso, nesse grupo 
houve aumento no peso das placentas, índice placentário e porcen-
tagens de perdas pré e pós-implantação. O tratamento melhorou 
o peso fetal e o índice placentário nos animais diabéticos. Discus-
são: O diabetes aumenta as perdas embrionárias, além de promover 
alterações no desenvolvimento fetal, o que foi visto neste estudo. 
O tratamento com a planta melhorou esses parâmetros nos animais 
diabéticos, apesar de se mostrar prejudicial nos animais controle. 
Conclusão: O tratamento com B. holophylla foi efetivo em reverter 
as alterações provocadas pelo diabetes no desempenho reprodutivo 
materno, mas apresentou efeito anti-implantação nos animais não 
diabéticos, demonstrando que seu uso durante a gestação demanda 
cuidados. Palavras-chave: Diabetes, prenhez, desempenho repro-
dutivo.

PO97 - eFeiTO dO eXTraTO aQUOsO de FOlHas de 
BAUHINIA HOLOPHYLLA sOBre O PerFil meTaBÓlicO de 
raTas diaBÉTicas e NÃO diaBÉTicas PreNHes
silva-sousa JJ1, savazzi K1, leal-silva T1, alves dG1, Pinheiro ms1, 
damasceno dc2, campos Ke1, volpato GT1 
1 Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), Campus Universitário do 
Araguaia. 2 Universidade Estadual Paulista (Unesp), Campus Botucatu 

Objetivo: Avaliar o efeito do extrato aquoso de folhas de Bauhinia 
holophylla sobre o perfil metabólico de ratas diabéticas e não dia-
béticas prenhes. Material e métodos: O diabetes foi induzido nas 
ratas com streptozotocin (40 mg/kg peso, i.v.). Os animais foram 
acasalados e divididos em quatro grupos (n mínimo = 11 ratas/
grupo): Grupo Controle, composto de ratas não diabéticas prenhes; 
Grupo Tratado, composto de ratas não diabéticas prenhes tratadas 
com a planta; Grupo Diabético, composto de ratas diabéticas pre-
nhes; Grupo Diabético Tratado, composto de ratas diabéticas pre-
nhes tratadas com a planta. A administração do extrato da planta 
(grupos tratados) ou da água foi por via oral (gavage) em três doses 
crescentes: 200 mg/kg (do 0 ao 7º dia de prenhez), 400 mg/kg 
(8º ao 14º dia) e 800 mg/kg (15º ao 20º dia). Foram realizadas 
medidas do peso corpóreo, ingestão hídrica, consumo de ração e 
glicemia semanalmente. Para a análise estatística, foi utilizado ANO-
VA seguido do teste de Tukey para os valores médios, com nível 
de significância de 5%. Resultados: O tratamento com Bauhinia 
holophylla diminuiu significativamente o peso corpóreo das ratas nos 
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dias 7 e 21 de prenhez comparado ao grupo controle. O grupo dia-
bético apresentou menor peso corpóreo, maior consumo de ração 
e ingestão hídrica e aumento na glicemia em todos os momentos 
analisados. O tratamento com a planta diminuiu a ingestão hídrica 
a partir do dia 7 de prenhez e o consumo de ração no 21º dia de 
prenhez em relação ao grupo diabético sem tratamento. Discussão: 
O diabetes induzido por streptozotocin simula o quadro de diabetes 
tipo 1 descontrolado, no qual há aumento da glicemia, levando a 
aumento no consumo de ração e água e diminuição do peso cor-
póreo. Esse quadro foi observado neste estudo e o tratamento com 
Bauhinia holophylla alterou o consumo de água e ração, sem alterar 
a glicemia. Como a planta foi administrada num quadro de diabetes 
descontrolado, talvez ela fosse mais efetiva em diminuir a glicemia 
se administrada em animais com diabetes de intensidade moderada. 
Como a planta diminuiu o peso dos animais não diabéticos, talvez 
a diminuição do consumo de ração e água nos animais diabéticos 
seja devido a um efeito tóxico da planta. Conclusão: O tratamento 
com extrato aquoso de folhas de Bauhinia holophylla não reverteu o 
quadro de diabetes, além de apresentar um possível efeito tóxico nos 
animais, o que mostra os riscos do uso de substâncias exógenas du-
rante a gestação. Palavras-chave: Diabetes, prenhez, metabolismo.

PO98 - eFeiTO dO eXTraTO aQUOsO de FOlHas de 
HANCORNIA SPECIOSA sOBre a PreNHeZ de raTas 
diaBÉTicas e NÃO diaBÉTicas: rePercUssÕes sOBre as 
aNOmalias FeTais
santos Neto l1, alves dG1, soares Ts1, moraes-souza rQ1, Gratão 
TB1, damasceno dc2, campos Ke1, volpato GT1

1 Laboratório de Fisiologia de Sistemas e Toxicologia Reprodutiva da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus Universitário do 
Araguaia. 2 LAPGO, Faculdade de Medicina de Botucatu, SP

Objetivo: Avaliar o efeito do extrato aquoso de folhas de Hancor-
nia speciosa sobre a frequência de anomalias em fetos de ratas dia-
béticas e não diabéticas prenhes. Material e métodos: O diabetes 
foi induzido nas ratas com streptozotocin (40 mg/kg peso, i.v.). Os 
animais foram acasalados e divididos em quatro grupos (n mínimo = 
11 ratas/grupo): Grupo Controle, composto de ratas não diabéticas 
prenhes; Grupo Tratado, composto de ratas não diabéticas prenhes 
tratadas com a planta; Grupo Diabético, composto de ratas diabéti-
cas prenhes; Grupo Diabético Tratado, composto de ratas diabéticas 
prenhes tratadas com a planta. A administração do extrato da planta 
(grupos tratados) ou da água foi por via oral (gavage) na dose de 600 
mg/kg, por toda a prenhez. No 21º dia de prenhez, as ratas foram 
anestesiadas e mortas para realização de laparotomia. Os fetos foram 
retirados e, em seguida, analisados quanto a anomalias externas. Em 
seguida, metade da ninhada foi processada para contagem dos pon-
tos de ossificação e análise das anomalias esqueléticas e a outra me-
tade foi processada para análise de anomalias viscerais. Para a análise 
estatística, foram utilizados ANOVA seguido do teste de Tukey para 
os valores médios e teste exato de Fisher para as porcentagens, com 
nível de significância de 5%. Resultados: Não houve alteração nos 
centros de ossificação na incidência de anomalias externas entre os 
grupos. O tratamento com extrato aquoso de folhas de Hancornia 
speciosa não alterou a incidência de anomalias esqueléticas e viscerais 
no grupo sem o diabetes. Em ambos os grupos diabéticos houve au-
mento na incidência no total de anomalias esqueléticas e viscerais, e 
o tratamento não modificou essas anomalias. Discussão: O diabetes 
aumenta as taxas de anomalias esqueléticas (principalmente centros 
vertebrais, costelas e esternébrios) e viscerais (principalmente tra-
queia e alterações renais), o que foi visto neste estudo. O tratamento 
com a planta não apresentou melhora nesses parâmetros nos animais 
diabéticos e não foi prejudicial nos animais controle. Conclusão: O 
tratamento com folhas de Hancornia speciosa não apresentou efeito 

na incidência de anomalias nos animais diabéticos, mas não apre-
sentou efeitos teratogênicos nos animais não diabéticos. Palavras-
-chave: Diabetes, prenhez, malformação.

PO99 - eFeiTOs sOBre O desemPeNHO rePrOdUTivO 
maTerNO de raTas cOm OBesidade TraNsGeraciONal
silva-rodrigues l1, moraes-souza rQ1, andreolla aP1, Klöppel e1, 
Butzen lc1, carvalho J1, campos Ke1, volpato GT1

1 Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Instituto de Ciências Biológicas 
e da Saúde, Universidade Federal do Mato Grosso/Campus Universitário do 
Araguaia, Barra do Garças, MT 

Objetivo: Avaliar o desempenho reprodutivo materno de ratas com 
obesidade transgeracional. Material e métodos: Foi induzida a obe-
sidade experimental em 6 ratas (geração F0) por meio de adminis-
tração de glutamato monossódico (4,0 mg/g pc) no período neo-
natal. Aos 90 dias de vida, foram acasaladas com machos saudáveis e, 
após confirmada a prenhez, foram isoladas para a obtenção de seus 
filhotes. Dessa nova geração (geração F1), 13 ratas foram classifica-
das como obesas pelo índice de obesidade de Lee e colocadas para 
acasalamento com machos saudáveis aos 90 dias de vida. Confirma-
do o diagnóstico da prenhez, foi realizada medida do peso nos dias 
0 e 21 de prenhez. A glicemia foi medida semanalmente. No 21º dia 
de prenhez, as ratas foram anestesiadas e mortas e foram retirados 
útero e ovários para verificação do desempenho reprodutivo mater-
no. Para a análise estatística, foram utilizados ANOVA seguido do 
teste de Tukey para os valores médios e teste exato de Fisher para 
porcentagens, com nível de significância de 5%. Resultados: A glice-
mia foi maior no dia zero de prenhez nos animais obesos em relação 
aos controles. No grupo de animais obesos, das 13 ratas estudadas, 
4 delas não conseguiram manter a prenhez ate o final (30,8%). Os 
animais obesos apresentaram aumento no número de corpos lúteos, 
porcentagem de perdas pré-implantação e fetos adequados para ida-
de de prenhez. Houve também diminuição significativa no número 
de implantações, peso do útero gravídico e número de fetos peque-
nos e grandes para idade de prenhez comparado ao grupo controle. 
Discussão: A obesidade leva a alterações fisiológicas e metabólicas, 
e quando a obesidade associa-se ao período gestacional, esse quadro 
pode se agravar. Isso foi confirmado no grupo de animais obesos, 
que apresentaram aumento das perdas embrionárias antes do proces-
so de implantação, o que levou à diminuição no peso do útero graví-
dico. Apesar dos animais obesos apresentarem diferenças na classifi-
cação dos pesos fetais, a médias desses pesos foi semelhante entre os 
grupos. Conclusão: Ratas com obesidade transgeracional apresen-
taram elevação na glicemia no início da prenhez e aumento nas per-
das embrionárias antes da implantação. Palavras-chave: Obesidade, 
transgeração, desempenho reprodutivo, diabetes, prenhez.

PO100 - esTadO NUTriciONal de PacieNTes POrTadOras 
de diaBeTes GesTaciONal dO serviÇO de alTO riscO de 
Uma maTerNidade PÚBlica de JOiNville, sc
corrêa T1, schröer P1, czarnobay sa1, deluca a2

1 Associação Educacional Luterana Bom Jesus (Ielusc). 2 Maternidade Darcy 
Vargas 

Introdução: A gestação altera fisiologicamente os valores de glicose 
sanguínea e, dessa forma, a demanda de insulina. Inúmeros fato-
res são descritos como agentes de risco para o diabetes gestacional 
(DG), entre eles idade maior que 25 anos, peso pré-gestacional e 
obesidade durante a gestação. Objetivo: Determinar o estado nu-
tricional de pacientes portadoras de DG, atendidas no “Serviço de 
Gestante de Alto Risco” de uma maternidade pública de Joinville, 
SC. Material e métodos: Estudo transversal e descritivo, conduzi-
do em uma maternidade pública de Joinville, SC, em julho de 2013 
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após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição, sob 
o Parecer nº 326.175. A amostra constituiu-se de 20 pacientes com 
diagnóstico de DG, que aceitaram participar da pesquisa assinando 
o termo de consentimento livre e esclarecido. Foram considera-
dos critérios de exclusão: HIV, sífilis, lúpus eritematoso sistêmico 
e diagnóstico prévio de HAS e/ou DM I ou II. Para diagnóstico 
nutricional atual e pré-gestacional foram utilizados os critérios do 
IOM e da OMS, respectivamente. Resultados: Verificou-se que 
80% das pacientes tinham idade > 25 anos, sendo a média de idade = 
31,1 anos. A avaliação do estado nutricional atual revelou que 50% 
das pacientes apresentaram obesidade, 25% sobrepeso, 20% eutrofia 
e 5% baixo peso. Já o estado nutricional pré-gestacional demons-
trou que 55% das gestantes apresentavam peso normal, 20% sobre-
peso e 25% obesidade, independentemente do grau. Discussão: A 
média de idade encontrada pelo presente estudo se aproxima à de 
outras pesquisas, as quais encontraram média de 26 e 24,7 anos. 
Com relação ao estado nutricional atual, verificou-se predomínio 
de obesidade entre as pacientes, visto que estudos conduzidos no 
DF e no nordeste do Brasil encontraram prevalência dessa condição 
em 26,3% e 15% das pacientes, respectivamente. Quanto ao esta-
do nutricional pré-gestacional, uma pesquisa conduzida na Paraíba 
encontrou prevalência de obesidade em 8% da amostra. De forma 
semelhante, um trabalho realizado na UFRJ verificou que 5,5% das 
pacientes avaliadas apresentaram obesidade pré-gestacional. Con-
clusão: Fica evidenciado que a idade superior a 25 anos, assim como 
a obesidade gestacional, são altamente sensíveis para o diagnóstico 
de DG. Portanto, ressalta-se a necessidade do desenvolvimento de 
mais pesquisas, que avaliem o predomínio dos fatores de risco para 
o DG, com o intuito de garantir o direcionamento adequado das 
ações de saúde pública. Palavras-chave: Gestantes, diabetes gesta-
cional, saúde pública.

PO101 - esTUdO dO cOmPOrTameNTO da relaÇÃO 
iNsUliNa: carBOidraTO em GesTaNTes cOm 
DIABETES MELLITUS TiPO 1 em dieTa de cONTaGem de 
carBOidraTOs
Zagury rl1, Zajdenverg l1, rodacki m1

1 Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) 

Objetivos: Primário: descrever o padrão de modificação da relação 
insulina: carboidrato (RIC) em gestantes com diabetes mellitus tipo 
1 (DM1) em dieta de contagem de carboidratos (DCC). Secundá-
rio: descrever o comportamento da sensibilidade à insulina por in-
termédio do fator de sensibilidade (FS) no referido grupo de pacien-
tes. Material e métodos: 17 gestantes com DM1 foram incluídas e 
acompanhadas ao longo da gestação após a introdução da DCC. Os 
parâmetros iniciais utilizados foram uma RIC de 1/15 e FS calcula-
do pela fórmula: 1.800 (para insulinas ultrarrápidas) ou 1.500 (para 
insulina regular)/total de insulina diário. A RIC de cada refeição, 
bem como o FS, foram titulados de acordo com a automonitori-
zação da glicemia capilar e a partir de dados obtidos pelo software 
Accu-check Smart-Pix® (Roche), com objetivo de atingir a meta de 
glicemia pós-prandial de 2h menor do que 140 mg/dl e pré-pran-
diais menores do que 95 mg/dl. Resultados: Não houve alteração 
estatisticamente significativa na RIC do primeiro para o terceiro 
trimestre em nenhuma das três refeições principais do dia, porém 
observou-se redução significativa do primeiro para o terceiro trimes-
tre no FS (p = 0,003). Além disso, constatamos correlação inversa 
significativa entre o ganho ponderal total com o delta do FS entre 
o segundo e terceiro trimestre (rs = -0,751; p = 0,032). Discussão: 
Com a progressão da gravidez, a produção de hormônios contrarre-
gulatórios aumenta e, consequentemente, desenvolve-se um estado 
de resistência à insulina, tanto em mulheres com DM gestacional 

quanto em DM1. Nesse sentido, espera-se que tanto a RIC quanto 
o FS caiam ao longo da gestação. Apesar desse racional, não obser-
vamos significância estatística na redução observada de RIC com o 
passar dos trimestres. Por outro lado, houve diminuição significativa 
no FS, corroborando a hipótese analisada. A magnitude dessa queda 
no FS foi da ordem de 17,5 pontos. Conclusão: No presente estudo 
não observamos alteração significativa em nosso desfecho primário, 
porém constatamos redução significativa de 17,5 pontos no FS do 
primeiro para o terceiro trimestre da gestação, refletindo o estado 
de resistência à insulina que se desenvolve com o passar da gravidez. 
Tal alteração foi tanto maior quanto maior o ganho de peso das pa-
cientes. A capacidade de predizer como se comportarão os principais 
parâmetros utilizados na aplicação da DCC pode facilitar o manejo 
clínico das gestantes com DM1. Mais estudos são necessários, com 
maior número de pacientes, para que melhores conclusões possam 
ser tiradas. Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 1, dieta de conta-
gem de carboidratos, gestação.

PO102 - evOlUÇÃO da GesTaÇÃO, ParTO e 
caracTerísTicas FeTais de GesTaNTes cOm 
diaGNÓsTicO de DIABETES MELLITUS acOmPaNHadas NO 
amBUlaTÓriO dO HOsPiTal das clíNicas da FmrP/UsP
Falcão Trl1, miranda Fc1, leite Gs1, Queiroz GT1, Ferlin GZ1, Foss 
mc1, Freitas mcF1, Gomes Pm1

1 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo (HC-FMRP-USP) 

O diabetes mellitus traz riscos para a mãe e o recém-nascido. O ob-
jetivo deste trabalho foi avaliar a evolução da gestação e do parto 
de gestantes com diagnóstico de DMG, DM1 e DM2 seguidas no 
ambulatório de gestação de alto risco do HC-FMRP/USP, no ano 
de 2012. Método: Trabalho retrospectivo de revisão de prontuários 
médicos de uma amostra de 190 pacientes (70%) de um total de 270 
pacientes com DMG/DM1/DM2. Resultados: Quanto ao DM, 
68,4% tinham DMG, 25,3%, DM2 e 6,3%, DM1; 19,5% eram hiper-
tensas e 54,7% eram obesas (IMC > 30 kg/m2) antes de engravidar. 
A média de idade foi de 34,5 anos (DP + 6,3), com variação de 17 a 
47 anos, e a do IMC foi de 32,5 kg/m2 (DP + 3,8). Quanto às com-
plicações gestacionais, 3,15% apresentaram infecção do trato uriná-
rio, 3,6%, trabalho de parto pré-termo, 6,8%, polidrâmnio, 12,6%, 
corioamniorrexe prematura e 6,3%, pré-eclâmpsia. Quanto ao par-
to, a média de idade gestacional foi de 38,2 semanas; 75,6% foram 
partos cesarianas e 24,4% vaginais; 54,7% usaram insulina durante a 
gestação, com dose total média no dia anterior ao parto de 42,2UI 
de NPH e 12,2UI de regular. A glicosimetria média pré-parto foi de 
95,4 mg% e pós-parto de 104,2 mg%. Em relação aos fetos, 94,7% 
tinham apresentação cefálica e 5,3% pélvica; a média do Apgar foi 
de 7,9 e 9,2 no 1º e 5º minuto, respectivamente; quanto ao sexo, 
41,5% eram feminino e 58,5% masculino. A média de peso ao nascer 
foi de 3.307 g (variando de 1.100 a 5.585 g), sendo 10,2% dos 
RN PIG, 76,8% AIG e 10% GIG. 31,5% das gestantes com DMG 
retornaram no pós-parto para reclassificação do DM. Dessas, 24,4% 
apresentavam pré-DM, 17,1% tinham DM2 e 58,5% eram euglicê-
micas. Discussão: Estudos epidemiológicos como o Hyperglycemia 
and Adverse Pregnancy Outcomes (HAPO) mostraram que os riscos 
de efeitos adversos materno/fetais e desfechos neonatais desfavo-
ráveis aumentaram por causa da glicemia materna entre 24-28 se-
manas. Provavelmente a obesidade prévia à concepção tenha sido 
o principal fator de risco associado ao desenvolvimento de DMG 
nessa amostra. De acordo com a ADA, mulheres com história de 
DMG apresentam aumento considerável do risco de desenvolver 
DM e pré-DM. Apenas 31,5% das pacientes com DMG retorna-
ram ao ambulatório e 41,5% apresentavam disglicemia no pós-par-
to. A literatura refere que a via de parto é uma decisão obstétrica.  
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O grande número de partos cesarianos pode ser explicado pelas altas 
porcentagens de HAS, DM1, DM2, obesidade, idade mais avançada 
e fetos GIG das gestantes acompanhadas. Palavras-chave: Diabetes 
gestacional, complicações gestacionais no diabetes.

PO103 - Glicemia PlasmÁTica de JeJUm Para O 
rasTreameNTO de DIABETES MELLITUS GesTaciONal 
diaGNOsTicada PelO criTÉriO da iadPsG
Trujillo J1, vigo a1, schmidt mi1
1 Programa de Pós-graduação em Epidemiologia, Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS)

Objetivo: Avaliar o desempenho da glicemia plasmática de jejum 
(GPJ) como um teste de rastreamento para o diabetes mellitus ges-
tacional (DMG) diagnosticado segundo o critério da Associação 
Internacional de Grupos de Estudo em Diabetes e Gravidez (IA-
DPSG) em uma coorte de mulheres grávidas no Brasil. Material 
e métodos: Analisaram-se dados do Estudo Brasileiro de Diabetes 
Gestacional, um estudo de coorte de 5.564 mulheres grávidas arro-
ladas consecutivamente nos serviços de cuidado pré-natal do Siste-
ma Único de Saúde em seis cidades capitais, no período de 1991-
1995. Critérios de inclusão das mulheres: ter 20 ou mais anos de 
idade e sem história prévia de diabetes. Todas as mulheres foram 
encaminhadas para o TOTG-75g de 2h nas semanas gestacional 24-
28. O diagnóstico de DMG realizou-se de acordo ao critério da 
IADPSG, que considera ter um ou mais valores alterados para os 
seguintes pontos de corte: jejum ≥ 92; 1h ≥ 180; 2h ≥ 153 mg/dl. 

A amostra analisada corresponde às 4.977 gestantes com dados 
completos das medidas de glicose para jejum, 1-h e 2-h no TOTG-
-75g, sendo excluídas as mulheres com diagnóstico para diabetes 
mellitus fora da gravidez. Para avaliar o desempenho da GPJ, foi 
construída uma curva ROC. Foram estimados sensibilidade, espe-
cificidade, valores preditivos e porcentagem de mulheres com teste 
positivo para vários pontos de corte considerados relevantes. Re-
sultados: A área sob a curva ROC da GPJ contra o diagnóstico de 
DMG segundo o critério da IADPSG foi de 0,960 (IC 95% 0,951-
0,968), mas excluindo a GPJ do critério diagnóstico, foi de 0,766 
(IC 95% 0,736-0,796). Os pontos de corte de 81-85 mg/dl para a 
GPJ classificaram 48,9-34,4% das mulheres como tendo um teste 
positivo. O ponto de corte de 81 mg/dl mostrou sensibilidade de 
83,3% para o critério da IADPSG sem a GPJ, enquanto o ponto de 
corte de 85 mg/dl, apenas de 70,0%, mas à custa de menor especifi-
cidade. Discussão: Entre os diferentes testes de rastreamento, a GPJ 
oferece vantagens como ser de fácil realização, boa aceitabilidade 
pela gestante, baixo custo e aceitável reprodutibilidade, mas os pon-
tos de corte dependem do critério diagnóstico de DMG empregado. 
Conclusão: A GPJ é um teste válido para identificar mulheres com 
DMG segundo o critério da IADPSG. O uso da GPJ como teste de 
rastreamento poderia reduzir custos e ser mais conveniente às ges-
tantes. Palavras-chave: Glicemia de jejum, teste de rastreamento, 
critério diagnóstico.

PO104 - imPacTO dO criTÉriO diaGNÓsTicO Para O 
diaBeTes GesTaciONal PrOPOsTO Pela assOciaÇÃO 
iNTerNaciONal de GrUPOs de esTUdO em diaBeTes e 
GravideZ
Trujillo J1, vigo a1, Falavigna m1, campos ma2, Wendland em3, 
duncan BB1, schmidt mi1
1 Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia, Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS). 2 Grupo Hospitalar 
Conceição. 3 Departamento de Saúde Coletiva, Universidade Federal de 
Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) 

Objetivo: Analisar o impacto do critério diagnóstico da Associação 
Internacional de Grupos de Estudo em Diabetes e Gravidez (IA-

DPSG) na prevalência de diabetes mellitus gestacional (DMG) e na 
predição prognóstica de pré-eclâmpsia e recém-nascido grande para 
idade gestacional (GIG) no Brasil. Material e métodos: Analisamos 
dados do Estudo Brasileiro de Diabetes Gestacional (EBDG), um 
estudo de coorte de 5.564 mulheres grávidas, sem história de dia-
betes e com ≥ 20 anos, arroladas consecutivamente nos serviços de 
pré-natal do Sistema Único de Saúde de seis capitais do Brasil, no 
período de 1991 a 1995. Todas as mulheres foram encaminhadas 
para um TOTG-75 g de 2h nas semanas gestacional 24-28. O diag-
nóstico de DMG foi realizado de acordo com critério da IADPSG 
(pelo menos um valor alterado ≥ 92 mg/dl, ≥ 180 mg/dl ou ≥ 153 
mg/dl, respectivamente, para jejum, 1h e 2h do TOTG-75 g) e com 
o critério da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 1999 (jejum 
< 126 mg/dl e 2h ≥ 140 mg/dl, mas 2h < 200 mg/dl). A amostra 
analisada corresponde às 4.977 gestantes com dados completos das 
medidas de glicose para jejum, 1-h e 2-h no TOTG-75 g, sendo 
excluídas as mulheres com diagnóstico para diabetes mellitus fora da 
gravidez. Estimamos o risco relativo bruto (RR) como uma avalia-
ção prognóstica. Resultados: A prevalência de DMG foi de 18,0% 
(IC 95% 16,9-19,0), de acordo com o critério da IADPSG, e 7,2% 
(IC 95% 6,5-7,9), quando definido pelo critério da OMS. Quando 
o critério da OMS incluiu também a glicemia de jejum alterada, a 
prevalência aumentou para 8,0% (IC 95% 7,2-8,7) e 11,9% (IC 95% 
11,0-12,8), respectivamente para os pontos de corte de 110 mg/dl 
e 100 mg/dl. O critério da IADPSG mostrou menores associações 
que o critério da OMS para GIG (RRIADPSG = 1,32, IC 95% 1,05-
1,65; RROMS1999 = 1,66, IC 95% 1,24-2,21) e para pré-eclâmpsia 
(RRIADPSG = 1,23, IC 95% 0,83-1,82; RR OMS1999 = 2,26, IC 
95% 1,45-3,50). Discussão/Conclusão: A aplicação do critério da 
IADPSG aumentou 2,5 vezes a prevalência de DMG em relação ao 
critério da OMS, principalmente por conta da glicemia de jejum. 
No entanto, o novo critério não melhorou a predição de desfechos 
adversos da gravidez, GIG e pré-eclâmpsia, em relação ao critério 
da OMS. Palavras-chave: Critério diagnóstico, macrossomia, pré-
-eclâmpsia.

PO105 - iNFlUÊNcia de variÁveis clíNicas e de esTilO 
de vida sOBre O PerFil GlicÊmicO de GesTaNTes 
diaBÉTicas
silva BNs1, Queiroz Pma1, Burgos mGPa1, araújo ilsB1, Oliveira sG1, 
silva ra1

1 Departamento de Nutrição, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Objetivo: Verificar a influência do tratamento e estilo de vida nas 
variáveis glicêmicas de gestantes com diabetes gestacional (DG). 
Material e métodos: Estudo transversal prospectivo, com gestan-
tes do ambulatório pré-natal de alto risco do Hospital das Clínicas 
da Universidade Federal de Pernambuco, de março a novembro 
de 2012. Os dados foram coletados por meio de entrevistas com 
aplicação de formulário próprio. Avaliou-se a realização e o tipo de 
tratamento para o DG; as variáveis de estilo de vida no período pré-
-gestacional (sedentarismo, tabagismo e uso de álcool) e o perfil 
glicêmico: glicemia de jejum (GJ) e teste oral de tolerância à glicose 
(TOTG). Resultados: A amostra foi de 50 gestantes diabéticas com 
32,8 ± 5,6 anos. Ao avaliar a associação entre perfil glicêmico e a 
realização de tratamento, verificou-se que as gestantes que estavam 
em tratamento apresentaram TOTG após 2 horas mais elevado (p 
= 0,05). Embora não tenha sido registrada diferença entre os tipos 
de tratamento, a dietoterapia de forma exclusiva apresentou média 
mais elevada para GJ, enquanto combinada a insulinoterapia para o 
TOTG após 1 e 2 horas. Observou-se relação entre o uso de álcool 
e o TOTG após 1 hora (p = 0,05); médias mais elevadas nos níveis 
de GJ foram encontradas nas fumantes (95,27 ± 14,62 mg/dl) e de 
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TOTG após 1 (189,05 ± 39,46) e 2 horas (165,34 ± 47,64) nos não 
fumantes, no entanto sem diferença estatística. Quanto ao exercício 
físico, não ocorreu associação. Discussão: Sabe-se que o tratamento 
da DMG é importante para garantir a saúde da gestante e da criança. 
Com isso, mulheres com a doença geralmente iniciam seu tratamen-
to com dieta e mudanças no estilo de vida, vê-se que 63% utilizam 
tratamento dietético exclusivo (Lee e cols., 2010), que pode mini-
mizar o ganho excessivo de peso, macrossomia fetal e complicações 
perinatais (Reader, 2007; Landon e cols., 2009). Porém, quando 
essas medidas falham, insulinoterapia deve ser considerada (Negrato 
e cols., 2012). Para estilo de vida e sua influência na glicemia, a lite-
ratura é escassa. Conclusão: Conclui-se que dentro do tratamento 
a mudança no estilo de vida deve ser encorajado nesse grupo, apre-
sentando importância para o controle da doença e benefícios para 
mãe e a criança. Palavras-chave: Diabetes gestacional, dietoterapia, 
estilo de vida.

PO106 - mOdUlaÇÃO HOrmONal da aTividade 
FUNciONal de FaGÓciTOs dO saNGUe de mÃes e 
saNGUe de cOrdÃO UmBilical de NOrmOGlicÊmicas e 
HiPerGlicÊmicas
volpato rJ1, silva aJ2, Hara ccP3, venturini lGr1, Fagundes dl3, 
calderon imP3, França el1, Honorio-França ac1

1 Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Campus Universitário do Araguaia, 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 2 Programa de Pós-Graduação 
de Ciências de Materiais, UFMT. 3 Programa de Pós-Graduação em Ginecologia, 
Obstetrícia e Mastologia, Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp)

Objetivo: Avaliar a modulação hormonal da atividade funcional de 
fagócitos do sangue de mães normoglicêmicas e diabéticas e do san-
gue do cordão umbilical de recém-nascidos de mães normoglicêmi-
cas e diabéticas. Material e métodos: Amostras de sangue foram co-
letadas de sete mães normais e de oito mães diabéticas. As amostras 
de sangue do cordão umbilical foram obtidas de 10 indivíduos nor-
mais e 10 diabéticos. A atividade fagocítica e microbicida foi avaliada 
por microscopia de fluorescência. Resultados: Houve aumento nos 
índices de fagocitose de células mononucleares do sangue de mães 
(p < 0,01) e do cordão umbilical (p < 0,05). A atividade microbicida 
das células do sangue de mães (p < 0,01) e do cordão umbilical (p < 
0,01) quando estimuladas pelo hormônio melatonina também apre-
sentaram aumento significativo. O hormônio cortisol não alterou 
os índices de fagocitose e a atividade microbicida de fagócitos do 
sangue de mães e do cordão umbilical. Discussão: A hiperglicemia 
reduziu a atividade microbicida de fagócitos de mães diabéticas. O 
hormônio melatonina foi capaz de restaurar essa atividade. Nenhum 
efeito foi observado na atividade funcional dessas células quando 
estimuladas pelo cortisol. Conclusão: O hormônio melatonina foi 
capaz de modular a atividade funcional dos fagócitos do sangue de 
cordão e de mães diabéticas, e essa atividade pode ser um mecanis-
mo importante de defesa nas infecções. Palavras-chave: Diabetes, 
cordão umbilical, fagócitos.

PO107 - GaNHO de PesO maTerNO dUraNTe a GesTaÇÃO 
esTÁ relaciONadO cOm a adeQUaÇÃO dO PesO dOs 
recÉm-NascidOs em Uma cOOrTe de mUlHeres cOm 
diaBeTes GesTaciONal (dmG)
mastella ls1, Weinert ls1, Oppermann ml1, rubin B1, silveiro sP1, 
reichelt aJ1 
1 Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Introdução: O tratamento do DMG consiste, inicialmente, na ade-
quação da dieta da gestante, mas sua eficácia em relação ao ganho 
de peso materno e efeitos sobre o peso do recém-nascido (RN) 
são controversos. Objetivo: Avaliar a adequação do ganho de peso 

gestacional, conforme as recomendações do Institute of Medicine 
(IOM 2009), em mulheres com DMG. Analisar a relação do ga-
nho de peso materno com a adequação de peso dos RN. Métodos: 
Foram incluídas 200 gestantes com DMG atendidas em serviço es-
pecializado. O índice de massa corporal (IMC) pré-gestacional foi 
usado para classificar as gestantes. A orientação dietética consistiu 
no cálculo de calorias conforme IMC e trimestre da gestação. O 
ganho de peso materno (GPM) foi calculado subtraindo-se o peso 
pré-gestacional do peso aferido no dia do parto e foi classificado de 
acordo com as recomendações do IOM 2009 para o IMC. O peso 
dos RN foi avaliado de acordo com a curva de Alexander e cols. 
Resultados: Quando avaliada a adequação do GPM às recomenda-
ções do IOM 2009, 40,5% das gestantes ganharam menos e 34,5% 
ganharam mais peso que o recomendado. As com GPM acima do 
recomendado tiveram maior taxa de filhos grandes para a idade ges-
tacional (GIG) (18,8% x 3,1%, p 0,000). As com GPM abaixo do 
recomendado tiveram mais recém-nascidos pequenos para a idade 
gestacional (PIG), quando comparadas às com ganho de peso ade-
quado ou excessivo (21,3% x 7,6%, p 0,009). No modelo ajustado 
por regressão de Poisson para idade, doença hipertensiva, classe 
econômica e controle glicêmico, o risco de PIG foi maior quando o 
GPM foi menor que o recomendado em todas as faixas de IMC (RR 
2,81; p 0,007). As outras variáveis não tiveram correlação. Discus-
são: A associação entre GPM excessivo e GIG é bastante conhecida 
no DMG (Langer, 2011). O GPM insuficiente foi associado com 
o aumento da taxa de RN PIG em gestantes não diabéticas (Siega-
-Riz, 2009) e em um grupo de mulheres do Estudo Brasileiro de 
Diabetes Gestacional (Schmitt, 2013). Metanálise recente não con-
firma esses achados no DMG (Hartling, 2013), em contraposição 
aos resultados aqui descritos. Conclusão: Nessa amostra, pouco 
mais de 25% das gestantes tiveram o ganho de recomendado, o que 
interferiu no peso do RN. É mandatório revisar-se a adequação das 
recomendações de ganho de peso. Palavras-chave: Diabetes gesta-
cional, ganho de peso.

PO108 - PerFil e evOlUÇÃO das GesTaÇÕes em mUlHeres 
cOm diaGNÓsTicO de diaBeTes GesTaciONal em Um 
HOsPiTal UNiversiTÁriO
Braga FO1, carneiro Jr1, Torres av1, cobas ra1, duarte Jl2, Garabini 
P2, Gomes mB1, miranda Fr3

1 Serviço de Diabetes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 2 Núcleo 
Perinatal HUPE, UERJ. 3 Ambulatório Pré-Natal HUPE, UERJ 

Objetivo: Descrever o perfil de uma população de gestantes com 
diabetes gestacional (DMG), correlacionando com variáveis relativas 
a seus conceptos. Materiais e métodos: Estudo retrospectivo com 
coleta de dados de prontuários de gestantes e dos recém-nascidos 
(RN) delas, encaminhadas ao Ambulatório de Diabetes, entre agos-
to de 2011 e dezembro de 2012. Os dados são apresentados como 
média ± desvio-padrão para variáveis contínuas e n (%) para as cate-
góricas. Resultados: Foram analisados dados de 43 gestantes e seus 
conceptos. A média de idade das gestantes foi de 33,16 ± 6,15 anos. 
A idade gestacional (IG) na primeira consulta materna foi de 27,51 
± 7,44 semanas. Entre as gestantes, 25 (58,13%) eram obesas – 11 
(44%) obesas mórbidas; 13 (30,23%) com sobrepeso e 5 (11,62%) 
eutróficas. A alteração ponderal materna durante a gestação foi de 
8,85 ± 8,88 kg. Dez gestantes (23,8%) apresentavam história prévia 
de DMG. Trinta partos (69,8%) foram por meio de cesariana, sendo 
80% por indicação materna. Houve apenas 1 caso de distócia fetal. A 
idade gestacional ao parto (IGP) foi de 37,72 ± 1,94 semanas, tendo 
sido registrados 5 casos de prematuridade (11,6%). A média ponde-
ral dos RN foi de 3,301 ± 0,630 kg. Icterícia neonatal, hipoglicemia 
neonatal, macrossomia fetal e internações em UTI foram complica-
ções observadas em 7%, 18,6%, 11,6% e 25,6% dos casos respecti-
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vamente. Das 11 internações em UTI, 6 (54,54%) foram motivadas 
por sepse neonatal. Não houve registro de óbito fetal. Encontramos 
correlação positiva entre IMC materno e peso do RN (R2 = 0, 422; 
p = 0, 005). Discussão: DMG é morbidade de grande prevalência e 
sua incidência está em ascensão. Idade materna maior que 35 anos e 
estado nutricional das gestantes constituem fatores de risco. Um nú-
mero significativo de complicações neonatais foi evidenciado, ressal-
tando a gravidade do DMG. A amostra foi composta por uma maio-
ria de obesas, com significativa prevalência de obesidade mórbida, o 
que representa um importante problema de saúde pública e sugere 
que adaptações sejam feitas nos serviços de obstetrícia para atender 
às demandas especiais desse subgrupo de gestantes. Chama atenção 
o número elevado de cesarianas na amostra estudada. Conclusão: 
DMG é condição prevalente e pode trazer repercussões importantes 
para o concepto. É necessário capacitar as maternidades para atender 
gestantes portadoras de obesidade mórbida. Palavras-chave: Diabe-
tes gestacional, obesidade, obesidade mórbida.

PO109 - PerFil e evOlUÇÃO das GesTaNTes cOm 
diaGNÓsTicO de diaBeTes PrÉ-GesTaÇÃO seGUidas NO 
Hc-FmrP-UsP/riBeirÃO PreTO NO aNO de 2012
Queiroz GT1, miranda Fc1, leite Gs1, Ferlin GZ1, Falcão Trl1, Foss 
mc1, Foss-Freitas mc1, Gomes Pm1

1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HC-
FMRP-USP) 

Estudos retrospectivos estimam que a prevalência de gestantes dia-
béticas com diagnóstico pré-gestacional (DPG) seja de 1,8%. En-
tre todas as gestantes seguidas por diabetes na gestação, acredita-
-se que o DM2 represente mais de 50% dos casos e o DM1, 2% 
deles. No entanto, tanto o DM2 como o DM1 estão associados à 
maior morbidade e mortalidade materna e fetal. Objetivo: Avaliar 
o perfil e a evolução das gestantes com DM2 e DM1 acompanhadas 
no ambulatório de pré-natal de alto risco neste serviço no ano de 
2012. Materiais e métodos: Foram estudadas 190 gestantes com 
diabetes durante a gestação acompanhadas durante o ano de 2012. 
Dessas, foram identificadas 60 gestantes com o diagnóstico de DPG 
(12 DM1 e 48 DM2). Resultados: Dentre as 190 pacientes estu-
dadas, 68,4% tinham DMG, 25,3%, DM2 e 6,3%, DM1. A idade 
média das pacientes com DM2 foi de 33,6 anos e das com DM1, 
de 29,5 anos. Quanto ao índice de massa corporal (IMC) prévio à 
concepção, 70,8% das gestantes com DM2 e 8,3% daquelas com 
DM1 eram obesas (IMC > 30 kg/m2). História familiar de DM 
foi relatada por 75% das gestantes com DM2. Hipertensão arterial 
foi observada em 31,2% das gestantes com DM2 e em nenhuma 
das com DM1. A média de HbA1c prévia a gestação foi de 8% nos 
dois grupos. 93,7% das gestantes com DM2 e 100% das com DM1 
usaram insulina na gestação; 60,4% das com DM2 tomaram de 2 a 
3 comprimidos de metformina 850 mg durante a gestação. A dose 
diária média de insulina foi de 67,6UI no DM2 e 56,5UI no DM1. 
A via de parto foi cesariana em 75% nas gestantes com DM1 e em 
54,2% nas com DM2. A ocorrência de fetos macrossômicos foi de 
25% nas gestantes com DM1 e de 12,5% nas com DM2. Prematu-
ridade foi mais frequente nas gestantes com DM1 (83,4% x 41,6%). 
Discussão e conclusão: Procuramos descrever o perfil das gestantes 
diabéticas tipos 1 e 2 seguidas em nosso serviço. Observamos que 
a história familiar é de grande importância nas pacientes com DM2 
e que a obesidade e HAS ocorrem com frequência nelas, diferente 
do DM1. A via de parto principal foi a cirúrgica em ambos. A orien-
tação nutricional obteve grande aderência. O uso da metformina 
foi frequente nas DM2. Apesar do controle metabólico semelhante, 
observou-se maior morbidade perinatal nas DM1. Palavra-chave: 
Diabetes gestacional.

PO110 - PrevalÊNcia da deFiciÊNcia de viTamiNa d e 
desFecHOs maTerNOs em cOOrTe de mUlHeres cOm 
diaBeTes GesTaciONal
Weinert ls1, reichelt aJ2, simionato Bm1, siebeneichler a1, 
Oppermann mlr3, camargo Jl2, silveiro sP3

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 2 Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre. 3 UFRGS /Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

Introdução: A deficiência de vitamina D na gestação vem sendo 
associada com aumento da incidência de desfechos adversos mater-
nos, como o diabetes gestacional (DG), a pré-eclâmpsia e a vaginose 
bacteriana. O DG, por sua vez, também está associado ao aumento 
da taxa de cesariana, pré-eclâmpsia e diabetes pós-gestacional. Dessa 
forma, os desfechos adversos da hipovitaminose D e do DG pre-
sentes de forma simultânea podem ser aditivos. Objetivos: Avaliar 
a prevalência da deficiência de vitamina D em mulheres com DG e 
analisar sua associação com desfechos adversos maternos, especial-
mente a doença hipertensiva da gestação. Material e métodos: 184 
mulheres com DG, encaminhadas para o pré-natal de alto risco do 
HCPA, foram incluídas na coorte e acompanhadas até o puerpério. 
As participantes foram classificadas conforme a presença da defici-
ência de vitamina D (25-hidroxivitamina D < 20 ng/ml). Dados 
sobre os desfechos adversos da gestação e puerpério foram coleta-
dos. regressão de Poisson com erro-padrão robusto e regressão li-
near múltipla foram utilizadas. Resultados: 98 mulheres (53,3%) 
foram diagnosticadas com deficiência de vitamina D. Cor da pele 
escura e sobrepeso/obesidade foram mais frequentes no grupo de 
mulheres com deficiência de vitamina D (P = 0,048 e P = 0,037, 
respectivamente). Não houve diferença significativa entre os gru-
pos na incidência de doença hipertensiva da gestação, cesariana, 
diabetes pós-parto, resistência insulínica, necessidade de tratamento 
medicamentoso para o DG ou infecções. Entretanto, em mulheres 
brancas, a concentração sérica de vitamina D apresentou correla-
ção inversa com os níveis da pressão arterial sistólica no início (P 
= 0,002) e no final (P = 0,018) do terceiro trimestre. Após ajuste 
para confundidores, a vitamina D manteve-se associada com a pres-
são arterial sistólica (P = 0,011 no início e P = 0,004 no final do 
terceiro trimestre). Discussão: A literatura atual sugere existência 
de associação entre hipovitaminose D e pré-eclâmpsia, porém esse 
assunto ainda permanece controverso. Em gestantes de alto risco, a 
evidência científica aponta para ausência de associação. Conclusão: 
Nessa coorte de mulheres com DG, a deficiência de vitamina D não 
foi associada à maior incidência de doença hipertensiva da gestação 
ou outro desfecho adverso materno. Entretanto, em mulheres com 
cor da pele branca, a concentração sérica de vitamina D foi preditor 
independente da pressão arterial sistólica no terceiro trimestre da 
gestação. Palavras-chave: Deficiência de vitamina D, diabetes ges-
tacional, doença hipertensiva da gestação.

PO111 - reavaliaÇÃO da Glicemia aPÓs O ParTO em 
Uma cOOrTe de PacieNTes cOm DIABETES MELLITUS 
GesTaciONal (dmG)
mastella ls1, Weinert ls1, Oppermann ml1, silveiro sP1, reichelt aJ1

1 Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Introdução: Em mulheres que tiveram DMG, o estado metabólico 
deve ser reavaliado após o parto para identificar as que permanece-
ram com alteração no metabolismo da glicose. Objetivo: Estimar a 
prevalência do retorno de mulheres para a reavaliação glicêmica pós-
-parto e identificar fatores relacionados. Descrever características das 
mulheres com alterações persistentes da glicemia e compará-las com 
as não hiperglicêmicas. Métodos: Coorte prospectiva de gestantes 
atendidas em ambulatório de pré-natal especializado entre novem-
bro de 2009 e maio de 2012. As pacientes eram orientadas, na alta 
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hospitalar, a realizar o teste oral de tolerância à glicose (TOTG), pre-
ferencialmente entre seis e oito semanas após o parto. Resultados: 
De 203 mulheres atendidas, 92 (45%) retornaram para reavaliação: 
3% realizaram glicemia de jejum e 42%, o TOTG. O retorno foi re-
lacionado com menor paridade (2 vs. 3, p < 0,001). Diabetes foi 
diagnosticado em seis mulheres (7%) e 15 (16%) tiveram glicemia de 
jejum alterada ou tolerância diminuída à glicose. Hiperglicemia per-
sistente após o parto foi relacionada com: DMG prévio (33% vs. 7%, 
p = 0,005), níveis de glicose mais altos no TOTG (glicemia de jejum: 
114 vs. 93 mg/dl, p < 0,001; 2h após glicose: 180 vs. 164 mg/dl, p 
= 0,024), níveis mais elevados de HbA1c (6% vs. 5,6%, p = 0,035) e 
tratamento medicamentoso para o DMG (86% vs. 52%, p = 0,006), 
principalmente insulina (48% vs. 11%, p < 0,001). Outras variáveis – 
idade, paridade, insulina, peptídeo C, HOMA-IR, desfechos adversos 
gestacionais e perinatais – não foram associadas à hiperglicemia per-
sistente. Discussão: A taxa de retorno aqui encontrada é semelhante 
às taxas em gestantes americanas (48%) (Kwong, 2009) e em outro 
grupo de gestantes brasileiras (42%) (Seligman, 2003), sendo mais 
baixa do que a encontrada no Estudo Brasileiro de Diabetes Gesta-
cional após cinco a sete anos do diagnóstico (73,6% nas com DMG 
prévio) (Jacob Reichelt, 2002). Fatores que predizem maior retorno 
são a idade (mais elevada) e o nível socioeconômico (mais elevado), 
além da relação, também encontrada por nosso grupo, com a menor 
paridade (Tovar, 2011). Conclusões: As taxas de retorno para rea-
valiação do metabolismo glicêmico foram preocupantemente baixas, 
em contraposição às alterações da regulação da glicose, frequentes. 
A busca ativa para reavaliação glicêmica após o parto deve ser en-
fatizada, especialmente se o DMG foi mais grave ou se ocorreu em 
gestações anteriores. Palavras-chave: Diabetes gestacional, TOTG.

PO112 - sisTemaTiZaÇÃO da assisTÊNcia de eNFermaGem 
cOm Base Na TeOria dO dÉFiciT dO aUTOcUidadO de 
dOrOTHea Orem À PessOa GrÁvida cOm DIABETES 
MELLITUs
cohen la1, Pena FPs1, Ferreira cs1, cruz Neto Ges1, calandrini Tsa1, 
Ferreira crs1, monteiro Gs1, Negrão rc1

1 Universidade Federal do Amapá (Unifap)

Objetivos: Aplicar a Sistematização de Assistência de Enfermagem 
baseado na Teoria do Déficit do Autocuidado de Dorothea Orem 
a uma paciente grávida com diabetes mellitus tipo II. Material e 
métodos: Estudo de caso com abordagem qualitativa, realizado 
num hospital público no mês de abril de 2013, no decorrer das 
aulas práticas da disciplina materno-infantil, com dados obtidos 
por meio da paciente, exame físico e do prontuário. Resultados: 
AMPL, 41 anos, do lar, solteira, sedentária, diabética e hipertensa, 
oito gestações, um parto, seis abortos induzidos, ansiosa pela gra-
videz, relata depressão devida à morte familiar. Internada no alto 
risco com glicemia 360 mg/dl e PA 160/100 mmHg, faz uso de 
insulina NPH, controle rigoroso glicêmico e sinais vitais, pesa 90 
kg, ganho ponderal de 4 kg/semana. Ao exame físico: pele e mu-
cosas hipocoradas, tórax simétrico, relata dormência e ardência nos 
MMII. Feto: único com 25 semanas, cefálico, situação longitudinal, 
peso de 1 kg, ILA normal, BCF 156/bpm. Diante dos dados, foram 
identificados diagnósticos na NANDA 2012-2014 e três demandas 
no requisito universal de Orem, sendo a primeira: a manutenção de 
ingesta suficiente de alimentos, com diagnósticos: (00179) risco de 
glicemia instável com fator de risco aumento de peso, conhecimen-
to deficiente sobre o controle da diabetes e ingestão alimentar. A 
segunda: a manutenção do equilíbrio entre a solidão e a interação 
social, tendo diagnósticos: (00099) manutenção ineficaz, fatores re-
lacionados com o enfretamento individual ineficaz. A terceira: a pre-
venção de perigo da vida humana, ao funcionamento e ao bem-estar 
do ser humano, tendo como diagnóstico: (000209) risco da díade 

mãe e feto perturbada relacionada com o fator de risco metabolismo 
de glicose prejudicada, (00193) autonegligência com fator relacio-
nado à depressão e estilo de vida/escolhas. Discussão: A partir do 
diagnóstico, foi possível a elaboração de um plano de assistência, 
com planejamento de ações específicas e individualizadas a cada ne-
cessidade que a grávida com diabetes apresenta. Os diagnósticos de 
enfermagem apresentados requerem planos de cuidados específicos, 
dos quais um é comum a todos: realizar educação em saúde. Con-
clusão: A aplicação da teoria de Orem na prática de enfermagem 
proporciona ao enfermeiro a oportunidade de planejar suas ações a 
partir da aplicação de suas demandas de autocuidado, permitindo a 
participação do paciente no processo de tratamento, bem como no 
enfretamento da situação. Palavras-chave: Diabetes, autocuidado, 
sistematização de enfermagem.

diaBeTes NO JOvem

PO113 - PreseNÇa de disliPidemia, HiPerTeNsÃO arTerial 
e síNdrOme meTaBÓlica em Um GrUPO de JOveNs cOm 
DIABETES MELLITUS TiPO 1
chevtchouk c1, Pereira lH2, Jurno me3, Navarro a1, melo s1, 
Bianchetti G1, Teixeira Jc1, saviotti c1

1 Associação dos Diabéticos de Barbacena. 2 Faculdade de Medicina de 
Barbacena, Barbacena. 3 Faculdade de Medicina de Barbacena e Fundação 
Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG) 

Objetivo: Descrever a prevalência de síndrome metabólica, hiper-
tensão arterial e dislipidemia em um grupo de crianças e adoles-
centes com diabetes mellitus tipo 1 (DM1) acompanhados bimes-
tralmente em uma Associação de Diabéticos, porém com controle 
aquém do desejado. Material e métodos: Estudo com jovens dia-
béticos tipo 1, todos em insulinoterapia. Foram analisadas, durante 
o acompanhamento bimestral nessa associação as variáveis: peso, 
estatura, idade, sexo, cintura abdominal (CA), LDL, triglicerídeos 
e pressão arterial (PA). A prevalência de dislipidemia foi avaliada de 
acordo com os valores de referência para LDL em crianças e adoles-
centes diabéticos (LDL ≤ 100 mg/dl). A relação CA/altura foi uti-
lizada para avaliar a síndrome metabólica, sendo valor de referência 
< 0,5. E para avaliar a hipertensão arterial foi utilizada a tabela PA de 
acordo com idade e percentis de estatura e sexo, na qual o percentil 
< 90 é normal, entre 90-95 limítrofe e alto > 95, sendo considerado 
hipertenso. Resultados: A amostra foi de 31 pacientes, sendo 16 do 
sexo masculino e 15 do sexo feminino, com média de idade de 13,7 
anos. A média da hemoglobina glicada (HbA1c) foi de 11,15 (dp 
± 2,9). A partir disso, 30 pacientes apresentaram-se com os valores 
de HbA1C alterados e 1 dentro dos padrões desejados. A relação 
cintura abdominal/altura (CA/Alt) teve como menos valor 0,16 e 
maior valor 0,65, com mediana de 0,45, média de 0,42 (dp ± 0,11); 
a partir dessa relação, verificou-se que 4 pacientes apresentavam SM 
e 27 não. Na avaliação da dislipidemia, em relação ao LDL, houve 
como menor valor 39, maior valor 224, com mediana de 96, média 
103,8 (dp ± 39,2). Em relação aos triglicerídeos, o menor valor 
foi 35, o maior valor foi 472, com mediana 71, média 95,7 (dp 
± 97,4). Desses pacientes, 4 estavam com dislipidemia e 27 não. 
Quanto à pressão arterial, 7 pacientes eram hipertensos e 24 não. A 
fim de comparar os parâmetros supracitados dos pacientes que esta-
vam com a glicemia controlada, usando a HbA1C como referência, 
com os que não estavam, teste de qui-quadrado e exato de Fisher 
foram aplicados nos possíveis cruzamentos dos dados: HbA1C/SM; 
HbA1C/dispilidemia; HbA1C/HAS; HbA1C/SM. Os resultados 
dessas comparações não mostraram significância estatística. Dis-
cussão: Nesta amostra de pacientes, embora o controle glicêmico 
estivesse aquém do desejado, não houve interferência dele na pre-
valência da síndrome metabólica, dislipidemia e/ou HAS. Palavras-
-chave: Síndrome metabólica, diabetes, insulinoterapia.
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PO114 - a mUlTiPrOFissiONalidade dO cUidadO Para 
cOm O PacieNTe diaBÉTicO TiPO 1 – Uma eXPeriÊNcia
loch aP1, damo NG1, Oliveira mF1, silva crl1, simão vm1, vargas 
dm1, Bertoncini JH1, caetano Tl1

1 Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB)

A atuação dos profissionais de saúde de forma multiprofissional tem 
se constituído em uma modalidade de trabalho que permite per-
muta de saberes e troca de experiências como estratégia para me-
lhorias da saúde. Saber atuar em equipes multiprofissionais tem se 
tornado uma necessidade e um desafio cada vez mais requerido na 
área da saúde. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência da 
atuação conjunta de profissionais da saúde no atendimento de um 
grupo de crianças/adolescentes acometidos de diabetes mellitus tipo 
1. A metodologia utilizada é o relato de experiência da integração 
ensino-serviço-comunidade vivenciado por profissionais da acade-
mia de odontologia, farmácia, medicina e serviço social por meio de 
dois projetos de extensão denominados Diabetes Tipo I e Medica-
mentos e Doce Sorriso: assistência e promoção do cuidado bucal. 
Os pacientes, após serem acolhidos em atividades do programa de 
Educação em Saúde, são orientados e estimulados para o atendi-
mento farmacêutico e odontológico. O atendimento farmacêutico 
inicia-se com a aferição dos parâmetros glicêmicos, em seguida são 
obtidas as informações relacionadas aos medicamentos e orientados 
quanto à importância e ao uso correto. Na sequência, os pacientes 
são submetidos ao exame clínico dentário e periodontal. Os resulta-
dos obtidos apontaram que, apesar de haver uma definição bastante 
clara do papel a ser exercido por cada profissional, pela própria espe-
cificidade de cada um, em diversos momentos as funções e ações se 
integram de maneira absolutamente natural. Nesse sentido, percebe-
mos que a construção dos quatro pilares da educação – agir, saber, 
ser e fazer – dos profissionais da saúde pode estar fortemente ligada 
(DELORS, 2000). Observou-se no período de execução dos proje-
tos que crianças/adolescentes possuem dificuldade para controlar a 
glicemia, o que influencia seu estado de saúde geral e oral e algumas 
vezes impossibilita ou deixa o atendimento odontológico insegu-
ro. A motivação ao cuidado da saúde bucal foi realizada por meio 
da orientação e alerta sobre as consequências da impossibilidade de 
tratamento. Nesse sentido, podemos concluir que essa experiência 
trouxe benefícios para o paciente, aprimorou o engajamento do pa-
ciente para o autocuidado e para a academia, ampliou os espaços de 
oportunidades para a troca de saberes entre docentes/discentes. As 
crianças e adolescentes precisam aprender a lidar com os riscos re-
lacionados às doenças crônicas como medida de promoção à saúde. 
Palavras-chave: Diabetes, autocuidado apoiado, multiprofissionais.

PO115 - alTa PrevalÊNcia de disliPidemia em JOveNs 
POrTadOres de DIABETES MELLITUS TiPO 1
Homma TK1, saruhashi T2, endo cm2, mori aPi2, Noronha rm3, 
calliari leP4

1 Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. 2 Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. 3 Departamento de Pediatria 
da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. 4 Departamento de 
Endocrinologia Pediátrica da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo 

Objetivo: Doenças cardiovasculares são a principal causa de mor-
talidade na população adulta com diabetes tipo 1 (DM1) de longa 
duração. Entre os fatores envolvidos está a dislipidemia (DLP). Esse 
estudo objetiva avaliar DLP em pacientes jovens com DM1. Mé-
todo: Análise de prontuários de pacientes portadores de DM1 em 
acompanhamento em serviço de endocrinologia entre 1998-2011. 
Dados coletados: sexo, idade, índice de massa corporal, tempo de 
diagnóstico; controle glicêmico (CG), colesterol total (CT), HDL, 
LDL, triglicérides (TGL). Resultados: Foram analisados 239 pa-

cientes, 103 do sexo masculino, com idade entre 5 e 31 anos. A 
média de idade ao diagnóstico foi de 7,27 (3,94) anos e o tempo 
médio de doença foi de 10,62 (6,36). 72,53% dos pacientes apre-
sentavam alguma forma de DLP; 56,71% tinham aumento do CT, 
21,74%, diminuição do HDL, 43,97%, aumento do LDL e 11,84%, 
aumento de TGL. A maioria dos pacientes (71,97%) apresentava 
IMC compatível com normalidade. Não houve correlação entre 
IMC, DLP e CG. Pacientes do sexo feminino púberes apresentavam 
maior alteração no CG (58,45%), maior prevalência de excesso de 
peso (72,22%) e DLP (63,31%). Discussão: Pacientes com DM1 
têm risco duas a quatro vezes maior de desenvolver aterosclerose. 
Dessa forma, a identificação e a prevenção precoce dos fatores de 
risco tornam-se ainda mais importantes nessa população. Conclu-
são: Verificou-se prevalência elevada de dislipidemia em pacientes 
jovens com DM1, especialmente em meninas e púberes. Medidas 
preventivas e terapêuticas devem ser adotadas especialmente para 
esse grupo, com o objetivo de evitar ou retardar o aparecimento de 
complicações crônicas e doenças cardiovasculares. Palavras-chave: 
Diabetes mellitus tipo 1, dislipidemia, aterosclerose.

PO116 - assOciaÇÃO eNTre DIABETES MELLITUS TiPO 1 
e dOeNÇa celíaca: QUais sÃO as eXPeriÊNcias das 
criaNÇas?
rodrigues Gc1, damião eBc1, Brancaglioni Bca1, Queiroz ms2, 
Nery m2

1 Universidade de São Paulo (USP), Escola de Enfermagem, Departamento de 
Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiatria. 2 Unidade de Diabetes da Disciplina 
de Endocrinologia e Metabologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP 

Objetivos: O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma das principais 
doenças crônicas da infância e exige especificidades em seu controle. 
Além disso, pode estar associada a outros distúrbios autoimunes, 
como a doença celíaca (DC). Pensando na criança com DM1, que 
convive com as dificuldades dessas doenças, os objetivos são: com-
preender a experiência vivenciada pela criança com DM1 ao rece-
ber o diagnóstico de DC e identificar como ela lida em seu dia a 
dia com as duas doenças crônicas. Material e métodos: Fizeram 
parte do estudo três crianças e dois adolescentes com idade entre 
10 e 16 anos com diagnóstico de DM1 há no mínimo um ano e 
DC independentemente do tempo, mas com tratamento instituído. 
Após aprovação do Comitê de Ética, os dados foram coletados em 
um ambulatório de endocrinologia e no domicílio de duas crian-
ças por meio de entrevistas semiestruturadas áudio-gravadas, com 
uma questão norteadora, a partir da qual outras foram formuladas. 
A análise dos dados seguiu os pressupostos da Análise de Conteúdo. 
Discussão: Ao narrarem sua experiência de vivenciar duas doenças 
crônicas, os entrevistados atribuem maior dificuldade à DC, princi-
palmente as limitações impostas pela dieta, que também é um ponto 
de intersecção entre as duas doenças; além disso, o impacto dela na 
vida das crianças pode variar de acordo com as características socio-
econômicas da família e o suporte social. Outra necessidade apre-
sentada pelos participantes foi a de obter mais informações sobre 
a DC, pois a escassez sobre ela potencializou o impacto negativo 
do diagnóstico. Resultados: Os dados obtidos foram divididos em 
oito categorias que envolvem o momento do diagnóstico de uma 
segunda doença crônica, as relações familiares, o convívio social, as 
dificuldades encontradas e a adaptação com a nova condição crôni-
ca, evidenciando que, para os entrevistados, é mais difícil lidar com a 
doença celíaca por causa da dieta isenta de glúten e os conflitos que 
ela causa em suas vidas. Conclusão: Este estudo proporcionou às 
crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo 1 e doença celíaca 
um espaço para falar sobre sua experiência em conviver com duas 
doenças crônicas, colocando em foco suas necessidades, dificuldades 
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e expectativas. O eixo principal das dificuldades dos participantes é 
a dieta isenta de glúten. O estudo mostra a importância de o pro-
fissional de saúde planejar estratégias com a criança/adolescente e 
sua família que minimizem o impacto da dieta e das doenças na vida 
deles. Palavras-chave: Criança, diabetes tipo 1, doença celíaca.

PO117 - aTeNdimeNTO iNTerPrOFissiONal a criaNÇas 
e adOlesceNTes cOm diaBeTes: BUscaNdO a aTeNÇÃO 
iNTeGral
caetano Tl1, simão vm1, Bertoncini JH1, silva crld1, vargas dm1, 
campanella lca1, Oliveira mF1, damo NG1

1 Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB)

Introdução: O diabetes mellitus é uma das principais causas de 
doença crônica na infância e adolescência. Seu tratamento implica 
múltiplas necessidades de saúde que requerem atenção interprofis-
sional. Assim, faz-se necessário criar instrumentos e ferramentas que 
organizem o processo de trabalho, voltados às necessidades de saú-
de das crianças e adolescentes com diabetes. Objetivo: Apresentar 
o fluxo de atendimento interprofissional de crianças e adolescentes 
com diabetes atendidos em um ambulatório universitário da região 
do Médio Vale do Itajaí/SC. Material e métodos: Trata-se de um 
relato de caso. Os dados foram construídos após reuniões semanais 
da equipe interprofissional vinculada a um projeto de extensão uni-
versitária – Grupo Doce Alegria. A partir da observação da realida-
de, definiram-se os intervalos de atendimento necessários em cada 
especialidade e formas de encaminhamentos. Resultados: Após 
discussões, a equipe criou dois fluxos de atendimento. O primeiro 
chamou-se Abordagem Inicial e refere-se aos usuários novos, que 
são, na maioria das vezes, recém-diagnosticados, em que o usuário 
comparece semanalmente ao serviço, sendo atendido a cada semana 
por uma especialidade: primeira semana Medicina e Enfermagem, 
segunda semana Nutrição, terceira semana Serviço Social, quarta se-
mana Odontologia e Farmácia. Após, a equipe reúne-se e constrói 
o plano terapêutico, no qual estarão contempladas as pactuações 
feitas entre profissionais, usuário e sua família. O segundo fluxo foi 
denominado Acompanhamento Longitudinal e refere-se aos atendi-
mentos de usuários que já estão no serviço. Cada profissional definiu 
os intervalos entre os atendimentos. Para Medicina, Enfermagem, 
Serviço Social e Nutrição, retornos a cada dois a três meses. Para a 
Farmácia e Odontologia, a cada três a quatro meses. Nos dois fluxos, 
o monitoramento da execução do plano terapêutico fica a cargo da 
Enfermagem. Discussão: Organizar o fluxo de atendimento signifi-
ca priorizar a atenção programada; o encontro entre usuário e equi-
pe parte da iniciativa dos profissionais e tem como base um plano 
de cuidado elaborado pela equipe em conjunto com o usuário com 
o objetivo de monitorar sua condição de saúde. As evidências de-
monstram que o manejo do diabetes é mais sucedido quando segue 
essa proposta. Conclusão: O trabalho dessa equipe foi organizado 
baseado nas necessidades apresentadas pelos usuários, buscando a 
efetivação da integralidade da assistência por meio da atenção inter-
profissional programada. Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 1, 
assistência integral à saúde, fluxo de trabalho.

PO118 - avaliaÇÃO da cOrrelaÇÃO de NeUrOPaTia 
aUTONÔmica cardiOvascUlar, micrOalBUmiNÚria e 
reTiNOPaTia em POrTadOres de DIABETES MELLITUS TiPO 1
sallum Filho cFc1, malerbi FK1, silva TPB1, Zimmermann lm1, virgens 
aa1, morales PHd1, dib sa1

1 Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

A neuropatia autonômica cardiovascular (NAC) ocorre quando 
há lesão das fibras autonômicas periféricas relacionadas ao sistema 
cardiovascular, resultando em distúrbios na sua regulação neuro-

-humoral. A correlação de NAC com outras complicações crônicas é 
pouco conhecida nos portadores de diabetes mellitus tipo 1 (DM1). 
Para analisar a possível correlação entre NAC, microalbuminúria e 
retinopatia, foram avaliados 65 pacientes portadores de DM1 do 
ambulatório do Centro de Diabetes da Unifesp, de 13 a 50 anos de 
idade (média: 21 anos), com tempo de diagnóstico de 0 a 25 anos 
(média: 11 anos). Desses, 33 pacientes eram do sexo feminino e 32 
do sexo masculino. Foram analisadas a HBA1c, a microalbuminúria 
(considerada positiva quando a relação albumina urinária/creatinina 
urinária é acima de 30 mg/g em pelo menos duas amostras de urina 
matinais de três consecutivas) e a presença ou não de retinopatia 
diabética. Todos os indivíduos realizaram os testes para avaliação de 
neuropatia autonômica cardiovascular. Para o diagnóstico de NAC 
foram usados os quatro testes descritos por Ewing (teste de respira-
ção profunda, teste de Valsalva, razão 30/15 e teste ortostático) e o 
estudo da variabilidade da frequência cardíaca por análise espectral 
(que fornece três parâmetros: as bandas de frequência alta, baixa 
e muito baixa). A partir desses sete parâmetros os pacientes foram 
classificados como NAC ausente, NAC incipiente (dois parâmetros 
alterados) e NAC presente (três parâmetros alterados). Em nenhum 
dos indivíduos foram encontradas alterações de retinopatia diabéti-
ca. A média da HBA1c foi de 8,83% para aqueles com neuropatia 
ausente, 7,55% para os portadores de neuropatia incipiente e 8,85% 
para neuropatia presente. Não houve significância pelo teste ANO-
VA nessa correlação. Microalbuminúria foi considerada positiva em 
19 (29,2%) pacientes. A neuropatia foi incipiente em 9 (13,8%) e 
presente em 10 (15,4%) indivíduos. Na análise da correlação de in-
divíduos com NAC incipiente/presente (N: 19) e indivíduos com 
microalbuminúria positiva (N: 19), nove desses pacientes apresen-
taram NAC incipiente/presente e microalbuminúria positiva, ou 
seja, 47,4% dos portadores de NAC apresentaram microalbuminúria 
positiva. Essa correlação foi estatisticamente significante (Pearson 
Chi-Square: 3.82; p = 0,05), com valor preditivo positivo de 77,3%. 
Em conclusão, a presença de NAC nos pacientes diabéticos está as-
sociada à presença de microalbuminúria, porém não foi a associada 
à retinopatia nessa população. Palavras-chave: Neuropatia autonô-
mica cardiovascular, retinopatia, microalbuminúria.

PO119 - avaliaÇÃO da PrevalÊNcia de ceTOacidOse 
diaBÉTica aO diaGNÓsTicO em DIABETES MELLITUS TiPO 1
Borges vO1, silva ms1, Forniri a1, Gerchmann mc1, Tschiedel B1, 
mondadori Pm1, Puñales m1

1 Instituto da Criança com Diabetes 

Objetivo: Avaliar a prevalência de cetoacidose diabética (CAD) ao 
diagnóstico em indivíduos com diabetes mellitus tipo 1 (DM1) aten-
didos em um Serviço de Referência Regional em Diabetes. Mate-
rial e métodos: Foram analisados retrospectivamente os prontuá-
rios de 2.368 indivíduos com DM1 atendidos de janeiro/2004 a 
junho/2013. Resultados: A média de idade atual é de 17,6 ± 6,8 
anos (1,1 a 43,8 anos), o tempo de evolução do diabetes, de 8,2 ± 
5,8 anos (3 meses a 40,1 anos), sendo 50,8% do sexo masculino. A 
presença de CAD foi encontrada em 43,6% dos casos; desses, 51,8% 
eram do sexo masculino (p = 0,63). Ao longo dos anos do serviço 
(2004-2013), a prevalência de CAD variou de 34,0% a 50,5%. A 
média de idade do grupo de pacientes que apresentaram CAD ao 
diagnóstico (n = 960) foi de 8,1 ± 4,7 anos, enquanto no grupo 
sem CAD foi de 10,2 ± 5,0 anos, p < 0,0001. Observou-se também 
diferença na prevalência de CAD nas diferentes faixas etárias: grupo 
1 (0-4 anos): 58,3%, grupo 2 (5-9 anos): 46,3%, grupo 3 (10-14 
anos): 38,4% e grupo 4 (> 14 anos): 28,1%, p < 0,001. Os pacientes 
provenientes de Porto Alegre apresentaram CAD ao diagnóstico em 
40,9%, da Grande Porto Alegre em 50,4% e do Interior do estado do 
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Rio Grande do Sul em 41,2%, p < 0,0001. Houve diferença estatisti-
camente significativa entre a média de A1c atual do grupo com CAD 
ao diagnóstico e o sem CAD (9,4 ± 2,2% vs. 9,1 ± 2,3%, p = 0,0013). 
Discussão: A prevalência de CAD descrita na literatura varia de 15% 
a 70% nas diferentes populações. Dos pacientes atendidos em nosso 
serviço, 43,7% apresentaram CAD ao diagnóstico. Outro aspecto 
compatível com os dados descritos é maior prevalência de CAD em 
idades mais precoces (0-4 anos), sugerindo demora e dificuldade no 
diagnóstico de DM1 nessa faixa etária, cuja prevalência foi de 58,3%. 
Na comparação do controle metabólico, o grupo com CAD ao diag-
nóstico apresentou níveis mais elevados de A1c, dados compatíveis 
com a literatura, que demonstram que a presença de CAD é um 
fator preditor de pior controle metabólico. Quanto à procedência, os 
dados sugerem que os pacientes da Grande Porto Alegre procuram 
atendimento mais tardiamente quando comparados àqueles de Porto 
Alegre e interior do estado. Conclusão: Os episódios de CAD ao 
diagnóstico são mais frequentes no grupo de crianças com idades 
mais precoces e o grupo que apresentou CAD no diagnóstico evolui 
com pior controle metabólico. Palavras-chave: Cetoacidose diabéti-
ca (CAD), diabetes mellitus tipo 1, prevalência.

PO120 - avaliaÇÃO da QUalidade de vida dOs PacieNTes 
POrTadOres de dm1 acOmPaNHadOs NO amBUlaTÓriO 
de eNdOcriNOlOGia dO HOsPiTal UNiversiTÁriO da UFJF
Geraldo rT1, costa mB1, Ferreira lv1, ezequiel dGa1, leite cca1, 
Ferreira m1, moutinho Bd1, silva ea1

1 Hospital Universitário, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

Objetivo: Avaliar a qualidade de vida dos pacientes portadores de 
DM1 em acompanhamento no ambulatório de Endocrinologia do 
HU/UFJF sob a visão dos próprios pacientes e dos seus cuidado-
res. Material e métodos: Trata-se de um estudo observacional do 
tipo inquérito transversal, no qual foram entrevistados 15 pacientes 
portadores de DM1 e os seus cuidadores por meio do preenchi-
mento de formulários de dados sociodemográficos e clínicos e dos 
questionários de qualidade de vida PedsQL e IQVJD. Resultados: 
Dos cuidadores, 80% eram mães, sendo 66,6% casadas, 46,6% evan-
gélicas e outros 46,6% tinham o primeiro grau incompleto. Quanto 
aos pacientes, 73,3% eram do sexo feminino e a idade média de 
13,4 anos, com dois anos de diagnóstico do DM1 em média. O 
uso do esquema insulínico NPH/Regular foi referido por 66,6% 
dos pacientes, com 46,6% deles realizando três aplicações diárias de 
insulina. Mais da metade referiu acompanhamento conjunto por 
profissionais de outras especialidades, principalmente nutrição. Em 
relação à visão dos pais sobre seus filhos, a maioria acredita que eles 
têm boa capacidade física e bom relacionamento social. Emocional-
mente, eles acreditam que possa haver interferência do diabetes no 
estado de humor de seus filhos e prejuízo das atividades escolares, 
especialmente por terem eventualmente que faltar à escola. Quando 
analisados em relação à satisfação com o convívio com a sua doen-
ça, os pacientes se mostraram na maioria das vezes satisfeitos com 
o seu tratamento atual, com o conhecimento que têm sobre sua 
doença e com a sua aparência física. Oitenta por cento avaliaram 
positivamente sua saúde quando comparada com a das outras pes-
soas da mesma idade. Quanto ao impacto que o diabetes causa em 
suas vidas, a maioria declarou pequena interferência da doença em 
suas atividades cotidianas, havendo, no entanto, um consenso sobre 
o que eles acreditam ser um excesso de interferência dos pais no 
manejo da sua doença. Discussão: A percepção do indivíduo de 
sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores no 
quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões 
e preocupações define a qualidade de vida, que pode ser profunda-
mente afetada pelo diabetes enquanto doença crônica. Conclusão: 
A grande maioria dos pacientes se mostrou pouco preocupada com 

as possíveis interferências e complicações advindas do seu diabetes, 
talvez pelo fato de serem, ainda, jovens e com pequeno tempo de 
evolução da doença. Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 1, cui-
dador, qualidade de vida.

PO121 - avaliaÇÃO dO sUrGimeNTO de reTiNOPaTia 
e/OU micrOalBUmiNÚria em diaBÉTicOs TiPO 1 
diaGNOsTicadOs Na iNFÂNcia e Na adOlescÊNcia NO 
HOsPiTal Federal de BONsUcessO
araújo NBc1, ribeiro em1, rubira lO1, azevedo mlr1, cordeiro mm1, 
Pinho lKJ1, sousa Jr1

1 Hospital Federal de Bonsucesso

Introdução: A morbimortalidade do diabetes na infância é devida 
às complicações crônicas micro e macrovasculares. Fatores de risco 
para seu desenvolvimento são a hiperglicemia sustentada, a hiper-
tensão arterial e a longa duração do DM. Após 20 anos de doença, 
a nefropatia é responsável por 60% das mortes. Objetivos: Avaliar 
a presença de retinopatia e microalbuminúria, no grupo de DM1 
atendido no nosso programa, objetivando estratégias multidiscipli-
nares para melhor controle. Materiais e métodos: Trata-se de um 
estudo transversal por consulta aos prontuários de pacientes com 
DM1 com mais de 3 e menos de 20 anos de doença. Foram ava-
liados presença de complicações crônicas, retinopatia e microalbu-
minúria, esquema insulínico utilizado (intensivo ou convencional), 
correlacionando com a idade de abertura do DM, tempo de doença 
e idade de início das complicações. Resultados: Foram revisados 
160 prontuários com a seguinte distribuição de idade ao diagnós-
tico: Menor que 10 anos = 69 pacientes (43,12%). Entre 10 e 20 
anos = 75 pacientes (46,87%). Maiores de 20 anos = 15 pacientes 
(10,01%). A retinopatia estava presente em 20 (12,6%), sendo três 
pacientes com menos de cinco anos de doença (15%) e 11 com mais 
de 10 anos (55%). A mediana de idade foi de 10 anos na abertura do 
DM no grupo com retinopatia e de 12 anos no grupo sem retinopa-
tia, o que não mostrou diferença estatística entre ambos (p = 0,093). 
A microalbuminúria estava presente em 17 pacientes (10,6%) e foi 
diagnosticada com menos de 10 anos de doença em 47%; com me-
nos de cinco anos em dois casos e com mais de 10 anos de doença 
em oito casos. Dos que têm retinopatia, 35% também têm nefro-
patia. A grande maioria dos pacientes (90%) utiliza insulinoterapia 
intensiva. Discussão: O DM1, embora raro, é a doença crônica mais 
comum na infância. O tradicional e reconhecido estudo relacionan-
do controle metabólico e complicações crônicas (DCCT) mostrou 
a importância do controle estrito no retardo e/ou prevenção das 
complicações. Não é muito descrita sua incidência em crianças e, 
baseando-se nas recomendações do DCCT, é necessário estabelecer 
tratamento intensivo para essa população. Conclusão: Foi possível 
constatar que a maioria apresenta complicações na faixa entre 20-30 
anos independente de ter aberto o quadro na puberdade. Foram ob-
servados casos de complicações com menos de cinco anos de DM1, 
mostrando a importância de manter o rastreio mais precoce, como 
já é feito em nosso serviço, bem como a necessidade de manter a 
insulinoterapia intensiva. Palavras-chave: Microalbuminúria, reti-
nopatia, diabetes mellitus 1.

PO122 - avaliaÇÃO dO TraTameNTO da ceTOacidOse 
diaBÉTica em Um HOsPiTal iNFaNTil
Beckhauser Jr1, Gregorczyk vr1, costa TmP1, Krammel P1, Pozzebon 
Gm2, Zarabia Zi2, vechia Fd2, Kohara sK1

1 Universidade da Região de Joinville (Univille). 2 Hospital Infantil Jeser A. Faria 

Objetivo: Avaliar as características dos pacientes com cetoacido-
se diabética (CAD) tratados no Hospital Infantil Jeser A. Faria, em 
Joinville-SC. Material e métodos: Estudo retrospectivo e descritivo 
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de variáveis clínicas e laboratoriais de pacientes com CAD (presença 
de glicemia > 200 mg/dl, pH < 7,3 e/ou bicarbonato < 15 mMol/l, 
acompanhada de glicosúria e cetonúria) no período de janeiro de 
2009 a abril de 2013. Foram coletados dados clínicos – sexo, idade 
e tempo de diabetes – e laboratoriais – pH, glicemia, bicarbonato e 
potássio séricos da admissão, e 6, 12 e 24 horas; tempo (em horas) 
para normalização do bicarbonato (> 15 mMol/l), glicemia (< 200 
mg/dl) e pH (> 7,3), volume de soro utilizado em ml/kg/h nas 
primeiras 6, de 6 a 24 horas e o total, bem como o tempo total (em 
horas) de uso de soro EV, e presença de complicações (hipoglicemia, 
edema cerebral). Resultados: Dos 48 pacientes avaliados, 23 eram 
do sexo feminino, com mediana de idade de 11,6 anos (0,2 a 16,5) 
anos. A CAD foi a primeira manifestação do DM em 20 pacientes, e 
nos 28 restantes o tempo médio de DM1 foi de 3,4 ± 2,4 anos. De 
acordo com o pH, a CAD foi classificada em grave (pH < 7,1), mo-
derada (ph 7,1 a 7,24) e leve (pH 7,25 a 7,3). Onze pacientes apre-
sentaram CAD grave, porém nenhum apresentou choque ou coma 
na admissão. O tempo médio para a normalização da glicemia foi de 
14,1±12,2 horas e o de correção da acidose foi de 15,1 ± 9,5 horas. A 
média da glicemia e potássio iniciais foi de 478,9 ± 121,6 e 4,6 ± 1,0. 
O volume de fluidoterapia nas primeiras 6 horas variou de 2,0 a 19,7 
ml/kg/h. A hipoglicemia ocorreu em sete pacientes nas primeiras 24 
horas e nenhum paciente apresentou edema cerebral. Ao dividirmos 
o grupo em pacientes novos e com DM prévio, observamos que a 
média de idade foi menor (8,1 ± 3,9 vs. 12,3 ± 3,4) e com predo-
mínio do sexo masculino (14M/6F) no primeiro grupo. Discussão: 
Observamos que em 42% dos casos a CAD foi a manifestação inicial 
do DM, coincidindo com a literatura. A maioria dos casos foi de CAD 
moderada, com normalização dos parâmetros bioquímicos em menos 
de 24 horas, e a complicação observada foi hipoglicemia em 14,5% 
dos casos. Conclusão. Apesar de o serviço apresentar condutas he-
terogêneas, não observamos complicações graves no tratamento da 
CAD na amostra avaliada. Entre os pacientes com diagnóstico prévio 
de DM, observamos predomínio do sexo feminino e de adolescentes, 
sugerindo que esse é o grupo de maior risco para desenvolver CAD. 
Palavras-chave: Cetoacidose diabética, diabetes mellitus.

PO123 - ceTOacidOse aO diaGNÓsTicO se 
cOrrelaciONa cOm valOres mais BaiXOs de ciTOciNas 
PeriFÉricas dO PerFil TH1 NO diaBeTes meliTO dO TiPO 1 
de diaGNÓsTicO receNTe
Gabbay mal1, sallum Filho c1, valente F1, da silva TPB1, Hirosawa r1

1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 

Introdução: O papel das citocinas na lesão e função de células β 
pancreáticas durante a evolução do diabetes melito tipo 1(DM1) 
permanece em discussão. A cetoacidose diabética (CAD) é um dos 
marcadores de lesão e disfunção máxima das células β pancreáticas 
e tem sido considerada como critério de exclusão em protocolos 
para prevenção terciária do DM1. Objetivo: Avaliar a relação entre a 
CAD, a função de células beta, o controle glicêmico e o perfil de ci-
toquinas e de células T reguladoras em um grupo de DM1 de diag-
nóstico recente após a estabilização clínica. Pacientes e métodos: 
35 pacientes com DM1 (idade média 13 ± 5,2 anos; TDDM: 2,3 ± 
1,7 meses), 7 com CAD (Grupo 1) e 18 s/CAD (Grupo 2) ao diag-
nóstico e 25 controles (11,9 ± 6,1 anos) (Grupo C). Avaliamos: ida-
de (anos), sexo, IMC (kg/m2), peptídeo C (PCJ: ng/ml), dose de 
insulina (U/kg/dia), HbA1c (%), marcadores inflamatórios (PCR, 
ferritina, leucócitos e linfócitos), marcadores imunológicos (INFy, 
IL-12, TNFα, IL-8, IL-10, CXCL8, CXCL10, CCL2 e células Treg 
(CD4 + CD25 + foxP3). Resultados: As citocinas periféricas foram 
significativamente maiores no grupo DM1 (para IL12, TNFa, IL-6, 
IL-10 e CXCL10) que no grupo controle, exceto para a IL-8. Não 

houve diferença entre os pacientes DM1 com relação ao PCJ (0,77 
± 0,72 x 0,87 ± 0,43 ng/ml), dose de insulina (0,4 ± 0,1 x 0,6 ± 0,2 
U/dia) e HbA1c (8,5% ± 2,2% x 8,1% ± 2,5%). O IMC do grupo 
1 foi significativamente menor que o do grupo 2. As concentrações 
séricas de IL-12, TNFa, IL-8 (citocinas Th1), assim como a quimio-
cina CXCL-8, foram significativamente mais baixas no grupo 1 que 
no grupo 2, enquanto a IL-10, as células Treg e marcadores inflama-
tórios como PCR, ferritina e leucócitos foram semelhantes. Discus-
são: Os níveis maiores de citocinas nos pacientes com DM1 em re-
lação aos normais demonstram um perfil inflamatório em atividade, 
já os valores de citocinas Th1 mais elevados no grupo de DM1 sem 
cetoacidose ao diagnóstico podem corresponder à persistência de 
um processo inflamatório “autoimune” em atividade contra células 
β “residuais”. Entretanto, essas células, se presentes, permaneciam 
inativas nesse período, pois não encontramos diferenças entre a se-
creção de insulina (PCJ) e o controle glicêmico entre os grupos 1 e 
2. Conclusão: A persistência de resposta inflamatória Th1 no início 
do DM1 que não apresentou CAD ao diagnóstico sugere resíduo de 
células β. A avaliação seriada da secreção de PCJ nesses pacientes por 
um tempo mais prolongado pode dar mais subsídios nesse sentido. 
Palavras-chave: Diabetes tipo 1, citocinas, cetoacidose.

PO124 - ceTOacidOse diaBÉTica relaciONada aO UsO 
de l- asParaGiNase
Balthazar aPs1, acorsi el1, Oliveira FJs2

1 Serviço de Endocrinologia do Hospital Governador Celso Ramos – 
Florianópolis/SC. 2 Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) 

Objetivo: Demonstrar a associação de hiperglicemia relacionada ao 
uso de L-asparaginase. Material e métodos: Relato de caso. Descri-
ção do caso: JH, 15 anos, estudante. Peso: 50 kg, estatura 1,71, sup. 
corporal: 1,55 m2. Diagnóstico de LLA-pré-B, iniciou tratamento 
em 10/2/2012 com protocolo total XV St. Jude – risco Standart. 
Estava em uso de ELSPAR 25.000 U/m2, dexametasona 8 mg/m2/
dia, vincristina 1,5 mg/m2 e 2 g/m2, citarabina semanalmente. Ao 
final da fase de Reindução II – décima semana – iniciou com diarreia, 
vômitos e dor abdominal, internando em 10/10/2012 em MEG, 
hálito cetônico, desidratado, hipoperfundido, descorado, taquipnei-
co e taquicárdico. Sinais vitais: FC 140 bpm; FR 32 mrpm; Tax 36,0; 
PA 120/80 mmHg. Abdome doloroso à palpação, principalmente 
em andar superior e RHA diminuído. Exames laboratoriais demons-
travam glicemia de 470 mg/dla e acidose metabólica [gasometria 
arterial com pH 7,16 (7,35-7,45), HCO3 3,8 (21-28 mmol/l) e 
excesso de base – 21,3 (-2,0-3,0 mmol/l)). Apresentou também ele-
vação da amilase 213 (30 a 118U/l) e da lipase 512 (até 53 U/l). 
US de abdome demonstrou aumento das dimensões da cabeça pan-
creática e da sua hipoecogenicidade; tomografia computadorizada 
não demonstrou alterações pancreáticas. O diagnóstico foi de ceto-
acidose diabética (CAD) e pancreatite aguda, realizando-se hidrata-
ção vigorosa e insulinoterapia endovenosa por sete dias. Recebeu alta 
apenas com controle glicêmico, sendo a ELSPAR suspensa proviso-
riamente e, depois, diminuída para 10.000 U/m2 semanais. Peptídeo 
C 0,89 (0,81-3,85 ng/ml) e antiGAD 2,0 (não reagente inferior a 
10 IU/ml, inconclusivo de 10 a 20 IU/ml, reagente superior a 20 
IU/ml) foram negativos em 4/2013. Após seis meses da dminuição 
da ELSPAR, a glicemia de jejum era de 85 mg/dl (70-99 mg/dl) 
e a HBA1C de 5,1% (3,9%-6,1%). Discussão: Segundo Mondal e 
cols., a hiperglicemia é uma complicação bem documentada na te-
rapia com L-asparaginase e a incidência pode variar de 2,5% até 23% 
dos pacientes. A CAD é uma complicação rara e pode desenvolver-
-se até semanas após o início do uso dessa droga. Estudos em po-
pulação pediátrica mostraram resolução da hiperglicemia em quase 
todos os pacientes após diminuição ou interrupção do tratamento. 



S378

Temas livres – PÔsTeres

S378

Resultados: Relato de caso. Conclusão: A relação temporal entre 
hiperglicemia e L-asparaginase, a resolução completa após retirada e 
posterior diminuição importante da droga e os anticorpos antiGAD 
negativos demonstram de maneira clara relação de causa e efeito. 
Palavras-chave: Cetoacidose, L-asparaginase, hiperglicemia.

PO125 - cONTrOle meTaBÓlicO de PacieNTes cOm 
DIABETES MELLITUS TiPO 1 em TraTameNTO cOm sisTema 
de iNFUsÃO cONTíNUa de iNsUliNa
mondadori Pm1, silva ms1, speggiorin se1, Borges vO1, Tschiedel B1, 
lavigne sc1, Puñales m1

1 Instituto da Criança com Diabetes 

Objetivo: Avaliar o controle metabólico de pacientes com diabe-
tes mellitus tipo 1 (DM1) em tratamento com sistema de infusão 
contínua de insulina (SICI). Material e métodos: Foram avaliados 
retrospectivamente os prontuários de 35 pacientes. Os dados apre-
sentados são referentes ao motivo da indicação do SICI, ao percen-
tual basal/bólus, ao número de bólus, ao uso de bólus especiais e à 
hemoglobina glicada (A1c, VR: 4,0%-6,0%, HPLC), ao longo dos 
anos de acompanhamento no serviço. Resultados: A média de idade 
atual dos indivíduos é de 15,8 ± 6,7 anos (2,7-34,0 anos), no mo-
mento da instalação do SICI foi de 13,8 ± 6,1 anos (2,5-32,0 anos), 
ao diagnóstico de DM1, de 8,8 ± 6,2 anos (0,5-24 anos) e o tempo 
de duração do diabetes, de 7,1 ± 3,4 anos (1,3-15,7 anos). A princi-
pal indicação do SICI foi a variabilidade glicêmica, presente em 40% 
dos casos. Outras indicações foram: hipoglicemias graves em 17,1%, 
outras hipoglicemias em 22,8% (8/35, sendo três despercebidas), 
qualidade de vida em 17,1% e lipoatrofia em 2,0%. Os indivíduos 
utilizavam em média 46,8 ± 20,0 unidades/dia, sendo 45,3% basal 
e 54,7% bólus. O número total de basais/dia foi de 7,20 ± 3,7 e em 
média realizavam 5,5 ± 1,3 bólus. Apenas 34,3% realizavam bólus es-
peciais. A média de A1c no momento da instalação foi de 8,2±1,3%; 
em três meses: 7,9% ± 1,1%; em seis meses: 7,9% ± 0,9%; em 12 me-
ses: 8,1 ± 1,3%; e em 24 meses: 7,6% ± 1,0% (p = 0,76). Os pacientes 
que realizavam bólus especiais apresentavam A1c mais baixa quando 
comparados aos pacientes que não realizavam (seis meses: 7,5% ± 
0,9% vs. 8,4% ± 0,8%, p = 0,04; e 12 meses: 7,5% ± 1,2% vs. 8,5% 
± 1,3%, p = 0,09). Dois pacientes do total da amostra apresenta-
ram hipoglicemia grave (um episódio) durante uso do SICI, ambos 
por não seguirem as orientações previamente fornecidas. Discussão: 
Nossos dados, assim como na literatura, demonstram que o SICI 
reduz significativamente os episódios de hipoglicemia grave. Dife-
rentes estudos apresentam discreta melhora do controle metabólico 
com SICI; nossos resultados evidenciaram pequena redução não sig-
nificativa dos níveis de A1c, provavelmente porque os pacientes sele-
cionados apresentam variabilidade glicêmica e hipoglicemias graves, 
que contribuem para níveis mais baixos de A1c. Observou-se que 
aproximadamente 1/3 dos pacientes administrava bólus especiais, 
que proporcionam melhor controle metabólico. Conclusão: O SICI 
reduziu de forma significativa os episódios de hipoglicemias. Além 
disso, sugere-se a importância da realização dos bólus especiais para 
melhor controle metabólico. Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 
1, sistema de infusão contínua de insulina, basal/bólus.

PO126 - cONTrOle meTaBÓlicO de lacTeNTes e PrÉ-
escOlares cOm DIABETES MELLITUS TiPO 1
Puñales m1, carazai B1, soledade ma1, mondadori Pm1, 
Gerchmann mc1, Pickler mO1, cé Gv1, Tschiedel B1

1 Instituto da Criança com Diabetes 

Objetivo: Avaliar o controle metabólico de lactentes e pré-escolares 
com diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Material e métodos: Foram 

analisados os prontuários de 79 crianças, com média de idade de 
4,4 ± 1,2 anos. A meta da hemoglobina glicada A1c foi avaliada de 
acordo com critérios de diferentes sociedades [American Diabetes 
Association (ADA) e Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD): >7,5-
<8,5%, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes 
(ISPAD): <7,5%, e Instituto da Criança com Diabetes (ICD): 0-2 
anos: <8,5% e 3-6 anos: <8,0%]. Resultados: A média de idade ao 
diagnóstico do DM1 foi de 2,6 ± 1,2 anos (masculino: 2,3 ± 1,2 
vs. feminino: 2,8 ± 1,1 anos, p = 0,07). A presença de cetoacidose 
(CAD) ao diagnóstico foi evidenciada em 68,3% (masculino: 72,5 
vs. feminino: 64,1%, p = 0,42). A média de idade do grupo com 
CAD vs. sem CAD ao diagnóstico foi de 2,4 ± 1,1 vs. 3,1 ± 1,2 anos, 
p = 0,012. Todos realizavam tratamento intensivo em esquema 
basal-bólus, sendo a insulina NPH utilizada em 62,0%, o análogo 
de ação prolongada em 35,4% e o sistema de infusão contínua de 
insulina (SICI) em 2,5%. A indicação desse análogo foi, na grande 
maioria dos casos (92,8%), devida à presença de hipoglicemias gra-
ves e/ou à variabilidade glicêmica associada ao uso da NPH. Dois 
casos apresentaram hipoglicemia grave com uso do análogo de ação 
prolongada e foram tratados com SICI. Quanto ao bólus de insu-
lina, 16,5% utilizam insulina regular e 83,5%, análogo ultrarrápido. 
A média de A1c atual é de 9,0% ± 1,7%, não havendo diferenças 
entre a presença ou não de CAD (9,0% ± 1,9% vs. 8,9% ± 1,6%, p = 
0,82) ou sexos (masculino: 9,0% ± 1,7% vs. feminino: 8,8% ± 1,8%, 
p = 0,59). Também não foram observadas diferenças entre A1c no 
grupo em tratamento com NPH vs. análogo prolongado (8,8% ± 
1,8% vs. 9,4% ± 1,4%, p = 0,097). De acordo com critérios da ADA-
-SBD, 35,1% apresentam A1c na meta, ICD 33,7% e ISPAD 18,9%. 
Discussão: Observou-se prevalência elevada de CAD ao diagnóstico 
na faixa etária analisada, dados semelhantes ao descrito na literatura. 
O análogo de ação prolongada foi indicado por causa da presença 
de hipoglicemias graves e/ou variabilidade glicêmica, mostrando-se 
eficaz nesses quesitos, embora com tendência a níveis mais elevados 
de A1c. Independentemente dos critérios de bom controle das so-
ciedades médicas, um pequeno percentual atinge o alvo terapêutico. 
Conclusão: Os resultados demonstram maior prevalência de CAD 
ao diagnóstico em idades mais precoces e evidenciam a dificuldade 
em alcançar as metas terapêuticas nessa faixa etária. Palavras-chave: 
Lactentes, pré-escolares, diabetes mellitus tipo 1.

PO127 - DIABETES MELLITUS TiPO 1 de iNíciO Na Primeira 
iNFÂNcia, BaiXa esTaTUra Grave, HiPOTireOidismO e 
cOmPlicaÇÕes PrecOces: relaTO de casO
Freitas alm1, Pegorari lGr1, stuchi-Perez eG2

1 Acadêmica de Medicina da Faculdade de Medicina de Catanduva das 
Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA). 2 Docente da Disciplina de Clínica 
Médica (endocrinologista) da Faculdade de Medicina de Catanduva das 
Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) 

Introdução: O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma das doenças 
crônicas mais prevalente em crianças e adolescentes. Seu início antes 
dos 4 anos de idade é raro e complicações crônicas são incomuns 
na infância, assim como baixa estatura grave. Objetivos: Descrever 
caso de DM1 lábil, de início aos 2 anos de idade, associado a hi-
potireoidismo, baixa estatura e complicações precoces, analisando-
-se eventos precipitantes e condução do caso. Métodos: Entrevista 
com a paciente, anamnese, exame físico e levantamento e análise 
do prontuário. Foram solicitadas aprovação pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa e permissão do responsável. Resultados: Feminina, 17,5 
anos, procedente de Tabapuã (SP), com de DM1 desde 2 anos de 
idade, 1,29m de estatura (P50 para 9 anos) e 38 kg de peso, Tanner 
M2-3, P3, sem menarca. Gestação materna aos 37 anos com estresse 
(instabilidade financeira e conjugal) durante o terceiro trimestre da 
gestação. Teve controle precário do diabete até os 13 anos de idade, 
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com muitas mudanças de cidades, sem vínculo com serviço de saúde, 
várias internações com cetoacidose e hipoglicemias. Nessa época foi 
atendida em ambulatório de hospital-escola de Catanduva, SP, com 
peso de 22,7 kg, estatura de 1,18m, Tanner M1, P2, com HbA1C 
de 17%, e TSH de 9,7 mU/l, creatinina de 0,7, diminuição da sen-
sibilidade protetora em pés, limitação das articulações de mãos, pés 
(em garra), cotovelos, com fibrose da pele. Foi iniciada levotiroxina 
e ajustada a dose de insulina NPH para duas vezes ao dia e insulina 
regular se necessário. Evoluiu com insuficiência renal (clearance de 
27 ml/min), retinopatia e baixa recuperação da estatura, mantendo 
velocidade de crescimento de 3 cm no último ano e HbA1c em 
torno de 10%, com grande variação glicêmica e adesão parcial da 
família e da paciente às orientações do tratamento, somente conse-
guindo alguma monitorização mediante contato com serviço social 
da cidade. Discussão: O estresse materno durante a gestação pode 
contribuir para o aparecimento precoce do DM1 precoce (antes dos 
2 anos)? O principal fator que levou a complicações do DM1 e à 
baixa estatura parece ser o mau controle da glicemia. Existem relatos 
de desenvolvimento de insuficiência renal e retinopatia após melhora 
do controle glicêmico. Outros fatores que agravaram a baixa esta-
tura foram o hipotireoidismo e o desenvolvimento da insuficiência 
renal. Evidenciou-se também a necessidade de atenção especial a 
casos de DM1 em crianças mais novas. Palavras-chave: Diabetes na 
infância, complicações precoces, hipotireoidismo.

PO128 - DIABETES MELLITUS TiPO 2 PrOPeNsO À ceTOse – 
relaTO de casO
lima dcG1, Tannus lrm1, Bacellar acB1, Garroni lF1, Teixeira Gla1, 
Barroso BB1, Japiassú lmG1, Gomes mB1

1 Serviço de Diabetes e Metabologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto 
(HUPE) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

Introdução: A cetoacidose diabética (CAD) é uma complicação 
aguda do diabetes mellitus (DM) caracterizada por hiperglicemia, 
insulinopenia, acidose metabólica, cetose e desidratação. Acomete 
principalmente pacientes com DM tipo 1, mas também pode aco-
meter crianças e adultos com DM tipo 2. Indivíduos que se apresen-
tam com CAD ao diagnóstico e que rapidamente evoluem para um 
curso clínico semelhante ao DM tipo 2 têm sido classificados como 
DM tipo 2 propenso à cetose. Relato de caso: Relatamos o caso de 
um paciente do sexo masculino, pardo, obeso que abriu o quadro de 
DM aos 15 anos com CAD grave sem fator desencadeante, neces-
sitando de insulinoterapia intensiva (NPH e regular) como terapia 
inicial. Apresentava queixas de poliúria, polidipsia e perda ponderal 
de 10 kg cerca de dois meses antes da internação hospitalar. História 
familiar positiva para DM tipo 2. Exame físico revelaram índice de 
massa corporal de 31,4 kg/m2, circunferência abdominal de 106 
cm além de acantose nigricans em região cervical posterior. Exames 
laboratoriais iniciais demonstraram glicemia de jejum de 100 mg/
dl, HbA1c de 9,9% (VR: 4-6%; método: HPLC), peptídeo C de 
1,12 ng/ml (0,9-4,0 ng/ml), antiGAD de 3,0 UI/ml (VR: Reag > 
10) e anti-insulina de 1,6 UI/ml (VR: Reag > 10). Durante o acom-
panhamento clínico, evoluiu com bom controle glicêmico (médias 
de glicemias capilares pré-prandiais entre 100-130 mg/dl e HbA1c 
de 6,3%), assintomático, com redução gradativa e suspensão total 
da dose de insulina após 30 meses, sendo iniciado hipoglicemiante 
oral (dose atual de metformina 2 g/dia). Discussão: A prevalência 
de DM tipo 2 propenso à cetose é de aproximadamente 35%, sen-
do mais frequente em indivíduos do sexo masculino, jovens, obesos 
e de etnia hispânica ou africana. Ao contrário dos pacientes com 
DM tipo 1, apresentam autoimunidade negativa e boa resposta à 
insulinoterapia, com recuperação da função pancreática endócrina. 
O período de remissão pode variar de alguns meses a anos e mui-
tos desses pacientes mantêm bom controle glicêmico com dieta e 

hipoglicemiantes orais. Conclusão: DM tipo 2 propenso à cetose 
deve ser pesquisado em indivíduos com características clínicas de re-
sistência insulínica que apresentam CAD como manifestação clínica 
inicial do DM e que evoluem com rápido controle glicêmico, muitas 
vezes possibilitando suspensão da insulinoterapia. Palavras-chave: 
Diabetes mellitus, cetoacidose, obesidade.

PO129 - diaGNÓsTicO de OBesidade e DIABETES MELLITUS 
em adOlesceNTes de escOla da rede PÚBlica de eNsiNO
chevtchouk l1, saviotti c1, Jurno me2, Teixeira Jc3, Navarro a1, melo 
s1, Bianchetti G1

1 Associação dos Diabéticos de Barbacena. 2 Faculdade de Medicina de 
Barbacena; Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG).  
3 Associação dos Diabéticos de Barbacena e FHEMIG 

Objetivos: Avaliar o estado nutricional e a prevalência de diabetes 
mellitus em adolescentes estudantes de escolas públicas de uma ci-
dade do interior de Minas Gerais. Métodos: Estudo transversal com 
288 adolescentes, com idade média de 12,6 anos. Ambos os sexos: 
152 meninos (58,78%) e 139 meninas (47,22%). Foram analisadas 
as variáveis: sexo, faixa etária, índice de massa corporal (IMC), cintu-
ra abdominal (CA), glicemia capilar. Para a determinação de sobre-
peso e obesidade, foram utilizados, respectivamente, os percentis 85 
e 95 do IMC por idade, propostos pelos Centers for Disease Control 
and Prevention – CDC-2000. Para CA, foi considerada obesidade 
central definida como CA > p75 para idade e gênero. Para avaliar 
o controle glicêmico ou diagnóstico de diabetes, foi realizada a gli-
cemia capilar, antes da merenda escolar, utilizando-se os valores de 
referência propostos pela American Diabetic Association (ADA), 
sendo considerados como diabéticos aqueles que apresentarem nes-
se momento (glicemia pós-prandial) valores maiores ou iguais a 140 
mg/dl. Resultados: As prevalências totais de sobrepeso e obesidade 
foram de 36 (12,5%-M) e 19 (6,6%-F). Em relação à circunferên-
cia abdominal, 199 (30,9%) do total da amostra encontram-se com 
obesidade central, sendo 87 (57,24%) meninos e 112 (82,35%) me-
ninas, e para glicemia capilar, 0,69% tiveram a glicemia pós-prandial 
acima de 140 mg/dl. Conclusão: Os resultados obtidos permitem 
concluir que a prevalência de obesidade é alta entre crianças e ado-
lescentes avaliados, e entre os seus componentes, a circunferência 
abdominal é o mais alterado. Tais alterações podem contribuir para 
o desenvolvimento precoce de doenças crônicas, o que remete à 
importância da prevenção, estimulando hábitos alimentares e estilo 
de vida saudáveis. Assim, tendo em vista a ascensão da obesidade e 
diabetes mellitus na população brasileira, principalmente infantil, é 
importante que os profissionais de saúde fiquem atentos aos fatores 
de risco para que as ações de educação, prevenção e promoção da 
saúde voltadas a esse problema apresentem consonância. Além dis-
so, poderá representar uma nova contribuição à literatura sobre o 
assunto e possibilitar a elaboração de estudos comparativos entre as 
diferentes populações de adolescentes. Palavras-chave: Obesidade, 
escolares, diabetes.

PO130 - dOce aleGria NO cUidadO À criaNÇa cOm 
DIABETES MELLITUS
silva ad1, andrada Pcs1, vargas dm1, simão vm1, Bertoncini JH1, 
damo NG1, Oliveira mF1, silva crld1

1 Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) 

Objetivo: A partir de uma perspectiva interprofissional de educa-
ção em saúde, foram realizadas atividades nas escolas das crianças 
com diabetes mellitus que participam do Programa Educação em 
Saúde: Doce Alegria, de assistência integral à saúde, atendidos no 
Ambulatório Universitário da Fundação Universidade Regional de 
Blumenau (FURB). O objetivo foi desenvolver atividades com ên-
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fase na prevenção e promoção da saúde do portador de diabetes, 
visando também à reflexão sobre como lidar com a condição crô-
nica e a importância do apoio ao cuidado, ajudando a romper com 
preconceitos. Método: Foram visitadas quatro escolas no total de 
81 crianças, com média de idade de 9,5 anos. Como dinâmicas, foi 
utilizado o vídeo “História de João” (disponível em: http://www.
youtube.com/watch?v=IonD-lFpmG8), narrado pelas crianças, em 
seguida a história foi contada por meio de desenhos e apresentada 
para os colegas. Foi realizada a análise semiótica de imagens paradas 
(Penn, 2004) para descrever e interpretar os desenhos e utilizado o 
método de análise de conteúdo para a definição de quatro catego-
rias temáticas: a relação com a comida; a importância da família; a 
amizade no convívio escolar e a colaboração da escola. Os critérios 
para as visitas foram: a criança aceitar a ida à escola ou a necessidade 
ser detectada pela equipe de saúde do programa. Resultados: Após 
a avaliação dos desenhos, foi constatado que 30% dos alunos men-
cionaram a amizade em seus desenhos. O suporte vindo dos amigos 
ajuda a criança/adolescente com doença crônica a se ajustar psico-
logicamente à sua doença e a saber conviver com ela (Brito, 2009). 
30,4% mencionaram a relação com a comida, que contribui no re-
lacionamento interpessoal; 21,6% mencionaram a colaboração da 
escola, sendo importante que a relação escola/família seja de con-
fiança, ambos precisam contribuir para que o aluno com condição 
crônica não se sinta limitado nas atividades escolares; 18% citaram 
a importância da família. Conclusão: A relação estabelecida com o 
meio social é o grande fator preponderante para o desenvolvimento 
do indivíduo com doença crônica e as visitas nas escolas proporcio-
naram uma visão sobre a realidade social vivenciada pela criança, 
contribuindo, assim, para a elaboração de intervenções voltadas para 
as questões de cuidado à saúde manifestadas pelos participantes do 
programa Doce Alegria. Palavras-chave: Diabetes mellitus, criança, 
assistência integral à saúde.

PO131 - FaTOres clíNicOs e laBOraTOriais 
relaciONadOs À Área de GOrdUra visceral NOs 
diaBÉTicOs dO TiPO 1
valente F1, crispim F2, Bittencourt c1, Piveta v1, valente T1, valente 
FOF3, dib sa1

1 Centro de Diabetes, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 2 Laboratório 
de Endocrinologia Molecular, Unifesp. 3 Laboratório de Endocrinologia Molecular 
e Translacional, Unifesp 

Objetivos: Avaliar quais são os fatores clínicos e laboratoriais que 
melhor se correlacionam com a área de gordura visceral (AGV) dos 
pacientes com diabetes mellitus do tipo 1 (DM1) acompanhados no 
Centro de Diabetes da Unifesp/EPM. Pacientes e métodos: Pa-
cientes com DM1 foram avaliados quanto às medidas antropomé-
tricas da área de gordura visceral por meio da bioimpedanciometria 
e responderam a um questionário para avaliar tempo de diabetes 
e dose diária de insulina. Amostras de sangue foram colhidas para 
dosagem de visfatina e adiponectina de alto peso molecular plas-
máticas. Dados de hemoglobina glicada e perfil lipídico foram ob-
tidos por meio de revisão dos prontuários. Resultados: Dos 219 
indivíduos com DM1, 65 eram menores de 18 anos (52% do sexo 
feminino) e 154 tinham idade ≥ 18 anos (50% feminino). Como es-
perado, a AGV se relacionou com a medida da circunferência abdo-
minal, independentemente de sexo ou idade (p ≤ 0,0001). Também 
se relacionou positivamente ao tempo de duração do diabetes em 
mulheres menores de 18 anos (p = 0,02), aos níveis de triglicéri-
des em mulheres adultas (p < 0,0001) e de colesterol total e LDL-
-colesterol em homens adultos (p = 0,02 e 0,01, respectivamente) 
e negativamente aos níveis plasmáticos de adiponectina em homens 
menores de 18 anos (p < 0,01). Não houve correlação significativa 
da AGV com a dose diária de insulina. Discussão: A prevalência de 

obesidade tem aumentado no mundo todo, inclusive entre os indi-
víduos com DM1, levando a um aumento da resistência insulínica 
e suas consequências deletérias nesses pacientes, como a dislipide-
mia e aumento do risco cardiovascular (CV). Porém, neste estudo, 
a AGV não se relacionou à dose total de insulina. A adiponectina, 
citocina produzida pelo tecido adiposo visceral, tem uma forte as-
sociação com resistência à insulina, síndrome metabólica e doença 
CV quando em níveis plasmáticos baixos e esteve relacionada à AGV 
em homens menores de 18 anos. Conclusão: A medida da circun-
ferência abdominal, que é simples e sem custo, se confirmou como 
excelente ferramenta para estimar a AGV em indivíduos com DM1. 
O perfil lipídico (triglicérides no sexo feminino e colesterol total e 
LDL no sexo masculino) se correlacionou com a AGV apenas na 
idade adulta. Portanto, os dados reforçam a importância da idade 
na relação entre AGV e fatores de risco CV no paciente com DM1. 
A adiponectina se mostrou um possível marcador de risco CV nos 
indivíduos com DM1 do sexo masculino < 18 anos. Palavras-chave: 
Diabetes tipo 1, gordura visceral, adiponectina.

PO132 - iNÉrcia NO rasTreameNTO e TraTameNTO da 
disliPidemia NO JOvem cOm diaBeTes meliTO dO TiPO 1
Korkes il1, Gabbay mal2, dib sa2

1 Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina (Unifesp/
EPM). 2 Centro de Diabetes – Disciplina de Endocrinologia, Departamento de 
Medicina, Unifesp/EPM 

Objetivo: O processo aterosclerótico é mais precoce e está associado 
à maior prevalência de doenças cardiovasculares nos indivíduos com 
diabetes melito tipo 1 (DM1) quando comparados a indivíduos nor-
mais. Estudos têm demonstrado que muitas vezes o diagnóstico e a 
abordagem terapêutica das dislipidemias são negligenciados nesses 
pacientes. O objetivo do presente estudo foi avaliar a prevalência de 
dislipidemia e a inércia clínica para o seu rastreamento em um grupo 
de jovens com DM1. Material e métodos: Análise retrospectiva dos 
prontuários de 100 pacientes com DM1, idade menor ou igual a 30 
anos ao diagnóstico e acompanhamento superior a três anos em um 
centro de assistência médica terciária. Foi analisado o rastreamento 
de dislipidemia de acordo com critérios para idade e sexo (Ameri-
can Diabetes Association). Os pacientes foram divididos em menores 
(Grupo 1; n = 45; idade média: 7,4 ± 2,9) e maiores (Grupo 2; n 
= 55; idade média: 15,3 ± 3,2) de 12 anos de idade. Resultados: 
Observamos que a porcentagem de avaliação inadequada do perfil 
lipídico nos jovens foi maior (G-1: 20% vs. G-2: 3%; p = 0,01) e re-
tardada (realização de exames de perfil lipídico em menos de um ano 
após a primeira consulta: G-1: 62% vs. G-2: 97%; p = 0,01) no G-1. 
A prevalência de alteração no perfil lipídico por ocasião da primeira 
avaliação foi semelhante nos dois grupos (G-1: 20% vs. G-2: 32,7%; 
p: ns). Observou-se que durante o período de acompanhamento 
clínico o LDL-colesterol estava mais frequentemente alterado no 
G-1 (G-1: 31,1% vs. G-2: 12,7%; p = 0,04), enquanto a alteração 
conjunta de LDL-colesterol e HDL-colesterol foi mais frequente 
no G-2 (G-1: 15% vs. G-2: 43,6%; p = 0,01). O uso de tratamento 
medicamentoso (estatina) foi semelhante nos dois grupos (G-1: 9% 
vs. G-2: 2%, p: ns.). Discussão: Os resultados estão de acordo com 
os dados da literatura, indicando uma atitude mais conservadora dos 
médicos em relação às crianças. Entretanto, observou-se uma por-
centagem significante de pacientes jovens com alterações no perfil 
lipídico. Conclusão: Observou-se uma importante inércia clínica no 
rastreamento das dislipidemias nos indivíduos menores de 12 anos. 
Nos pacientes em que o rastreamento foi corretamente realizado, 
prevalências significantes de dislipidemia foram encontradas já no 
primeiro exame para análise do perfil lipídico e durante o acom-
panhamento clínico. Esses dados enfatizam a necessidade de uma 
abordagem diagnóstica e terapêutica mais precoce e efetiva da disli-
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pidemia nos jovens. Palavras-chave: Diabetes melito tipo 1, perfil 
lipídico, jovens. 

PO133 - iNTerPrOFissiONalidade Para O acessO cOm 
resOlUTividade aO aTeNdimeNTO OdONTOlÓGicO NO 
adOlesceNTe cOm diaBeTes
loch aP1, damo NG1, Oliveira mF1, silva crl1, simão vm1, azevedo 
lc1, vargas dm1, caetano Tl1

1 Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB)

Os profissionais de saúde devem estar preparados no que tange ao 
atendimento da criança ou adolescente com diabetes mellitus tipo 
1, para que seja menos estressante e mais seguro, especialmente no 
caso de procedimentos invasivos. Em virtude dos transtornos que 
o diabetes provoca, a responsabilidade dos profissionais dentro da 
equipe interdisciplinar torna-se cada vez maior, evitando condutas 
que possam comprometer o estado geral de saúde da pessoa com 
diabetes. Para tal, é de extrema importância que se estabeleça um 
protocolo de manejo da hiperglicemia que possibilite o atendimen-
to a crianças e adolescentes, portadores de diabetes mellitus tipo 1, 
diminuindo os riscos de intercorrências e estresse durante e após o 
atendimento odontológico. O objetivo é apresentar e discutir o uso 
de um protocolo de manejo da hiperglicemia no atendimento odon-
tológico de paciente com diabetes mellitus tipo 1. A metodologia 
apresentada é o relato de experiência de dois anos de seguimento de 
um adolescente com diabetes mellitus tipo 1 num serviço de saúde 
de nível secundário dentro de um programa de extensão universitá-
ria. Os resultados obtidos durante 11 agendamentos para o serviço 
de odontologia foram possíveis em razão de um protocolo de ma-
nejo da hiperglicemia estabelecido pelos profissionais de saúde inte-
grantes da equipe interprofissional do programa (médico, dentista e 
farmacêutico), criado para viabilizar os procedimentos invasivos rea-
lizados durante os atendimentos odontológicos, mesmo que a glice-
mia do adolescente não se apresentasse controlada, no momento de 
sua chegada ao serviço (Ferraz et al., 2000). O protocolo consistiu 
na administração de doses extras de insulina regular subcutânea con-
forme glicemia capilar: entre 250-400 cinco UI e maior que 400, 6 
UI. Diante disso, foi possível viabilizar o atendimento odontológico 
em cinco oportunidades, reduzindo, assim, as perdas no agenda-
mento para o serviço. Nesse sentido, pode-se concluir que o acesso 
com resolutividade no atendimento odontológico desse adolescente 
só foi possível a partir de uma ferramenta de atendimento indivi-
dual estabelecido por uma equipe interprofissional – o protocolo 
de atendimento odontológico com manejo da hiperglicemia com 
insulina regular. Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 1, equipe de 
assistência ao paciente, assistência integral à saúde.

PO134 - O TOQUe e O BriNcar esTaBeleceNdO O víNcUlO 
eNTre eNFermeirO e adOlesceNTe cOm diaBeTes: Um 
relaTO de eXPeriÊNcia
Filietaz cFT1, montone Ge1, Borba riH1, ribeiro ca1, la Banca rO1

1 Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo (EPE/
Unifesp) 

Objetivo: Fazer relato de experiência do toque e do brincar esta-
belecendo o vínculo entre enfermeiro e adolescente com diabetes. 
Materiais e métodos: Relato de experiência, realizado por duas gra-
duandas da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal 
de São Paulo e uma enfermeira, membros da Liga de Educação em 
Diabetes, em atendimento a um adolescente com diabetes tipo 1, 
realizado em cinco encontros em julho de 2012. Resultados: Em 
um dos atendimentos, recebemos um caso para consulta de enfer-
magem de um adolescente de 14 anos, com diabetes há oito anos, 
péssimo controle glicêmico, apresentando 12 internações hospitala-

res no período de um ano por cetoacidose. O caso foi encaminhado 
a conselho tutelar por equipe médica, que relatou que a família não 
colabora com o tratamento e que o caso era perdido, sendo me-
lhor se ele morresse. Nas primeiras consultas o jovem apresentava-
-se desinteressado, demonstrando não querer conversar sobre seu 
estado. Em outra consulta, queixava-se de dor e perguntamos se 
poderíamos fazer massagem em suas mãos, e o adolescente permitiu 
o contato; notavelmente sua expressão facial e corporal ficaram me-
nos tensas. Descobrimos que gostava de xadrez e, quando voltamos 
no dia seguinte, sorriu alegremente. Em outro dia jogamos cartas. 
Na quinta consulta sua mãe relatou não se sentir apoiada pelos mé-
dicos. Comentamos com a médica sobre a evolução com as técnicas 
que usamos e, surpresa, ela confiou a nós a decisão de tentar outro 
tipo de insulinoterapia. Oferecemos ao jovem a oportunidade de 
participar de acampamento educativo de diabetes, ele aceitou e foi 
premiado como “Destaque Diabetes”. Discussão: Brincar é uma 
necessidade básica do adolescente. Essa prática, juntamente com as 
terapias complementares, como o toque, facilita o vínculo e ajuda 
a relacionar a figura do profissional não somente a procedimentos 
desagradáveis, mas também a instrumentos de alívio de tensões e 
comunicação. Conclusão: O uso do toque e do brincar no cuidado 
podem modificar o curso da educação em diabetes, e o profissional 
de saúde deve estar atento às necessidades do adolescente com DM1 
enquanto ser em desenvolvimento que enfrenta uma doença crô-
nica. Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 1, jogos e brinquedos, 
humanização.

PO135 - PerFil de criaNÇas cOm diaBeTes TiPO 1 
ParTiciPaNTes de GrUPOs de edUcaÇÃO em diaBeTes
santos ce1, Brun dv1, Oliveira J1, dettenborn Gr1, Bresciani mJ1, 
Possuelo lG1, lepper l1

1 Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc)

Objetivos: O diabetes mellitus atinge cada vez mais pessoas no mun-
do, podendo chegar a 300 milhões em 2030. O diabetes mellitus 
tipo 1 (DM1) ocorre nos indivíduos como consequência de um 
processo autoimune. A incidência de DM1 no Brasil está em cresci-
mento, principalmente em crianças. Este estudo teve como objetivo 
conhecer o perfil das crianças diabéticas participantes de um grupo 
de educação, identificando os métodos de controle e tratamento do 
DM1. Material e métodos: Realizou-se estudo descritivo transver-
sal observacional em uma unidade de saúde de Santa Cruz do Sul, 
RS. A população amostrada se compõe de crianças até 13 anos de 
idade, portadoras de DM1, participantes de um grupo de educação 
em diabetes. Realizaram-se entrevistas com o familiar responsável 
por acompanhar o tratamento da criança. Foram investigadas va-
riáveis relacionadas ao paciente – idade, sexo, histórico familiar e 
tempo de DM1 – e ao tratamento – insulina utilizada, forma de 
obtenção, locais de aplicação e dificuldades encontradas. Resulta-
dos: Onze crianças preencheram os critérios de inclusão e aceitaram 
participar do estudo. Em relação ao gênero, 6 (54,5%) eram do sexo 
masculino. A idade variou de 6 a 13 anos. Do total de participantes, 
8 (72,7%) têm diagnóstico de DM1 há mais de três anos. Apenas 
2 crianças (18,2%) tinham familiares com diabetes. Oito (72,7%) 
utilizavam insulina glargina e 9 (81,8%) utilizavam insulina lispro. 
Sete entrevistados (63,6%) retiram a insulina em farmácia pública. 
O abdome é o local com maior frequência de aplicação (81,8%). 
Dificuldades na aplicação foram referidas por dois entrevistados; am-
bos citaram dor. Foram relatadas dificuldades no controle glicêmico 
relacionadas à alimentação e à falta de tiras de hemoglucoteste. Dis-
cussão: Conhecimento e técnica são necessários para o autocuidado 
do diabético, visando ao melhor controle glicêmico, à prevenção de 
complicações crônicas e à melhora na qualidade de vida. Para isso, 
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é muito importante um método de educação em diabetes. Conclu-
são: Os dados obtidos demonstram que, em geral, as crianças ana-
lisadas não têm dificuldades em realizar o tratamento, sabidamente 
complexo e impactante na rotina. Acredita-se que isso se deve à sua 
participação no grupo de diabetes. Processos educativos são impor-
tantes para a criança alcançar a autonomia necessária para seu auto-
cuidado. Esses resultados serão utilizados para aprimorar programas 
de assistência à criança diabética. Palavras-chave: Diabetes tipo 1, 
crianças, grupos de educação.

PO136 - PerFil dOs PacieNTes POrTadOres de DIABETES 
MELLITUS TiPO 1 aTeNdidOs em Um amBUlaTÓriO de 
eNdOcriNOlOGia PediÁTrica
Krammel P1, Beckhauser Jr1, Furtado v1, izuka ra1, Pozzebon Gm2, 
la Pastina J2, Kohara sK1

1 Universidade da Região de Joinville (Univille). 2 Hospital Infantil Jeser A. Faria

Objetivos: Avaliar o perfil dos pacientes com diagnóstico de dia-
betes mellitus tipo 1 atendidos no ambulatório de Endocrinologia 
Pediátrica do Hospital Infantil Jeser Amarante Faria. Métodos: Es-
tudo retrospectivo baseado em revisão de prontuários de pacientes 
portadores de diabetes mellitus tipo 1 com 18 anos incompletos e 
que fazem acompanhamento no ambulatório de Endocrinologia Pe-
diátrica do Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, em Joinville, 
SC. Resultados: Dos 103 pacientes avaliados, 48 eram do sexo mas-
culino (46,6%) e 55 do sexo feminino (53,4%); a idade média atual 
era de 12,9 ± 3,4 anos; a idade média ao diagnóstico era de 7,6 ± 
3,9 anos, com tempo médio de 5,2 ± 3,2 anos de diabetes. A média 
da hemoglobina A1c (HbA1c) do último ano de acompanhamento 
foi de 9,7 ± 2,3. A dose média de insulina basal foi de 0,62U/kg/d, 
com 26 pacientes (25,2%) utilizando a NPH e o restante análogos 
de insulina (glargina e detemir). A maioria (77%) utiliza análogos de 
insulina de ação ultrarrápida (asparte, glulisina ou lispro) e a dose 
é controlada pela maioria dos pacientes (84,5%) conforme HGT. 
Onze pacientes apresentavam hipotireoidismo e oito, doença celíaca 
associada. O perfil lipídico foi avaliado em 83 pacientes; 39 (47%) 
apresentavam colesterol acima de 170 mg/dl e 13 (15%) triglice-
rídeos acima de 130 mg/dl. Microalbuminúria foi avaliada em 48 
pacientes, estando acima de 30 mg/24h em 10 (21%) pacientes. 
Conclusão: Apesar de a maioria dos pacientes estar utilizando os 
análogos de insulina, apenas 11,6% dos pacientes apresentava bom 
controle (HbA1c <7%). Observamos elevado índice de dislipidemia 
associada. Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 1, complicações.

PO137 - PerFil, aO diaGNÓsTicO, de PacieNTes cOm 
diaBeTes TiPO 1 (dm1) diaGNOsTicadOs aTÉ Os 15 aNOs 
de idade
rusch as1, coelho aTm1, schmitt-lobe mc1

1 Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica, Fundação Universidade Regional 
de Blumenau (FURB) 

Objetivo: Analisar o perfil de paciente com DM1 diagnosticado até 
os 15 anos de idade de acordo com sexo, idade cronológica, esta-
ção do ano, necessidade e motivo de internação no momento do 
diagnóstico. Material e métodos: Estudo transversal, descritivo, de 
análise retrospectiva de dados de prontuários de pacientes. Foram 
avaliados 109 pacientes, diagnosticados até 15 anos de idade, nas-
cidos a partir de janeiro de 1980, que recebem insulina do Sistema 
Único de Saúde. Variáveis analisadas: sexo; data de nascimento; data 
do diagnóstico de DM1; necessidade e motivo de internação no 
momento do diagnóstico. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de 
Ética. Resultados: Dos 109 pacientes avaliados, houve predomínio 
no sexo feminino (60,55%; p < 0,05); a média da idade cronológica 
ao diagnóstico foi de 8,49 ± 4,26 anos; o maior número de diagnós-

ticos ocorreu dos 10 aos 15 anos (43,12%; p > 0,05). O diagnóstico 
foi mais frequente nos meses de inverno (34,04%), sem diferença 
significativa em relação às outras estações do ano (p > 0,05). Houve 
internação em 60% dos pacientes e a cetoacidose ocorreu em 69,09% 
deles, sendo mais prevalente na faixa etária de 0-4 anos (53,58%). 

Discussão: O achado de predomínio no sexo feminino nesta amos-
tra difere do que é encontrado em alguns relatos de literatura (Ali, 
2010; Torras et al., 2009), que não referem diferença entre os se-
xos. O achado de maior frequência de diagnóstico ocorre na faixa 
etária de 10 a 15 anos e é semelhante aos trabalhos de Karvonen et 
al. (2000), Torras et al. (2009) e Negrato et al. (2012). Apesar de 
nos meses de inverno ter ocorrido o maior número de diagnósticos, 
não houve diferença significativa em relação ao número de diagnós-
ticos ocorridos nas outras estações do ano, semelhante ao relatado 
nos estudos de Moltchanova et al. (2009). A frequência da presença 
de cetoacidose ao diagnóstico, ocorrida em 40,43% dos pacientes, 
foi similar à descrita por Lansdown et al. (2012) e Negrato et al. 
(2012), sendo também mais prevalente na faixa etária de 0-4 anos. 
Conclusão: O DM1 foi mais prevalente no sexo feminino, a maior 
frequência de diagnóstico ocorreu entre 10 e 15 anos de idade, sem 
diferença significativa entre as estações do ano. A internação ocorreu 
na maioria dos pacientes no momento do diagnóstico, sendo a ceto-
acidose o principal motivo. O reconhecimento dos sinais e sintomas 
iniciais do diabetes pode reduzir a necessidade de internação e dos 
casos de cetoacidose diabética no paciente pediátrico. Palavras-cha-
ve: Diabetes mellitus tipo 1, diagnóstico, sazonalidade.

PO138 - POlieNdOcriNOPaTia aUTOimUNe em criaNÇa – 
relaTO de casO
Bettega aBr1, lobe mcs1

1 Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica, Faculdade de Medicina da 
Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB)

Introdução: A presença de mais de uma doença autoimune no mes-
mo paciente é achado frequente. A associação entre determinadas 
doenças autoimunes caracteriza a síndrome poliendócrina autoi-
mune (SPA), pouco relatada na população pediátrica. São descritos 
quatro tipos de SPA. O risco para desenvolver doenças autoimunes 
depende de interações com o meio ambiente e variantes genéticas 
que conferem um risco individual para uma ou mais doenças autoi-
munes. Descrição do caso: Paciente feminino, aos 10 anos apre-
sentou diabetes tipo I. Dez meses após foi diagnosticada tireoidite 
de Hashimoto. A paciente apresentou TSH elevado, T4 livre nor-
mal, anticorpos antitireoperoxidase e tireoglobulina positivos, e o 
ultrassom foi compatível com tireoidite. O vitiligo em tronco foi 
diagnosticado com a doença tireoidiana. Apesar do tratamento, o 
controle do diabetes sempre foi ruim. A doença celíaca (DC) foi 
diagnosticada um ano após o diagnóstico de diabetes, encontrando-
-se anticorpo antiendomísio IgA positivo e biópsia duodenal com-
patível com DC. Ao final do primeiro ano de diabetes, foi detectada 
microalbuminúria. A paciente fazia uso de insulina, levotiroxina, 
dieta isenta de glúten e inibidor de enzima conversora da angioten-
sina. Em nenhum momento o controle do diabetes foi adequado. A 
rejeição aos tratamentos foi grande apesar das advertências quanto 
aos riscos e complicações das doenças mal controladas. Discussão: 
Cerca de 20%-30% dos pacientes diagnosticados com diabetes tipo I 
apresentam doença tireoidiana; 4%-9%, DC; 2%-10%, vitiligo; quan-
do concomitantes, caracterizam a SPA. Pode-se pensar que nesse 
caso seja a tipo 4. A presença de microalbuminúria, apesar de sofrer 
influências multifatoriais, continua sendo um marcador associado ao 
declínio progressivo da função renal. A nefropatia diabética acomete 
aproximadamente 35% dos indivíduos, tendo seus índices reduzidos 
com bom controle da doença e intervenção medicamentosa. Con-
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clusão: A presença de SPA na faixa etária pediátrica é pouco relata-
da. A triagem de doenças autoimunes deve fazer parte da rotina no 
atendimento do paciente diabético, pelo risco de uma segunda do-
ença autoimune, independentemente da idade do paciente, mesmo 
que assintomático. Imagina-se que a presença de microalbuminúria 
no primeiro ano do diagnóstico de diabetes, nessa paciente, possa 
indicar uma progressão para lesão renal e não ser apenas um achado 
de microalbuminúria idiopática, por causa da persistência de níveis 
alterados de hemoglobina glicada. Palavras-chave: Diabetes tipo I, 
microalbuminúria, poliendocrinopatia autoimune.

PO139 - PrevalÊNcia de aNTicOrPOs 
aNTiTraNsGlUTamiNase-iGa em iNdivídUOs cOm 
DIABETES MELLITUS TiPO 1
Puñales m1, carazai B1, Geremia c1, soledade ma1, ramos ar2, 
Pinto rB2, Bastos m2, Tschiedel B1

1 Instituto da Criança com Diabetes. 2 Hospital da Criança Conceição

Objetivo: Determinar a prevalência de soropositividade de anti-
corpos antitransglutaminase tecidual humana IgA (TTG-IgA) em 
crianças, adolescentes e adultos jovens com diabetes mellitus tipo 
1 (DM1), atendidos em um serviço regional de referência em dia-
betes. Material e métodos: O rastreamento de doença celíaca por 
meio da dosagem de TTG-IgA e de IgA sérica é realizado de rotina 
no serviço, em todos os indivíduos com DM1, com idades entre 2 
e 30 anos, desde janeiro de 2012. Os indivíduos com anticorpos 
reagentes (VR não reagente: < 9,0 U/ml, indeterminado: 9-16 U/
ml e reagente: > 16 U/ml) são encaminhados para avaliação da gas-
troenterologia e confirmação diagnóstica por meio de endoscopia 
digestiva alta com biópsia de intestino delgado. Resultados: Du-
rante o ano 2012-2013, foram analisadas amostras de sangue de 
453 indivíduos com DM1, com média de idade de 13,6 ± 5,6 anos, 
sendo 51,0% do sexo masculino. A média de IgA sérica foi de 171 
± 81 mg/dl, variando de 23 a 571 mg/dl. Quanto aos resultados 
da dosagem de anticorpos TTG-IgA, 90,1% foram não reagentes, 
2,2% foram indeterminados e 7,7% foram reagentes. Dos casos com 
soropositividade (n = 35), a média de idade foi de 14,7 ± 5,8 anos 
(masculino: 15,1 ± 5,7 anos vs. feminino: 14,0 ± 6,2 anos, p = 0,56). 
No entanto, houve tendência do predomínio de a soropositividade 
ocorrer no sexo masculino (65,7% vs. 34,3%, p = 0,07). Dos resulta-
dos reagentes, 14,3% apresentavam valores entre 16-20, 11,4% en-
tre 20-30 e 74,2% > 46. Todos os indivíduos com soropositividade 
foram encaminhados para avaliação com gastroenterologia. Discus-
são: O surgimento dos testes sorológicos revolucionou a história da 
doença celíaca (DC), permitindo rastrear de forma efetiva aqueles 
indivíduos com maior suscetibilidade genética, como os indivíduos 
com DM1. Os anticorpos TTG-IgA apresentam boa sensibilidade 
e especificidade, tornando-os bons marcadores para rastreamento 
nessa população. A soropositividade dos anticorpos encontrada no 
presente estudo de 7,7% é semelhante à descrita na literatura, com 
predomínio do sexo masculino. Conclusão: Nossos resultados de-
monstram a prevalência de soropositivdade de TTG-IgA em nosso 
serviço e ressaltam a importância de se realizar o rastreamento da 
DC em indivíduos com DM1. Palavras-chave: Anticorpos anti-
transglutaminase (IgA), diabetes mellitus tipo 1, prevalência.

PO140 - PrevalÊNcia de DIABETES MELLITUS TiPO 2 em 
criaNÇas, adOlesceNTes e adUlTOs JOveNs
Fornari a1, Tschiedel B1, Borges vO1, lavigne sc1, cé Gv1, silva ms1, 
Puñales m1

1 Instituto da Criança com Diabetes 

Objetivo: Avaliar a prevalência de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 
diagnosticado na infância e adolescência e descrever características 

clínicas e laboratoriais nessa faixa etária. Material e métodos: Estu-
do tipo série de casos, com análise retrospectiva de prontuários de 
89 pacientes atendidos por equipe interdisciplinar desde 2004. Fo-
ram avaliados dados clínicos: peso, índice de massa corporal (IMC) 
e pressão arterial (PA) e laboratoriais: hemoglobina glicada (A1c), 
colesterol total (CT), HDL e triglicerídeos (TG). O IMC foi anali-
sado na curva da National Health Care Survey (NCHS) de acordo 
com sexo e idade. Resultados: A prevalência de DM2 foi de 3,5% 
(89/2553), com predomínio no sexo feminino (68,5%). A média 
de idade ao diagnóstico foi de 13,8 ± 4,0 anos (5-23 anos) e atual 
de 19,6 ± 5,8 anos (6-35 anos). Quanto à etnia, 75,3% pertenciam 
à raça branca e 24,7%, à negra ou parda. 74,7% (59/79) referiram 
história familiar de DM2. Somente 7,2% dos casos apresentaram 
cetoacidose diabética ao diagnóstico. De acordo com critérios de 
definição de sobrepeso/obesidade pelo IMC, 65,0% apresentavam 
obesidade e 21,2%, sobrepeso, com média de IMC de 29,6 ± 7,0. 
Aproximadamente, 61% (25/41) apresentavam acantose nigricans. 
40% (18/45) dos casos apresentavam aumento da PA. Os níveis mé-
dios de A1c, CT, HDL e TG dosados na primeira consulta foram, 
respectivamente, 8,4 ± 2,7%, 174,7 ± 38,6 mg/dl, 42,8 ± 11,1 mg/
dl e 146,8 ± 125,8 mg/dl. Quanto ao tratamento atual, foram ana-
lisados os dados de 70,7% dos casos, já que 29,39% não comparecem 
ao serviço há pelo menos dois anos. A grande maioria dos pacientes 
(96,6%, 57/59) está em tratamento farmacológico com antidiabé-
ticos orais e/ou insulina associados a mudanças de estilo de vida 
(MEV) e 3,4% apenas com MEV. Do grupo em tratamento farma-
cológico, 45,6% usam somente metformina, 24,5%, metformina e 
insulina, 14,0%, metformina e sulfonilureia, 10,5% e 5,3%, metfor-
mina, insulina e sulfonilureia. A média de A1c na última consulta foi 
de 7,9 ± 2,2%. Discussão: Apesar de poucos dados na literatura so-
bre prevalência de DM2 em jovens no Brasil e seu perfil metabólico, 
observou-se prevalência de 3,6%, com predomínio no sexo feminino 
e raça branca. O grupo também demonstra dificuldade em manter 
acompanhamento regular e níveis adequados de A1c, apesar da as-
sociação de antidiabéticos à insulina. Conclusão: Nossos resultados 
evidenciaram dificuldades de adesão ao tratamento e regularidade 
nas consultas, mesmo quando atendidos em serviço interdisciplinar. 
Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 2; crianças, adolescentes e 
adultos jovens; prevalência.

PO141 - PrevalÊNcia dO DIABETES MELLITUS TiPO 2 em 
criaNÇas e adOlesceNTes e seUs PriNciPais FaTOres de 
riscO NO esTadO dO maraNHÃO
santos dF1, martins Neto PP1, siqueira Gimr1, aragão Hss1, magalhães Ps1

1 Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

Objetivo: O diabetes é uma das doenças crônicas mais comuns na 
infância. Pode surgir em qualquer idade, até mesmo em bebês e 
em crianças em idade pré-escolar. Se não tratado adequadamente, 
pode causar complicações graves, que englobam a perda da visão 
e a amputação de membros. O objetivo deste estudo foi analisar a 
prevalência do diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e os principais fato-
res associados, em crianças e adolescentes, do estado do Maranhão. 
Metodologia: Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e 
retrospectivo, com dados obtidos em registros da vigilância epide-
miológica do estado do Maranhão, correspondente ao período de 
2011 a 2012. Foram analisados todos casos de diabetes mellitus tipo 
2 em pacientes na faixa etária até 19 anos. Os dados foram analisados 
utilizando-se o software BioStat. Resultados: O total de crianças e 
adolescentes com diabetes mellitus neste período foi de 65 pacientes; 
50,7% (n = 33) eram do sexo feminino e 67,7% (n = 44) da raça 
branca. A taxa média anual de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) entre 
crianças até 14 anos de idade com diabetes foi de 7,79% (n = 5) e na 
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faixa etária de 15-19 anos foi de 18,46% (n = 18). De acordo com 
o estudo, 52,2% dos pacientes com DM2 não apresentaram fator 
de risco para doença, sendo o principal fator a obesidade central: 
30,43% (n = 7); 21,7% (n = 5) tinham excesso de peso. Discussão: 
Não houve diferença significativa com relação à prevalência do DM2 
entre os sexos. A prevalência entre as crianças brancas foi duas ve-
zes maior que entre as não brancas. Outros estudos realizados não 
demonstram concordância quanto ao excesso de peso como fator 
de risco para DM2, encontrando-se tanto taxas maiores que 21,7% 
quanto taxas maiores. Perante a forte associação entre o excesso de 
peso e o desenvolvimento de DM2 ainda na infância, os esforços 
para se evitar o desenvolvimento da obesidade e, potencialmente, 
o DM2 devem ser iniciados precocemente na vida da criança. Con-
clusão: O diabetes tem impacto particular na vida dos jovens e de 
suas famílias, pois o dia a dia é alterado de repente: medições de 
glicemia, regulação da atividade física e da alimentação. Apesar de 
crescente, atualmente ainda é tímida a produção científica brasileira 
acerca da DM e seus fatores de risco em crianças. As nuances que 
cercam a presença desses fatores nas famílias das crianças precisam 
ser mais bem caracterizadas, com vistas à prevenção e à terapêutica 
mais específicas e eficazes. Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 2 
na criança, epidemiologia, fatores de risco.

PO142 - rÁPida iNsTalaÇÃO de rUBOr, dOr em 
QUeimaÇÃO de FOrTe iNTeNsidade e edema NOs 
memBrOs iNFeriOres em PacieNTe diaBÉTicO TiPO 1 
(dm1) HÁ meNOs de ciNcO aNOs
vieira aeF1, Quilici mTv1, alegre Kc1, soto cl1, costa rG1, Favoretto 
vms1, silva am1, Paula mcP1

1 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) 

Apresentamos o caso de paciente do sexo masculino, 14 anos, que 
apresenta DM1 desde 2008. Realizou tratamento com insulina 
NPH e regular durante QUATRO anos. Uso irregular das doses e 
difícil controle glicêmico durante o período. Em abril de 2012 foi 
iniciada terapia com insulina glargina, associada à insulina regular. 
Pouco depois, em maio de 2012, passou a apresentar dor tipo quei-
mação, de forte intensidade, pior à noite, em membros inferiores, 
necessitando de internação hospitalar. Iniciaram-se, para controle do 
sintoma, carbamazepina 200 mg/dia, ácido tióctico 600 mg/dia e, 
após, amitriptilina 25 mg/dia e benfotiamina 300 mg/dia. Na in-
ternação, apresentava quadro de dor intensa em membros inferiores, 
principalmente no pé esquerdo, associada a aumento da temperatura 
e hiperemia local. Diante da suspeita clínica de infecção secundária, 
recebeu antibioticoterapia endovenosa (ampilicilina/sulbactam). Os 
exames laboratoriais mostravam a HbA1c = 9,7% (4% a 6%). Re-
cebeu alta após melhora clínica. Em junho de 2012, necessitou de 
nova internação por quadro semelhante. Ao exame físico, apresenta-
va hiperemia importante de pés e terços distais de pernas, aumento 
da temperatura da pele à direita em relação ao membro inferior es-
querdo (35,8ºC), presença de maceração interdigital em pé direito e 
pulsos presentes bilateralmente. Realizada radiografia convencional 
com carga dos pés sem alterações. Diante do quadro clínico sugesti-
vo e após avaliação da dermatologia, foi levantada a hipótese de eri-
tromelalgia e iniciado AAS 200 mg. Durante a internação, recebeu 
oxacilina, fluconazol, benfotiamina, amitriptilina, carbamazepina, 
ácido tióctico, prednisona, misoprostrol, além de insulina glargina 
e regular. Foi avaliado pela neurologia, que orientou introdução de 
gabapentina 300 mg 12/12h. Como a introdução da carbamazepi-
na, do ácido tióctico e da insulina glargina coincidiu com o início do 
quadro clínico e diante da suspeita de que alguma dessas medicações 
poderia estar envolvida na fisiopatologia da eritromelalgia, a insuli-
na glargina foi substituída por insulina NPH. A carbamazepina e o 
ácido tióctico foram suspensos. No decorrer do tratamento houve 

necessidade de ampliar espectro da antibioticoterapia e foi iniciada 
terapia com câmara hiperbárica (30 sessões). Recebeu alta hospitalar 
com melhora importante dos sintomas. Segue em acompanhamento 
ambulatorial sem retorno do quadro original. Palavras-chave: Dia-
betes mellitus tipo 1, neuropatia diabética.

PO143 - redUÇÃO de iNTerNaÇÕes HOsPiTalares PleNas 
de PacieNTes cOm DIABETES MELLITUS TiPO 1 POr meiO dO 
aTeNdimeNTO iNTerdisciPliNar em HOsPiTal-dia
mondadori Pm1, silva ms1, Fornari a1, Borges vO1, Puñales m1, 
Tschiedel B1

1 Instituto da Criança com Diabetes 

Objetivo: Avaliar se o atendimento por equipe interdisciplinar em 
Hospital-Dia reduz o número de internações hospitalares plenas em 
indivíduos com diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Material e méto-
dos: Foram avaliados anualmente todos os atendimentos (consultas 
e internações/dia) a pacientes com DM1 em hospital-dia (HD) e 
encaminhamentos para hospitalizações plenas de janeiro/2004 a ju-
nho/2013. No HD são realizadas consultas e/ou internações/dia 
para pacientes em situações agudas, controle glicêmico inadequado 
e primeiras consultas. O HD possui seis leitos, atendimento interdis-
ciplinar e contato telefônico (hotline), com horário de funcionamen-
to das 8 às 17 horas. Resultados: Em 2004, foram realizados 1.824 
atendimentos; 952 consultas e 872 internações/dia, e desses, 2,4% 
foram encaminhados para internação hospitalar plena (IHP), 8,4% 
do total da população assistida (44/520). Em 2005, 1.962 aten-
dimentos; 625 consultas e 1.337 internações/dia, sendo 1,8% de 
IHP, 4,4% do total (36/815). Em 2006, 1.850 atendimentos; 918 
consultas e 932 internações/dia, sendo 1,8% de IHP, 3,1% do total 
(34/1.090). Em 2007, 1.753 atendimentos; 972 consultas e 781 
internações/dia, sendo 2,2% de IHP, 2,8% do total (38/1.345). 
Em 2008, 1820 atendimentos; 941 consultas e 879 internações/
dia, sendo 3,3% de IHP, 3,8% do total (61/1.575). Em 2009, 1.675 
atendimentos; 1.026 consultas e 649 internações/dia, sendo 3,1% 
de IHP, 2,8% do total (52/1.804). Em 2010, 1.724 atendimen-
tos; 1.079 consultas e 645 internações/dia, sendo 2,6% de IHP, 
2,2% do total (46/2.028). Em 2011, 2.182 atendimentos; 1.613 
consultas e 623 internações/dia, sendo 1,6% de IHP, 1,6% do total 
(36/2.189). Em 2012, 2.508 atendimentos; 1.767 consultas e 741 
internações/dia, sendo 1,2% de IHP, 1,2% do total (31/2.437). Em 
2013, até o mês de junho, 1.207 atendimentos; 860 consultas e 347 
internações/dia, sendo 1,3% de IHP, 0,6% do total (16/2.553). De 
2004 a 2013 houve um crescimento do número total de pacientes 
de 491% e uma diminuição na IHP de 92,8%, p < 0,0001. Discus-
são: O atendimento em HD de pacientes com diabetes descom-
pensados ou em situações agudas tem sido recomendado, com o 
objetivo de reduzir o número e o tempo das internações hospitalares 
plenas. Os dados demonstram que, ao longo de 10 anos (2004-
2013) de acompanhamento do total de pacientes do serviço, as hos-
pitalizações plenas têm reduzido de forma considerável. Conclusão: 
O atendimento em HD é importante para evitar a hospitalização 
plena de pacientes com DM1. Palavras-chave: Internações hospi-
talares plenas, diabetes mellitus tipo 1, atendimento interdisciplinar 
em hospital-dia.

PO144 - síNdrOme de WOlFram – relaTO de casO
Garroni lF1, lima dcG1, Bacellar acB1, Barroso BB1, Gentile J1, 
avanza rcO1, Tannus lrm1, Gomes mB1

1 Serviço de Diabetes e Metabologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) 

Introdução: A síndrome de Wolfram é definida como uma condi-
ção neurodegenerativa autossômica recessiva que envolve o sistema 
nervoso central, nervos periféricos e tecidos neuroendócrinos e re-
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presenta uma causa rara de diabetes mellitus (DM). As características 
iniciais e essenciais para o diagnóstico são a presença de DM de 
etiologia não autoimune e atrofia óptica. Outros achados frequen-
tes, mas não obrigatórios, são surdez, diabetes insipidus, distúrbios 
psiquiátricos e alterações do trato urinário. A patogênese, embora 
não totalmente esclarecida, está relacionada a mutações no gene da 
wolframina. Relato de caso: Relatamos o caso de uma paciente do 
sexo feminino, 17 anos, branca, com antecedente de déficit auditi-
vo bilateral desde o nascimento, atrofia óptica diagnosticada aos 5 
anos devida à perda da acuidade visual e distúrbio de ansiedade, em 
acompanhamento com a neurologia. Aos 13 anos, apresentou duas 
glicemias de jejum alteradas (132 e 138 mg/dl) em exames labo-
ratoriais de rotina. Negava perda ponderal, polidipsia, poliúria ou 
polifagia e não apresentava história familiar de DM. Ao exame físico, 
apresentava índice de massa corporal de 17,9 kg/m2 (entre percen-
til 50-75). Exames laboratoriais iniciais demonstravam glicemia de 
jejum de 132 mg/dl; HBA1c de 6% (VR: 4%-6%; HPLC); peptídeo 
C de 2,0 ng/ml (VR: 0,9-7,1 ng/ml), antiGAD de 0,4 U/ml (VR: 
< 1,0 U/ml) e anti-IA2 de 0,5 (VR: < 1,0 U/ml). A paciente ini-
cialmente manteve bom controle glicêmico com dieta e mudança do 
estilo de vida, no entanto, após dois anos, evolui com necessidade 
de uso de insulinoterapia (insulina NPH no total de 14 UI/dia) e 
manteve bom controle glicêmico com HbA1c atual de 6,8% (VR: 
4%-6%; HPLC). Discussão: O caso trata-se de uma paciente jovem, 
apresentando dois critérios essenciais para diagnóstico de síndrome 
de Wolfram, como DM com autoimunidade negativa e atrofia ópti-
ca, associado à surdez bilateral e distúrbio psiquiátrico. Conclusão: 
Apesar de a síndrome de Wolfram ser uma entidade rara, com preva-
lência estimada de 1 caso para 100.000 crianças, deve-se levantar a 
suspeita da doença na presença de DM associado à redução da acui-
dade visual e perda auditiva. Palavras-chave: Síndrome de Wolfram, 
diabetes mellitus, atrofia óptica.

PO145 - variaÇÃO das Glicemias caPilares e 
FreQUÊNcia de HiPOGlicemias em PacieNTes cOm 
diaBeTes TiPO 1 cOm HemOGlOBiNa Glicada < 7% em Um 
ceNTrO TerciÁriO
macedo mB1, marcelino PaH1, Pinto e1, dantas Jr1, Oliveira mm1, 
Zajdenverg l1, Oliveira JeP1, rodacki m1 
1 Serviço de Nutrologia e Diabetes, Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) 

Manter a hemoglobina glicada (HbA1c) abaixo de 7% é um dos 
objetivos do tratamento do diabetes mellitus 1 (DM1). Entretanto, 
também é importante a manutenção das glicemias capilares próxi-
mas à normalidade, sem hipoglicemias significativas e com baixa 
variabilidade glicêmica. Objetivo: Comparar pacientes com DM1 
e HbA1c < 7% com os demais quanto às glicemias capilares em di-
versos horários e desvio-padrão das glicemias capilares. Materiais e 
métodos: Pacientes com DM1 foram submetidos a entrevista, revi-
são de prontuário e download de glucosímetros em uso. Pacientes 
com HbA1c < 7% foram comparados com os demais quanto aos 
parâmetros estudados. Resultados: Foram avaliados 85 pacientes, 
dos quais 57,6% eram do sexo feminino e 42,4% do sexo masculino. 
As médias de idade, duração do DM1 e HbA1c do grupo foram, 
respectivamente, 25,5 ± 8,6 anos, 14,2 ± 6,5 anos e 7,5% ± 1,4. A 
média de glicemia de jejum (GJ), glicose total (GT) e desvio-padrão 
(DP) foram, respectivamente, 169,4 mg/dl ± 83,1, 186,7 mg/dl 
± 115,3 e 93,2 ± 24. A média de IMC, número de testes/dia e da 
porcentagem de hipoglicemias/testes foram, respectivamente, 24,4 
kg/m2 ± 3,7, 3,8 ± 1,8, 12,4% ± 7,6. Houve diferença no DP (79,9 
vs. 102,9; p < 0,0001), IMC (26,2 vs. 23,6; p < 0,0001), médias 
de glicose antes do almoço (145,3 vs. 189,3; p < 0,0001), lanche 
(152,4 vs. 206,3; p = 0,008), jantar (149,7 vs. 208,7; p < 0,0001), 

ceia (144,7 vs. 201,8; p = 0,003) e glicose total (147,1 vs. 208,3; p < 
0,0001) entre os grupos. Também houve diferença na porcentagem 
de hipoglicemias no almoço (17,6% vs. 12%; p = 0,4), hipoglicemias 
totais (16,3% vs. 11,1%; p = 0,01) e triglicerídeos (66,3 vs. 294,5; 
p = 0,02). Não houve diferença na glicemia de jejum (p = 0,63), 
média de testes/dia (p = 0,33), ou porcentagem de hipoglicemia no 
café da manhã (p = 0,17), lanche (p = 0,25), jantar (p = 0,8) e ceia 
(p = 0,37). Houve correlação da HbA1c e GT (p < 0,0001), DP 
(p < 0,0001), porcentagem de hipoglicemias (p = 0,01) e IMC (p 
= 0,03), mas não com GJ (p = 0,63), idade (p = 0,13), duração do 
DM1 (p = 0,43) e média de testes/dia (p = 0,33). Discussão e con-
clusão: Pacientes com hemoglobina glicada < 7% apresentam menor 
variabilidade da glicemia e menor trigliceridemia do que os demais, 
embora apresentem maior IMC e maior frequência de hipoglicemias 
totais, especialmente antes do almoço. Estratégias visando à redução 
da frequência de hipoglicemias e ao controle de peso são necessárias 
em pacientes com HbA1c < 7%. Palavras-chave: Diabetes mellitus 
1, glicemia capilar, hemoglobina glicada.

edUcaÇÃO

PO146 - a eNTrevisTa mOTivaciONal e a dOs seTe 
cUidadOs: PrimeirO cONTaTO cOm O PrOGrama de 
edUcaÇÃO em diaBeTes
Bier s1, caliseo rmT1, Frizo mi1, Kaplan dB1, Giampaoli v2, Guaranho 
G1, rombolli P1, macedo rmG1

1 ADJ Diabetes Brasil. 2 Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de 
São Paulo (USP) 

Objetivo: A entrevista motivacional (EM) é um modelo psicoeduca-
tivo de abordagem empregado em programas de educação em dia-
betes, no qual se aprofunda a conversação, estimulando o interesse 
em mudar comportamentos e a adesão ao tratamento. A entrevista 
7 Cuidados (ET7) favorece o acolhimento e caracteriza de imediato 
as necessidades prioritárias dos pacientes, registra dados pessoais e se 
fundamenta no estímulo aos 7 Comportamentos do Autocuidado-
-AADE7. Material e métodos: Selecionados dois grupos com 17 
indivíduos, DM2, > ou = 30 anos idade, mínimo de dois anos de 
diagnóstico, insulinizados, sem distinção de sexo ou idade e iniciantes 
do programa educativo, submetidos a entrevista inicial a realizada 
por pessoas treinadas para cada uma das modalidades. Os entrevista-
dos foram separados em dois grupos: os que seguiram e os que não 
continuaram o programa educativo. Aqueles que compareceram à 
segunda etapa (Dia a Dia) foram questionados a responder esponta-
neamente: 1) O motivo para virem ao Dia a Dia; 2) Se o processo da 
entrevista influenciou na decisão de participarem dessa atividade. Re-
sultados: Os dados foram submetidos a análise pareada entre os dois 
grupos ET7 e EM. A mesma percentagem (52,9%) de adesão foi ob-
servada em ambos. A motivação de “Aprendizagem” foi a de maior 
frequência em ambos os grupos EM (7, 77,8%) e ET7 (7, 100%); por 
outro lado, a empatia foi mencionada em dois dos nove entrevistados 
da EM e um dos sete da ET7. A EM foi classificada como “Boa” ou 
“Muito Boa” por oito dos nove, e no caso da ET7 essa atribuição foi 
dada por cinco dos sete entrevistados. Ambos os grupos mostraram 
glicemias altas, EM (valor mediano = 282) e ET7 (valor mediano 
= 199), entretanto não se observou diferença estatística entre esses 
valores (teste de Wilcoxon, p valor = 0,1142). Discussão: Os re-
sultados mostram que a EM, método centrado no paciente, foi tão 
eficaz quanto a ET7, método informativo-propositivo, em favorecer 
a participação no programa educacional. A principal motivação, foi 
a de aprender sobre diabetes, reforçando o quanto essa necessidade 
não é suprida. A empatia percebida pelo entrevistado pode ser um 
diferencial na adesão ao tratamento, o que não foi demonstrado nessa 
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amostra. As glicemias não mostraram significância estatística, visto 
que a abordagem educativa inicial do programa não se propõe a obter 
resultados imediatos. Conclusão: Ambos os formatos das entrevistas 
foram capazes igualmente de promover adesão ao programa educa-
tivo, fortalecendo e estimulando a aprendizagem acerca do diabetes. 
Palavras-chave: Educação, diabetes, entrevista.

PO147 - a imPOrTÂNcia de Um TraBalHO iNTerdisciPliNar 
NO PrOcessO de adesÃO a UsO cOrreTO dOs 
medicameNTOs NO PacieNTe diaBÉTicO TiPO 2
Papaleo lK1, Bellé aH1, souza GK1, silva acPs1, schafer Jl1

1 Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) 

Introdução: O Grupo de Medicamentos é um grupo aberto desen-
volvido por professores e estagiários de um serviço-escola interdisci-
plinar de atenção à saúde de uma universidade do RS e comtempla as 
áreas de Enfermagem, Nutrição e Psicologia. Objetivos: Atualmen-
te, sabe-se que em torno de 50% a 60% dos pacientes que recebem 
prescrição não a cumprem corretamente, interrompendo muitas 
vezes o tratamento ao sentir-se melhor. Além disso, a falta de infor-
mação ou compreensão da própria doença e do próprio tratamento 
pode afetar na adesão (Silva, Schenkel, Mengue). Dessa forma, esse 
grupo foi desenvolvido com os objetivos de identificar, prevenir e 
resolver problemas associados ao uso de medicação e dificuldades 
de adesão ao tratamento, bem como esclarecer dúvidas e efeitos ad-
versos. Metodologia: Realizado uma vez por mês, sendo a maioria 
idosos. Entre os quadros clínicos, desses participantes, grande parte 
é portadora de síndrome metabólica alguns só diabéticos tipo 2, 
outros hipertensos e alguns com transtornos psicológicos. Os en-
contros são planejados e realizados por estagiários do serviço-escola 
das áreas de Enfermagem, Nutrição e Psicologia. As intervenções 
são educativas e propostas colaborativamente por meio de dinâmi-
cas de grupo envolvendo a interação entre os pacientes. Os temas 
abordados nessas intervenções incluem: interações medicamentosas, 
efeitos adversos, importância do uso de acordo com a prescrição mé-
dica e a ação dos medicamentos no corpo. Discussão: A proposta de 
esclarecer informações e mitos a respeito do uso de medicamentos e 
pensar as relações entre o indivíduo e o medicamento pode contri-
buir significativamente para a adesão ao seu tratamento. Além disso, 
na medida em que o sujeito amplia seu conhecimento, ele também 
adquire maior autonomia em relação a sua saúde. Havendo melho-
ra na qualidade das informações e o planejamento de intervenções 
educativas, é possível reduzir os riscos associados ao uso incorreto de 
medicações, bem como os riscos da não adesão ao tratamento (Leite 
SN, Vieira M, Veber AP). Conclusão: Com as orientações dadas 
e a abertura de um espaço para a troca de informações a respeito 
dos medicamentos, os pacientes são capazes de perceber, ao longo 
dos encontros, o seu avanço e evolução, fato que se evidencia por 
exames clínicos e pela percepção dos pacientes relatando sua melhor 
qualidade de vida. Palavras-chave: Grupo, interdisciplinar, adesão.

PO148 - a PrÁTica edUcaTiva de eNFermeirOs Na 
PrOmOÇÃO dO GereNciameNTO dO aUTOcUidadO em 
diaBÉTicOs: Um relaTO de eXPeriÊNcia
moreira Tr1, carvalho sl1, Negreiros Fds1, araújo sT1, silva lPG1, 
Queiroz NrB1, vieira rB1, montenegro Jr. rm1

1 Universidade Federal do Ceará (UFC)

Objetivo: Descrever a prática educativa de enfermeiros na promo-
ção do gerenciamento do autocuidado em diabéticos. Materiais e 
métodos: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de ex-
periência, desenvolvido por enfermeiros em pacientes com diabetes 
num Ambulatório de Endocrinologia de um Hospital Universitário 
do município de Fortaleza, durante a residência multiprofissional 

em diabetes, nos meses de abril a junho de 2013. Resultados: Duas 
enfermeiras e uma residente de enfermagem atuam na assistência ao 
paciente com diabetes. As consultas de enfermagem são realizadas 
com pacientes recém-diagnosticados, em terapia inicial com insuli-
nas ou em mudança de terapia e com pacientes em difícil adesão ao 
tratamento. O processo de educação em saúde é realizado de forma 
individualizada, a partir da necessidade de cada usuário. Na prática, 
os principais pontos abordados são: o diabetes e suas complicações; 
tipos e objetivos do tratamento; antidiabéticos orais; insulinoterapia 
(tipos de insulina, ações e indicações, acondicionamento, locais de 
aplicação, técnicas de administração, rodízio os locais de aplicação; 
descarte de seringas e agulhas; demonstração prática com kit de au-
toaplicação de insulina); efeitos da alimentação, da atividade física, 
de medicamentos e do estresse sobre a glicemia; manejo adequado 
em emergências glicêmicas (hipo/hiperglicemia); importância da 
automonitorização glicêmica; cuidados com a pele e com os pés para 
a prevenção de lesões diabéticas. A entrega do material educativo é 
realizada ao fim da consulta, procedendo-se à evolução no prontu-
ário. Discussão: Tendo em vista a alta incidência e prevalência do 
diabetes mellitus no panorama atual, torna-se essencial a incitação 
do paciente, no que diz respeito ao gerenciamento da sua doença. 
Nesse contexto, ressalta-se a importância de programas educativos 
efetivos que estimulem a prática do autocuidado em diabéticos, já 
que o conhecimento acerca da doença é um recurso fundamental 
para a adesão ao tratamento, objetivando ao controle glicêmico e 
prevenindo ou retardando complicações relacionadas à doença. 
Conclusão: A educação em saúde consiste numa das principais es-
tratégias para a promoção do autocuidado em pacientes com diabe-
tes. Ressalta-se a importância de educação permanente da equipe 
envolvida, bem como da atuação multiprofissional, com vistas a um 
processo educativo efetivo. Palavras-chave: Educação em saúde, 
autocuidado, enfermeiros.

PO149 - adesÃO aO aUTOcUidadO NO DIABETES MELLITUS 
TiPO 2: caracTerísTicas da POPUlaÇÃO e FaTOres 
assOciadOs
souza mF1, canalli mHBs1, Balthazar aPs1

1 Universidade do Sul de Santa Catarina (UFSC)

Objetivo: Analisar a adesão às diferentes atividades do autocuidado 
em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e sua associação 
com fatores socioeconômicos. Material e métodos: Estudo trans-
versal, realizado no período de fevereiro a junho/2012. Participa-
ram do estudo 156 pacientes com DM2, incumbidos de preencher 
questionário validado referente à mensuração de adesão ao autocui-
dado (Questionário de Atividades de Autocuidado com o Diabetes), 
dados sociodemográficos e econômicos. O teste de Kruskal-Wallis 
foi utilizado para testar as diferenças de médias entre as variáveis 
dependentes e independentes, com significância em p < 0,05. O 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética local. Resultados: O es-
tudo compreendeu 156 pacientes, predominando o sexo feminino 
(62,2%), a faixa etária de 51 a 70 anos (71,8%) e a escolaridade de 
primeiro grau incompleto (59%). A proporção de pessoas com ou 
sem emprego é semelhante, e a maioria (54,5%) tem renda familiar 
de um a três salários mínimos. A adesão nos diferentes aspectos do 
autocuidado demonstrou a medicação como atividade mais prati-
cada. De todas as relações entre características socioeconômicas e 
autocuidado, identificou-se associação estatisticamente significativa 
apenas acerca do menor nível de escolaridade do paciente associado 
ao maior cuidado com os pés. Discussão: A caracterização socio-
demográfica e econômica dos pacientes do presente estudo mante-
ve predominâncias esperadas, de acordo com estudos semelhantes. 
Quanto à adesão ao autocuidado na população estudada, a ativi-
dade realizada em mais dias da semana referiu-se à medicação e, 
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a menor, à análise da glicemia pelo paciente, resultados em con-
formidade com a literatura. Acerca da relação entre as diferentes 
atividades de autocuidado com renda e escolaridade, de forma geral, 
não existiram correlações estatisticamente significativas, com exce-
ção do cuidado com os pés associado aos anos de estudo. Dessa 
forma, o presente estudo corrobora outros apresentados na literatu-
ra, sugerindo que as variáveis socioeconômicas são fracas preditoras 
de adesão ao tratamento do DM2. Conclusão: No contexto das 
atividades do autocuidado em DM2, a melhor adesão foi observada 
com a medicação. Com exceção da relação do cuidado com os pés e 
a escolaridade, não houve relevância quanto à influência de fatores 
socioeconômicos. Palavras-chave: Diabetes mellitus, autocuidado, 
fatores socioeconômicos.

PO150 - alFaBeTiZaÇÃO de PacieNTes cOm DIABETES 
MELLITUS TiPO 2 de Um HOsPiTal UNiversiTÁriO
castro sH1, Brito GNO2, Gomes mB1 
1 Serviço de Diabetes e Metabologia, Hospital Universitário Pedro Ernesto, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 2 Departamento de Psiquiatria 
e Saúde Mental, Universidade Federal Fluminense (UFF); Departamento de 
Pesquisa, Instituto Fernandes Figueira, Fiocruz 

Objetivo: Pacientes analfabetos plenos ou funcionais têm mais difi-
culdade em seguir prescrições de medicamentos, instruções de cui-
dados pessoais e se beneficiar dos manuais educativos, tornando-os 
mais vulneráveis ao risco de evoluir com complicações agudas e/ou 
crônicas da doença. O estudo examina a prevalência de analfabe-
tismo pleno e funcional em um grupo de pacientes acompanhados 
regularmente no ambulatório de DM2 de um hospital universitá-
rio. Material e métodos: Foram avaliados 113 pacientes com DM2 
(52 homens e 61 mulheres), com idade de 59,3 ± 9,8 anos e du-
ração do DM2 de 13,1 ± 10,2 anos. Os pacientes responderam ao 
Teste de Alfabetização Funcional para Adultos na Área da Saúde 
(TOFHLA). Esse instrumento consiste de uma etapa numérica que 
avalia a alfabetização quantitativa e outra de leitura e compreen-
são de textos relacionados com saúde. O desempenho do paciente é 
posteriormente classificado em alfabetização inadequada (analfabe-
tismo funcional), alfabetização limítrofe e alfabetização adequada. 
Resultados: Na amostra estudada encontramos 13 casos de analfa-
betismo pleno (11,5%), 13 de analfabetismo funcional (11,5%), 15 
de alfabetização limítrofe (13,3%) e 72 de alfabetização adequada 
(63,7%). Discussão: No grupo estudado encontramos 23% de casos 
de analfabetismo pleno e funcional. O elevado índice de analfabe-
tismo observado no presente trabalho provavelmente tem impacto 
importante no controle metabólico desses pacientes e, consequente-
mente, acentua a probabilidade de risco de complicações agudas e/
ou crônicas da doença. Ademais, também impacta na qualidade de 
vida dos pacientes e no custo para o sistema de saúde. Conclusão: O 
elevado índice de analfabetismo pleno e funcional observado neste 
estudo sugere grande dificuldade no seguimento de recomendações 
médicas relativas ao controle metabólico do DM2 com consequente 
aumento de risco de complicações e elevação dos custos do sistema 
de saúde. Ademais, os dados indicam a importância de uma equipe 
multidisciplinar no tratamento dos pacientes com DM2. Palavras-
-chave: Teste de alfabetização funcional, diabetes mellitus tipo 2.

PO151 - aNÁlise de cONHecimeNTO e aTiTUde de 
PacieNTes diaBÉTicOs de meia-idade e idOsOs e relaÇÃO 
cOm O TemPO de diaGNÓsTicO
Bavaresco ss1, signor F1, Oliveira lZ1, Pillatt aP1, marchi acB1, 
leguisamo cP1

1 Universidade de Passo Fundo

Objetivo: A necessidade de atividades de ensino para pacientes 
(pcts) com diabetes mellitus (DM) está relacionada à prevenção e 

complicações; a atitude pode ser ensinada e influenciada por fatores 
externos (Rodrigues, 2011). O objetivo foi averiguar o conheci-
mento e atitudes de pcts de meia-idade e idosos com DM e relacio-
nar ao tempo de diagnóstico (TD). Material e métodos: 83 pcts do 
Hiperdia de um município do RS foram avaliados pelos questioná-
rios: sociodemográfico, Conhecimento sobre DM (DKN-A) e Ati-
tudes Psicológicas do DM (ATT-19). As variáveis categóricas foram 
descritas como frequência absoluta e relativa e as numéricas como 
média ± desvio-padrão. As associações entre os escores e o TD foram 
avaliadas pelo coeficiente de correlação linear de Pearson. Conside-
rou-se p < 0,05. Resultados: A idade foi de 64,4 ± 11,4 anos, sendo 
54 (65,1%) mulheres. Quanto ao nível de escolaridade, 1 (1,2%) era 
analfabeto, 41 (49,4%) cursaram da 1ª a 4ª série, 37 (37,3%) da 5ª 
a 8ª série, 7 (8,4%) completaram o ensino médio, 1 (1,2%) tinha 
ensino superior e 2 (2,4%) não informaram. No DKN-A, a média foi 
6,2 ± 2,5, e 66 (79%) tinham baixo conhecimento, definido como 
escore ≤ 8. No ATT-19, a média foi de 51,3 ± 12,0, e 78 (94%) mos-
traram atitude negativa, definido por escore ≤ 70. Comparando TD 
com DKN-A, tanto os pcts que apresentaram escore > 8 como os 
que apresentaram escore ≤ 8 eram os com TD < 10 anos, 13 (76,5%) 
e 51 (77,3%) respectivamente (r = 0,01, p = 0,92). Comparando TD 
com ATT-19, os escores > 70 encontram-se nos pcts com TD > 10 
anos (60,0%) e os escores ≤ 70 encontram-se entre aqueles com TD 
< 10 anos (r = 0,23, p = 0,042). Discussão: A população apresen-
tou conhecimento insatisfatório em relação ao DM, corroborando 
Rodrigues (2011), que mostrou que 66,7% dos pcts apresentaram 
escores < 8. O conhecimento foi influenciado pela baixa escolarida-
de. A maioria mostrou enfrentamento negativo da doença. Segundo 
Oliveira (2009), 93,7% dos pcts apresentaram valores ≤ 70. 

Um programa de educação foi avaliado por uma investigação do 
conhecimento e atitude de 82 diabéticos. Concluíram que 78,1% 
dos pcts apresentaram escores > 8 em relação ao conhecimento. No 
ATT-19, os escores foram de 25 e 71, sugerindo dificuldade no en-
frentamento da doença (Sousa, 2005). Recomenda-se que um Pro-
grama de Educação em DM seja voltado às estratégias de educação. 
Conclusão: Os pcts com DM apresentaram conhecimento insatis-
fatório e enfrentamento negativo. Os pcts que tinham > TD obtive-
ram valores maiores no ATT-19. Palavras-chave: Diabetes mellitus, 
educação de pacientes como assunto, autocuidado.

PO152 - imPlicaÇÕes Na mOdiFicaÇÃO de vida da 
criaNÇa e da Família cOm dm1: cONTriBUiÇÕes da 
eNFermaGem NO eNFreNTameNTO
Brandão md1, silva aNs2, Pennafort vP3, Queiroz mvO3

1 Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão. 2 Universidade Estadual do Ceará 
(UECE). 3 Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Objetivo: Identificar por meio dos enfermeiros as necessidades de 
ações educativas e de mudanças nos hábitos de vida desse público 
com DM1. Metodologia: Estudo qualitativo realizado na unidade 
de internação de um hospital público, terciário do Sistema Único de 
Saúde, localizado em Fortaleza/CE, no período de março de 2012 
a janeiro de 2013. Ressalta-se que os princípios éticos da pesquisa 
com seres humanos foram seguidos, com parecer de aprovação nº 
do CAE: 308370912.1.0000.5534 do CEP da Universidade Esta-
dual do Ceará. Para a coleta de informações foram efetivadas cin-
co entrevistas semiestruturadas com enfermeiras, para perceber as 
necessidades dos familiares e da criança na adesão ao tratamento, 
sendo submetidas à análise de conteúdo categorial temática, da qual 
emergiram duas categorias: Percepção e cuidados de enfermagem às 
crianças com DM1; Importância da prática educativa do enfermeiro 
com a criança e seus familiares que convivem com DM1. Resulta-
do: Percepção e cuidados de enfermagem às crianças com DM1: 
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as enfermeiras demonstraram preocupar-se com orientações capa-
zes de facilitar o entendimento e o aprendizado das crianças e seus 
familiares em relação a insulinoterapia, dieta, higiene e prevenção 
de acidentes e infecção: A prática educativa atua principalmente no 
foco da alimentação, do uso da insulina correta, do manuseio do 
aparelho, da fita glicêmica (E3). É uma questão de orientação de 
higiene pessoal, evitar acidentes, evitar cortes; sempre pedimos para 
lavarem as mãos antes de fazer a glicemia capilar, para estar com os 
dedinhos limpos, pois é uma porta de entrada de infecção (E1). Im-
portância da prática educativa em crianças e familiares que convivem 
com DM1: destacaram a ideia da prática educativa em saúde a essas 
crianças, sua família e profissionais da saúde, reforçando a ação da 
equipe multidisciplinar e da família, o que auxilia no enfrentamento 
dos desafios do manejo do autocuidado. Discussão: Quanto à re-
levância da prática educativa, as enfermeiras consideraram que essa 
estratégia educativa favorece a adesão à terapêutica, o que repercute 
em melhor controle glicêmico e, portanto, em uma vida mais saudá-
vel. Conclusão: Ao cuidar dessas crianças, o enfermeiro deve utilizar 
estratégia para melhor adesão terapêutica e contribuir com a promo-
ção em saúde para modificações de hábitos da família, elaborando 
estratégias criativas, pois, a partir disso, vão se diminuir as interna-
ções e se contribuirá para melhor estabilidade no controle glicêmico. 
Palavras-chave: Ações educativas, insulinoterapia, autocuidado.

PO153 - aTemdimel – eerP/UsP – aPOiO TeleFÔNicO Para 
O mONiTOrameNTO em DIABETES MELLITUS de PessOas 
aTeNdidas em riBeirÃO PreTO- sms/rP: eXPecTaTivas
Teixeira crs1, Olivato Gm1, Becker Tac1, Hodniki PP1, istilli Pc1, 
Oliveira JP1, Franco rc1

1 Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP) 

Objetivo: Trata-se de um estudo transversal que pretende iden-
tificar as expectativas da pessoa com diabetes em relação ao 
ATEMDIMEL/EERP/USP – Apoio telefônico para o monito-
ramento em diabetes mellitus em Ribeirão Preto/SP. Método: O 
projeto foi aprovado no Comitê de ética da Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto, Parecer nº 146.171. A amostra do estudo foi 
constituída por 33 pessoas com DM, usuárias de insulina no ano 
de 2013, referentes a Unidade Básica Distrital de Saúde do Setor 
Oeste. Para a obtenção dos dados, foi utilizado um instrumento de 
coleta de dados subdividido em duas partes. A primeira parte refere-
-se às variáveis sociodemográficas e clínicas. A segunda consta de um 
questionário para avaliar as expectativas dos usuários do estudo. Os 
sujeitos foram entrevistados, audiogravados, e depois transcritas as 
falas. Resultados: Dos 33 sujeitos, 18 são do sexo feminino e 15 do 
sexo masculino. A faixa etária variou de 47 a 82 anos; 18 são casados. 
Em relação à religiosidade, 16 informaram ser católicos, 8 evangéli-
cos, 1 espírita, 3 não possuem religião e 5 não informaram. Quanto 
ao tempo de estudo, 19 sujeitos estudaram até cinco anos, 8 estu-
daram por mais de oito anos. A renda salarial, para 26 sujeitos, varia 
de um a dois salários mínimos, e 15 são aposentados. Em relação à 
análise de conteúdo das falas dos entrevistados, podem-se apreender 
os seguintes temas: “Contribuir para a pesquisa e serviço de saúde”, 
“Aprender sobre a doença e melhorar a saúde” e “Não sei o que 
posso melhorar”. Sabe-se que os enfermeiros podem ser considera-
dos agentes de informação, por isso muitos desafios e oportunidades 
surgem na promoção do cuidado nos dias de hoje. À medida que 
os enfermeiros respondem às tendências sociais, econômicas, éticas 
e políticas no cuidado em saúde, o principal desafio é ser capaz de 
demonstrar, por meio de pesquisa e da ação, que existem laços defini-
tivos entre a educação e os resultados comportamentais positivos do 
aprendiz. Conclusão: Dessa forma, percebe-se que compreender as 
expectativas dos pacientes no início do ATEMDIMEL poderá con-

tribuir com evidências para a efetividade da intervenção; esse projeto 
que foi financiado pelo CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico, edital DECIT nº 42/2010, com o 
projeto “Intervenções para qualificar a atenção em diabetes mellitus”. 
Palavras-chave: Diabetes mellitus, educação em saúde, telefone.

PO154 - aTividades deseNvOlvidas NO dia mUNdial dO 
diaBeTes PelO PrÓ-PeT saÚde – redes de aTeNÇÃO da 
UNiversidade de saNTa crUZ dO sUl
santos ce1, Brun dc1, Bresciani mJ1, Oliveira J1, dettenborn Gr1, 
Furtado lBs1, lepper l1, Possuelo lG1

1 Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc)

Objetivos: O Dia Mundial do Diabetes é comemorado no dia 14 
de novembro, data definida pela Federação Internacional do Dia do 
Diabetes, em 1991. O diabetes mellitus (DM) é um dos mais impor-
tantes problemas de saúde pública por causa do grande número de 
pessoas afetadas, das incapacitações e mortalidades causadas e dos 
custos envolvidos no controle e tratamento de suas complicações. O 
diagnóstico precoce é importante na prevenção de agravos e com-
plicações e, para isso, ações de educação para a promoção de saúde 
são fundamentais. O objetivo dessa ação foi divulgar os sintomas e 
fatores de risco do DM, bem como orientar os portadores dessa pa-
tologia sobre o uso correto dos medicamentos, sobre as principais 
complicações e formas de preveni-las. Materiais e métodos: No Dia 
Mundial do Diabetes, o grupo do Pró-PET Saúde Redes de Atenção 
desenvolveu atividades de prevenção, promoção à saúde e educação 
em diabetes. A atividade ocorreu em dois locais: uma dupla de alunos 
localizada no Ambulatório Central e outra, na Farmácia Municipal, 
ambos são estabelecimentos de saúde públicos do município de San-
ta Cruz do Sul (RS) com alta rotatividade de pacientes. As atividades 
de orientação foram realizadas com auxílio de folhetos com dados 
sobre os principais sintomas e fatores de risco do DM. Eram também 
realizados testes para detectar os níveis de glicose capilar das pessoas 
orientadas. Após aferição, realizava-se a explanação sobre a doença, 
permitindo que os presentes sanassem suas dúvidas. Resultados: Fo-
ram orientadas por meio dessa atividade 82 pessoas. Notou-se que 
a oportunidade de verificação da glicemia capilar e a disponibilidade 
de material impresso são boas ferramentas para atrair os participan-
tes. Discussões: Percebe-se que as ações de educação em saúde são 
efetivas na consolidação do conhecimento da população. Constatou-
-se que, durante a atividade, os participantes tinham conhecimento 
prévio sobre diabetes e estavam muito interessados em aprofundar o 
seu conhecimento sobre o assunto, com isso permitindo aumentar 
seu autocuidado, de modo a prevenir o aparecimento da doença. 
Conclusão: As ações de educação em saúde são importantes estra-
tégias de aproximação das equipes de saúde com os usuários dos 
serviços. Essas ações permitem que os pacientes adquiram conhe-
cimentos importantes para a prevenção de doenças e promoção da 
saúde. Palavras-chave: Promoção da Saúde, diabetes, PET-Saúde.

PO155 - aUTOcUidadO e seUs deTermiNaNTes em 
HOmeNs diaGNOsTicadOs cOm DIABETES MELLITUS TiPO 2
Ferreira vm1, Pinto vl1, maia aiN1, Gonzaga lmO1, soares iG1, 
rocha JsB1, Popoff dav1

1 Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros 

Objetivo: Analisar o comportamento de autocuidado em homens 
portadores de diabetes mellitus tipo 2. Material e métodos: O estu-
do foi do tipo descritivo transversal. Foram entrevistados, em unida-
des básicas de saúde, 39 diabéticos do sexo masculino, por meio de 
questionário sociodemográfico e do Questionário de Atividades de 
Autocuidado com o Diabetes. A avaliação baseou-se na obtenção do 
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número de dias em que os entrevistados praticavam o autocuidado, 
semanalmente. As variáveis categóricas foram descritas em porcen-
tagens e as contínuas, por meio de médias. Resultados: A amostra 
era composta principalmente por indivíduos brancos (53,8%), com 
média de idade de 61,6 anos e grau de instrução inferior a sete anos 
de estudo formal (71,8%), não tabagistas (87,2%), casados (76,9%), 
com renda menor que dois salários mínimos (69,9%). O seguimento 
de dieta saudável e das orientações alimentares médicas mostrou-
-se adequado (4,85 e 4,26 dias, em média, respectivamente), bem 
como a ingestão de frutas e vegetais (4,85) e de doces (1,54), a 
secagem entre os dedos dos pés após lavá-los (5,00) e o uso dos 
medicamentos do diabetes em geral (5,95) e dos comprimidos do 
diabetes (5,26). A ingestão de gorduras, carnes vermelhas e leite 
integral, no entanto, superou o desejável (4,26). A realização de ati-
vidades físicas contínuas e específicas, por sua vez, trouxe resultado 
inferior ao desejável (3,96 e 2,64, respectivamente), assim como a 
avaliação da glicemia – tanto em relação à avaliação geral dela (1,79) 
quanto ao seguimento das orientações médicas a esse respeito (2,10) 
–, o exame dos pés (3,85) e dos sapatos antes de calçá-los (3,82) 
e a frequência da injeção de insulina (2,79). Discussão: O estudo 
demonstrou descuido em relação à ingestão de gorduras, à ativi-
dade física, ao monitoramento da glicemia, ao exame dos pés e à 
medicação, em concordância com resultados obtidos por Boas e 
cols. (2011) e Azevedo (2011). Isso estabelece relação direta com 
o baixo grau de escolaridade encontrado, comprovando a forte as-
sociação dele com a adesão ao regime terapêutico. Conclusão: O 
autocuidado terapêutico do diabetes é alvo de menor adesão por 
parte dos homens, o que ratifica a necessidade de ampliação das po-
líticas públicas relacionadas à saúde deles – em especial, as que dizem 
respeito ao diabetes. Evidencia-se, ainda, a relevante contribuição da 
deficiência educacional básica para a grande incidência de patologias 
crônico-degenerativas e de suas complicações. Palavras-chave: Dia-
betes mellitus tipo 2, autocuidado, educação.

PO156 - aUTOcUidadO em diaBeTes: elaBOraÇÃO 
de TesTe aUTOaPlicÁvel e aUTOeXPlicaTivO cOmO 
esTraTÉGia de PercePÇÃO e OrieNTaÇÃO de PadrÕes 
alimeNTares adeQUadOs
sá aFB1, dias cJO1, Fóscolo rB2, Jansen aK3

1 Graduanda em Nutrição, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
2 Departamento de Clínica Médica, Faculdade de Medicina, UFMG. 
3 Departamento de Nutrição, UFMG 

Objetivo: Desenvolver um teste autoaplicável e autoexplicativo na 
avaliação da qualidade das escolhas alimentares, contribuindo para 
o autocuidado. Material e métodos: O teste foi elaborado con-
siderando as recomendações da Associação Americana e Brasileira 
de Diabetes quanto à terapia nutricional no controle glicêmico e 
prevenção de comorbidades. Elaboraram-se questões objetivas com 
no mínimo três opções de respostas de múltipla escolha (A, B ou 
C). A opção A sempre se refere à resposta considerada como a mais 
adequada; a opção B, como com adequação intermediária e a opção 
C, como inadequada. O paciente é orientado a marcar sempre a 
opção que mais se assemelha com os hábitos alimentares pessoais. 
Ao final do teste, o paciente soma a quantidade de opções A, B 
ou C marcadas e realiza a classificação da qualidade de sua alimen-
tação. Um estudo piloto foi realizado, avaliando-se compreensão, 
entendimento, clareza, coerência e utilização da linguagem, com 
20 pacientes diabéticos atendidos pelo Projeto Liga Acadêmica de 
Diabetes. A classificação da qualidade da alimentação foi testada 
comparando-se os resultados dos testes com os inquéritos dietéticos 
e indicadores clínicos e bioquímicos obtidos nas consultas clínicas 
e nutricionais individuais. Resultados e discussão: Após o estudo 
piloto, obtiveram-se 20 questões que abordam: número e intervalo 

de refeições, consumo e distribuição de carboidratos, quantidade 
de frutas, verduras e legumes, qualidade da gordura, presença de 
fibras nas refeições e quantidade de sódio. Quanto à avaliação da 
qualidade da dieta, considerou-se, de 16 a 20 questões “A” e no 
máximo duas “C”, escolhas alimentares adequadas. De no mínimo 
16 questões “A” e no máximo 5 questões “C”, ou no mínimo 10 
questões “A” e no máximo 3 questões “C”, escolhas alimentares in-
termediárias. Em qualquer outra situação distinta das anteriormente 
citadas, foram consideradas inadequadas, sendo essencial procurar 
um nutricionista. A elaboração desse teste constitui-se como uma 
estratégia para que o paciente diabético modifique sua alimentação 
e se torne agente de transformação em relação à adoção de padrões 
alimentares saudáveis. Conclusão: A elaboração de teste autoaplicá-
vel e autoexplicativo como estratégia de percepção e orientação de 
padrões alimentares adequados é viável e pode ser um instrumento 
que contribua no autocuidado e adesão ao tratamento. A próxima 
etapa deste estudo é avaliar o teste comparando diabéticos com e 
sem orientação nutricional em diabetes. Palavras-chave: Diabetes, 
autocuidado, hábitos alimentares. 

PO157 - avaliaÇÃO dO Nível de cONHecimeNTO dOs 
aGeNTes cOmUNiTÁriOs de saÚde dO mUNicíPiO de 
caXias/ma sOBre O DIABETES MELLITUS
santos dF1, magalhães Ps1, Braga JGl1, Ferreira Jr. ve1, ribeiro cd1, 
Brito arc1, carvalho rm1, cardoso Filho aP1 
1 Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

Objetivo: Avaliar o nível de conhecimento que os agentes comu-
nitários de saúde (ACS) das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do 
município de Caxias/MA possuem em relação ao diabetes mellitus 
(DM), uma vez que esses profissionais acompanham diariamente a 
evolução e o tratamento dos portadores dessa doença. Material e 
métodos: Trata-se de um estudo transversal, no qual se aplicou um 
questionário sobre DM com 60 ACS em nove UBS, entre maio e 
julho de 2013, em Caxias/MA. O questionário, elaborado conforme 
as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2011, foi com-
posto por 11 questões acerca dos sintomas, diagnóstico, tratamento e 
complicações do DM. Os participantes da pesquisa assinaram o Ter-
mo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: Na lista de 
10 sintomas de DM, somente 6,6%(4) dos 60 ACS marcaram todos 
os sintomas. Infecções urinárias, da pele e da vagina (candidíase) não 
foram reconhecidas por 80% (48) dos ACS; 63,3% (38) não incluíram 
adormecimento dos pés e mãos como sintomas; impotência sexual 
e boca seca não foram identificadas por 61,7% (37) e 51,6% (31), 
respectivamente; e 71,6% (43) dos ACS não marcaram pelo menos 
um dos principais sintomas, como poliúria, polidipsia ou polifagia. 
Apenas 30% (18) dos ACS acertaram o valor da glicemia em jejum 
indicativa de diabetes. Somente 41,6% (25) responderam que o DM2 
pode cursar com um período assintomático. Já 76,6% (46) acertaram 
qual o tratamento do DM2 e todos identificaram os antidiabéticos 
orais mais utilizados. 80% (48) responderam corretamente acerca 
das complicações do DM. 83,3% (50) acertaram os sintomas da cri-
se hipoglicêmica. Todos afirmaram que o DM não é uma doença 
contagiosa e reconheceram a importância em avaliar o colesterol, tri-
glicérides e pressão arterial nos pacientes diabéticos, assim como o 
cuidado necessário com os pés. Discussão: Segundo Souza (2008), 
os ACS têm papel importante nas orientações aos pacientes com DM, 
pois são eles que realizam as visitas domiciliares e esclarecem dúvidas. 
Dessa forma, é importante que os agentes possuam conhecimento 
básico sobre DM. Nesse estudo, observou-se que os ACS demonstra-
ram bom domínio sobre DM, no entanto ainda há deficiência quanto 
à identificação dos sintomas do diabetes e seu diagnóstico, aspectos 
fundamentais para o rastreio da doença. Conclusão: Esse estudo 
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ressalta a importância do treinamento dos ACS acerca do DM, com 
ênfase no reconhecimento da doença, para que haja maior difusão de 
informação sobre o diabetes entre seus portadores. Palavras-chave: 
Diabetes, conhecimento, agentes comunitários de saúde.

PO158 - camPaNHa - diaBeTes: cONHecer É a melHOr 
FOrma de cUidar aPlicada aOs cOlaBOradOres de 
Um HOsPiTal PrivadO de sÃO PaUlO
Pescuma Jms1, angrisani a1, sobral c1, iezzi d1, marcondes J1, 
Poltronieri mJa1, Belo sra1, denadai s1

1 Hospital Sírio-Libanês 

Objetivo: Contribuir para a conscientização sobre o problema e an-
tecipar o diagnóstico da doença. Material e métodos: Os colabo-
radores interessados realizaram o exame de glicemia capilar. Todos 
foram questionados se estavam em jejum ou haviam se alimentado 
(glicemia casual). Foi considerada jejum a falta de ingestão calórica 
por, no mínimo, 8 horas e glicemia casual a realizada a qualquer hora 
do dia. Foram classificados segundo o proposto pela Sociedade Bra-
sileira de Diabetes, 2009: glicemia de jejum normal 70 a 100 mg/
dl, pré-diabetes 100 a 125 mg/dl, diabetes ≥ 126. Glicemias casuais 
≥ 200 com sintomas clássicos (poliúria, polidipsia e perda de peso). 
Níveis superiores a 140 mg/dl, apesar de não caracterizar o diagnós-
tico, são considerados preocupantes. Resultados e discussão: Dos 
722 indivíduos avaliados, 437 (60,5%) eram do gênero feminino e 
285 (39,47%) do gênero masculino, com idade entre 16 e 69 anos. 
A faixa etária mais prevalente foi de 31 a 40 anos. No grupo havia 
seis indivíduos já diagnosticados e uma gestante. Foram realizadas 
640 glicemias casuais; dessas, 298 indivíduos encontravam-se com 
glicemia entre 64-100 mg/dl, 308 entre 101-140 mg/dl, 32 entre 
141-199 mg/dl e dois acima de 200 mg/dl. Estavam em jejum 82 
colaboradores; desses, 60 encontravam-se com glicemia entre 71-
100 mg/dl, 19 entre 100-125 mg/dl e 2 ≥ 126. Foram realizadas 
722 orientações nutricionais. O folder elaborado para essa campanha 
continha um questionário de risco para diabetes, critérios para diag-
nóstico, recomendações para quem não tinha diabetes, mas possuía 
risco, e recomendações para quem foi encaminhado para segmento 
e investigação ou já possuía diabetes. Os 55 casos suspeitos foram 
orientados a procurar um médico da rede credenciada dos colabo-
radores a fim de realizar mais exames e confirmar ou não o diagnós-
tico. Segundo estimativa recente da Internacional Diabetes Federa-
tion (IDF), há cerca de 250 milhões de diabéticos (adultos, jovens e 
crianças) no planeta e esse número vem crescendo de forma epidê-
mica em todo o mundo. Em 2025, esse número deve chegar a 380 
milhões. Só no Brasil, são contabilizados 11 milhões de portadores 
da doença. Conclusão: Estima-se que, para cada paciente diagnos-
ticado, exista outro que não sabe ter a doença, ou seja, muitos estão 
convivendo com o diabetes sem receber qualquer tipo de tratamen-
to. Essa conscientização é essencial, porque a detecção precoce ajuda 
a evitar complicações e a melhorar a qualidade de vida dos portadores 
da doença. Palavras-chave: Glicemia, diabetes, educação.

PO159 - dONa BeTe e a imPOrTÂNcia da edUcaÇÃO Para 
a saÚde
Ferreira cs1, Pena FPs1, ribeiro Ncr1, Barbosa Gm1, Ferreira crs1, 
valente mcc1, souza ls1, souza BsF1

1 Universidade Federal do Amapá (Unifap)

Objetivo: Analisar a importância da educação para a saúde entre par-
ticipantes de um programa que visa à promoção da saúde de pessoas 
com diabetes mellitus (DM). Material e métodos: Trata-se de um 
estudo descritivo qualitativo realizado no período de agosto a de-
zembro de 2012, em uma unidade básica de saúde. Participantes das 
sessões de educação para a saúde realizada nas quintas-feiras, em mé-

dia com 30 a 40 pessoas. Coleta de dados obtida por meio da roda de 
conversa em que a pergunta central foi: Qual a importância da educa-
ção para a saúde? Para análise dos resultados optou-se pela análise de 
conteúdo em que as respostas foram lidas e classificadas nas categorias 
conforme a temática, permitindo ser confrontada com outros estudos 
sobre o tema. Resultados: A faixa etária dos participantes variou de 
30 a 59 e maior que 60 anos de idade (56,9% e 26,2%), renda familiar 
de um a três salários mínimos (57,6%). Por meio das respostas foi 
possível identificar três categorias: Aprendendo a me alimentar: “Pra 
mim é importante porque antes de conhecer vocês eu não queria 
saber de nada e pensava já que a diabetes não tem cura, vou comer de 
tudo e morrer de barriga cheia”. Aprendendo sobre o diabetes: “Pra 
mim é muito importante para aprender mais sobre a minha doença”. 
Aprendendo a conhecer meu corpo: “Achei tão importante saber so-
bre meu corpo que tinha dias que eu chorava, por aprender o que 
não sabia”, “Durante a minha participação neste programa, a minha 
saúde teve uma grande melhora”. Discussão: Ensinar não é transferir 
conhecimentos, e sim criar possibilidades para sua construção. Edu-
car, de maneira geral, depende da visão de mundo de educadores e 
educandos. A educação para a saúde, tanto no conhecimento como 
na prática, é o campo que mais vem se preocupando com a criação 
de vínculos entre o pensar e o fazer no cotidiano da população. A 
educação é a chave para melhorar a qualidade de vida da pessoa, prin-
cipalmente quando é portador de uma doença crônica como o diabe-
tes. Sendo assim, é importante acompanhar o tratamento e a forma 
de convivência da pessoa com DM e sua doença. Conclusões: O 
diabetes é uma doença que pode ser controlada se cuidados essenciais 
forem seguidos de maneira adequada. A educação é o meio apropria-
do de trocar saberes e fazeres, assim sendo, a educação para a saúde 
e de extremar importância, pois ela permite a troca de experiência 
e saberes entre o educador e o educando, preparando este para ser 
um multiplicador do conhecimento e informações. Palavras-chave: 
Diabetes mellitus, educação para saúde, enfermagem.

PO160 - edUcaÇÃO cOm arTe: edUcaÇÃO em diaBeTes 
POr meiO dO TeaTrO
Pieper c1, Guimarães aBWc1, costa s1, martins a1, amorim W1

1 Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia (IEDE), RJ

Objetivos: Essa proposta inédita de trabalho educacional (“Educa-
ção com Arte”) foi desenvolvida em uma instituição pública estadual 
e tem como uma de suas metas alcançar entre as crianças e pré-
-adolescentes portadores de diabetes tipo 1 (DM1) maior expressão 
de afetos, sentimentos e pensamentos, por meio da utilização das 
técnicas de teatro, a fim de possibilitar uma melhora do controle 
glicêmico e da qualidade de vida. Objetiva também buscar melhorar 
a adesão e a aceitação das orientações da equipe de profissionais 
de saúde para melhor controle metabólico. Metodologia: Trabalho 
longitudinal, com a participação de 26 jovens com DM1 na faixa 
etária entre 7 e 17 anos de idade. As aulas são quinzenais com du-
ração de 2 horas e visam promover diálogos com o corpo e com as 
emoções dos participantes, abordando conteúdos que facilitem e/
ou melhorem o enfrentamento das situações relacionadas ao diabe-
tes (baseado no Programa de Educação em DM do IEDE) no coti-
diano. Em paralelo ocorre grupo de orientação e apoio aos pais com 
a psicóloga. Resultados: Foram realizadas dosagens de hemoglobi-
na glicada (HbA1c) antes e após cada 3/4 meses, com uma queda 
média de 1,2% do grupo ao final de 12 meses. Entre os temas viven-
ciados, a alimentação foi um dos mais discutidos pelos participantes. 
Conclusões: Educação em diabetes por meio do teatro vem sendo 
utilizada na Unidade de Educação em DM do IEDE há quatro anos 
como uma das ferramentas para melhorar a adesão ao tratamento e 
aceitação do DM pelas crianças, pré-adolescentes e adolescentes. O 
teatro, por meio das suas técnicas de expressão oral e corporal, tem 
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influenciado em mudanças no comportamento desse grupo. Relatos 
dos pais por meio de entrevistas também demonstram transforma-
ção nas atitudes e comportamento de seus filhos, além da melhora 
do controle glicêmico observada por meio das dosagens de hemo-
globina glicada. Essa nova proposta tem demonstrado maior adesão 
ao tratamento pelos jovens e familiares. Educação com Arte é um 
projeto inédito da Unidade de Educação em Diabetes do IEDE 
e conta atualmente com o apoio da Fundação Johnson&Johnson. 
Palavras-chave: Teatro, educação, diabetes tipo 1.

PO161 - edUcaÇÃO e saÚde – aÇÕes PedaGÓGicas 
Para PeNsar e rePeNsar as relaÇÕes cOm a vida e a 
dOeNÇa
Gomes mB1, ribeiro Pc1

1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Objetivo: Desenvolver ações educativas de reflexão sobre como 
atribuímos significados a partir das relações de vida que construí-
mos. Trabalhar ambulatorialmente o caráter antidicotômico da vida. 
Material e métodos: A ação pedagógica consistia em provocações 
por meio de perguntas, frases e situações hipotéticas para análise. 
Foram colocadas três questões: Qual a única coisa que um paciente 
de diabetes não pode nunca esquecer? O que é vida? O que é doen-
ça? Os pacientes foram também instigados sobre a pensar a frase de 
Sócrates: “Uma vida sem exame não é digna de ser vivida pelo ser 
humano”; e outra de Heráclito: “O Sol é novo cada dia”. Resul-
tados: Desenvolvida uma oficina piloto com 360 pacientes (cerca 
de 30 por dia) no período de 28 de junho a 28 de julho, na sala de 
espera. Discussão: A primeira pergunta gerava uma lista com mais de 
10 itens e a provocação estava em discutir as estratégias ao longo dos 
anos de tratamento para lidar com esses e outros cuidados. A provo-
cação possibilitava que os pacientes compartilhassem (em discussões 
no grupo e em conversas particulares com a pedagoga) relatos de 
aceitação e modos para viver bem com o diabetes e relatos de não 
aceitação e práticas de rebeldia com o tratamento. No exercício de 
refletir sobre vida e doença, as crianças associavam a vida a: brincar, 
alegria, felicidade, férias. Sobre doença não sabiam o que dizer e 
alguns timidamente arriscavam dizer que não queriam ter. Adultos 
e idosos facilmente associavam vida a saúde, bem-estar, cura, ale-
gria, tratamento, felicidade. E doença era associada à morte, tristeza, 
sofrimento, luta, depressão, limitação. No bilhete hipoteticamente 
recebido por eles naquele dia de consulta, escreviam palavras que 
precisavam ouvir e expressavam o desejo da cura, pediam força e fé 
e agradeciam as atividades feitas para provocá-los a pensar a vida. 
Refletiram, ao final, sobre uma “vida sem exame” e possíveis desdo-
bramentos. A exame relacionavam desde exames médicos a exame 
da mente, dos sentimentos, eventos cotidianos e de diversas escolhas 
na vida. Conclusão: Pedagogicamente, discutimos o modo como 
significamos as coisas, fixamos conceitos, essencializando “vida” 
como bom e “doença” como negativo. As provocações resultaram 
em efetivos exercícios de reflexão para repensar a dicotomia entre 
bom e mal da vida, ocultando-se ou ignorando-se seu caráter an-
tidicotômico por contemplar a possibilidade de ser bom e mal ao 
mesmo tempo. Palavras-chave: Educação, saúde, diabetes.

PO162 - edUcaÇÃO em diaBeTes Baseada Na edUcaÇÃO 
POPUlar: Um relaTO de eXPeriÊNcia
Barbosa Js1, shishido m1, souza mc2, cenci v2, rodrigues KF1, 
Kawano Hm1, Toledo T1

1 Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB). 2 Secretaria Municipal 
de Saúde 

Objetivo: Após levantamento em um ambulatório geral, constatou-
-se que a demanda de diabéticos é superior à oferta do grupo exis-

tente, e foi criado um segundo grupo. O objetivo é divulgar a ex-
periência de ampliação da oferta de grupos de educação, utilizando 
os princípios da educação popular em saúde. Material e métodos: 
Atividade de extensão que aproxima participantes do PRÓPET-Saú-
de, servidores de uma unidade de saúde e usuários. A equipe técnica 
se atém a cuidados como lanches adequados, recursos audiovisuais, 
dinâmicas agradáveis, comunicar-se de maneira clara e simples e for-
mar rodas de conversa. Estimula a participação por meio de falas 
sobre vivências, angústias e questionamentos, a fim de proporcionar 
o conhecimento horizontalizado. O grupo “Doce Reencontro”, 
nomeado pelos participantes, é formado por homens e mulheres de 
diferentes classes socioeconômicas, e reúne-se mensalmente desde 
março de 2013. Os participantes avaliam o encontro após cada even-
to. A equipe técnica discute e avalia as atividades, sugerindo me-
lhorias. Na quinta reunião foi realizada uma roda de conversa para 
avaliar o impacto provocado. Teve duração de meia hora, foi gravada 
e transcrita para análise. Resultados: Com os cinco encontros reali-
zados, houve duplicação do acesso à educação em saúde e aumento 
dos diabéticos inseridos em grupos. Foi oportunizada a integração 
ensino-serviço-comunidade. Os participantes relataram melhora do 
conhecimento da sua condição e do controle da doença, troca de 
experiências e esclarecimento de dúvidas. Discussão: O Ministério 
da Saúde preconiza que os usuários do SUS insulinodependentes 
estejam inscritos nos Programas de Educação para Diabetes (Bra-
sil, 2007) e instituiu o PROPET-Saúde, que fortalece a integração 
ensino-serviço e desenvolve o subprojeto “Adultos em Condições 
Crônicas”, na construção da rede de atenção ao diabetes. Para esti-
mular a participação da comunidade, foi criado um grupo baseado 
na educação popular, que enfatiza o cuidado integral, promove tro-
ca de experiências, estimula o empoderamento e a autonomia para o 
autocuidado (Francioni e Silva, 2007). Conclusão: O trabalho com 
enfoque no grupo popular em educação permite partilhar realidades 
distintas, trocar experiências, fortalecer o vínculo entre a equipe e 
a comunidade. Os benefícios extrapolam o âmbito da saúde, pois, 
com baixo custo, reduz complicações que implicariam tratamentos 
mais difíceis e onerosos, promovendo balanço econômico positivo e 
melhora da qualidade de vida. Palavras-chave: Educação em saúde, 
diabetes mellitus, educação popular.

PO163 - edUcaÇÃO em saÚde a POrTadOres de diaBETES 
MELLITUS em Um NÚcleO de saÚde da Família de 
riBeirÃO PreTO, sÃO PaUlO
Oliveira re1, ramos Ba1, sousa cBv1, ramos lcB1, Fukui mss2, 
damian PB1, rossin Pc1, Ueta J1 
1 Universidade de São Paulo (USP). 2 Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 
Assistência, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP

Objetivo: Descrever experiências de estratégias educativas em saúde 
destinadas ao uso correto de medicamentos e ao tratamento não far-
macológico aos portadores de diabetes mellitus (DM) de um Núcleo 
de Saúde da Família (NSF) de Ribeirão Preto, São Paulo. Materiais 
e métodos: As estratégias educativas foram desenvolvidas em um 
NSF de Ribeirão Preto, tendo como público-alvo portadores de DM 
(tipos 1 e 2) que apresentavam dificuldades em aderir ao tratamen-
to. Esse NSF possui 2.278 usuários cadastrados, sendo 179 (7,8%) 
portadores de DM. Individualmente, os usuários foram orientados 
quanto o uso adequado de seus medicamentos, bem como medidas 
não farmacológicas utilizadas no controle glicêmico. Em nível cole-
tivo, participaram de grupos de educação em saúde, no qual rece-
beram informações relacionadas à sua condição de saúde, tratamen-
to, intervenções e interação com outros portadores de DM sobre 
terapias, dúvidas, dificuldades e avanços. Resultados: Verificou-se 
aumento da adesão ao tratamento dos portadores de DM com con-
sequente controle glicêmico verificado por meio de exames clínico-
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-laboratoriais. Diante disso, intensificaram-se as orientações sobre 
o processo de mudança dos hábitos de vida (incentivo à prática de 
atividades físicas e alimentação saudável), sempre apresentando aos 
usuários os avanços conquistados. A realização desse trabalho por 
diferentes membros da equipe (enfermeiro, farmacêutico, fisiotera-
peuta, fonoaudiólogo, médico, nutricionista, psicólogo) contribuiu 
para um processo de educação em DM amplo, contínuo e efetivo. 
Discussão: Após relatos dos usuários, foi possível perceber que a 
adesão ao tratamento esteve diretamente ligada à participação em 
grupos de educação em saúde, confiança nas informações recebidas 
e, consequentemente, à formação de vínculo entre os profissionais e 
usuários. O conhecimento sobre a doença e suas complicações está 
relacionado a uma melhora da qualidade de vida, com redução das 
crises de hipoglicemia, de internações hospitalares e da maior acei-
tação da doença. Assim, a educação em saúde permite a capacitação 
e a realização de ações que geram reflexões e mudanças, o que é 
fundamental para a adesão e o sucesso da terapêutica. Conclusão: 
Os dados do presente estudo evidenciam a importância das práticas 
realizadas e do acompanhamento multiprofissional. Verifica-se a ne-
cessidade da atuação da equipe de saúde como corresponsável no 
tratamento dos portadores de DM, buscando melhoria da qualidade 
de vida desses usuários. Palavras-chave: Multiprofissional, educação 
em diabetes, atenção primária à saúde.

PO164 - edUcaÇÃO FarmacÊUTica Para PacieNTes 
diaBÉTicOs: Um relaTO de eXPeriÊNcia
Bresciani mJ1, santos ce1,Oliveira J1, Brun dc1, dettenborn Gr1, 
Fischborn aF1

1 Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc)

Objetivos: O diabetes é uma doença que demanda o uso conco-
mitante de vários fármacos (polifarmácia) para alcançar o controle 
metabólico. A Organização Mundial de Saúde considera o uso irra-
cional de medicamentos um sério problema em todo o mundo. Esti-
ma-se que cerca de metade dos pacientes não utiliza os medicamen-
tos corretamente. O objetivo deste trabalho é relatar experiências de 
educação farmacêutica para diabéticos, com o intuito de evitar o uso 
irracional de medicamentos. Materiais e métodos: Foram realiza-
das atividades de orientação sobre o uso de medicamentos para oito 
grupos de diabéticos do Ambulatório do Idoso, Hipertenso e Dia-
bético de Santa Cruz do Sul, RS. A atividade ocorreu por meio de 
rodas de conversa entre alunos do Pró-PET Saúde, acompanhados 
da preceptora farmacêutica, com os diabéticos. Os principais tópi-
cos apresentados foram: perigos da automedicação, interferência dos 
alimentos na absorção dos medicamentos, importância dos horários 
de tomar os medicamentos, correto armazenamento dos medica-
mentos, importância da ingestão de água ao tomar medicamentos, 
descarte de remédios vencidos, entre outros. Resultados: Foram 
orientados 117 diabéticos, no total. Em todos os grupos, os partici-
pantes fizeram inúmeras perguntas sobre os assuntos e apresentaram 
relatos pessoais de uso irracional dos medicamentos. Isso reforça a 
necessidade de orientar sobre o uso correto de medicamentos aos 
diabéticos, uma vez que o tratamento medicamentoso é complexo, 
exigindo cuidados com o esquema posológico e armazenamento de 
insulina. Discussão: A polifarmácia pode propiciar o aumento do 
uso de medicamentos inadequados, induzindo à subutilização de 
medicamentos essenciais para o adequado controle de patologias. 
Além disso, possibilita a ocorrência de interações medicamentosas 
e reações adversas. A educação dos usuários, especialmente em re-
lação à prática da automedicação e aos riscos da interrupção, troca, 
substituição ou inclusão de medicamentos sem conhecimento dos 
profissionais da saúde, é uma estratégia que pode ajudar a prevenir 
e minimizar os eventos adversos. Conclusão: Por meio das orien-

tações prestadas aos diabéticos, foi possível reeducá-los sobre o uso 
correto dos medicamentos. Programas específicos de atenção ao 
diabético devem funcionar como âncoras para a realização de ações 
educativas na área farmacêutica, com o objetivo de oferecer subsí-
dios para que os diabéticos utilizem os medicamentos de maneira 
efetiva. Palavras-chave: Educação, diabetes, medicamentos.

PO165 - edUcaÇÃO NUTriciONal em DIABETES MELLITUS
Nunes-silva JG1, Gambardella amd2, mancuso-cervato am2, 
Queiroz ms1, Nery m1

1 Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). 2 Faculdade de 
Saúde Pública da USP

Objetivo: Uma vez que a educação para o autocuidado é aspecto 
fundamental do tratamento da pessoa com diabetes mellitus (DM), 
o objetivo deste trabalho foi caracterizar as produções científicas re-
lacionadas à educação nutricional em DM. Material e métodos: 
Trata-se de estudo do tipo bibliométrico, descritivo e retrospecti-
vo. O material de análise foi limitado àqueles publicados nas bases 
de dados do Lilacs, Medline e Pubmed. Foram incluídas produções 
científicas dos últimos cinco anos, em português, espanhol e inglês 
e que continham as palavras-chave: “educação nutricional”, “edu-
cação alimentar”, “treinamento”, “programa”, “ensino”, “diabetes 
mellitus”, “diabetes” ou “diabéticos”. Resultados e discussão: 
Quando utilizadas somente palavras-chave relacionadas à doença, 
a pesquisa resultou em 333.520 artigos. Ao adicionar termos re-
lacionados à educação nutricional, o resultado foi reduzido a 145 
estudos, mas somente 20 estavam relacionados ao tema e foram 
incluídos, sendo 40% produção nacional e 60% internacional. Dos 
artigos nacionais, três foram produzidos no estado de São Paulo, 
dois em Minas Gerais e um nos estados do Piauí, Ceará e Distrito 
Federal. A maior produção internacional foi dos Estados Unidos da 
América (n = 8), seguidos do Canadá, Austrália, Japão e Espanha 
(n = 1). Segundo o foco dos periódicos em que foram publicados 
os artigos, quatro eram especializados em DM, três em Educação 
em DM, Nutrição ou Ciências da Saúde, dois em Endocrinologia, 
seguidos de Enfermagem, Epidemiologia, Promoção à Saúde, Edu-
cação de Pacientes ou Telemedicina (n = 1). Conforme o tipo do 
estudo, 13 foram de intervenção, quatro de relatos de experiência, 
dois guias/posicionamentos e uma revisão. A educação nutricional 
foi realizada isoladamente em 45% dos estudos, sendo oito aplicadas 
por nutricionista e um por enfermeiro, e 55% ministradas por equi-
pe multidisciplinar. Para avaliação da estratégia nutricional aplicada, 
30% dos estudos utilizaram como indicador o consumo alimentar ou 
exames laboratoriais, 20%, conhecimento adquirido, 15%, antropo-
metria e 5%, comportamentos relacionados à doença. Em relação ao 
indivíduo diabético abordado, 5% trabalharam com DM tipo 1, 20% 
com DM tipo 2, 25% com ambos, 5% com pré-diabetes e 45% não 
referiram o tipo. Conclusão: A produção científica relacionada ao 
tema ainda é pequena quando comparada com estudos que abordam 
outros aspectos relacionados ao DM. A população diabética mais 
estudada é a portadora do DM tipo 2 e o tipo de estudo mais pre-
valente é o de intervenção. Palavras-chave: Educação nutricional, 
diabetes mellitus, educação.

PO166 - escala de dePressÃO, aNsiedade e esTresse 
(dass-21): iNTer-relaÇÃO cOm PrOGrama de 
PrOmOÇÃO e saÚde de PessOas cOm diaBeTes
monteiro cda1, Pena Jlc1, Pena FPs1, Ferreira dr1, mota rNmc1, 
Ferreira crs1, mendes Fa1, silva drc1

1 Universidade Federal do Amapá (Unifap)

Objetivo: Avaliar níveis de ansiedade, depressão e estresse, por 
meio do instrumento DASS-21. A DM pode desencadear depres-
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são, estresse e ansiedade não só na pessoa como em seus familiares, 
pois modifica o estilo de vida do doente e da família. Material e 
método: Estudo descritivo, quantitativo; avaliadas 30 pessoas de 
ambos os sexos, com qualquer grau de escolaridade e profissão, 
idade mínima de 18 anos e aptas a responder à escala e a assinar 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, frequententando 
regularmente o Programa de Promoção da Saúde. Coleta de da-
dos de maio a junho/2013, na aplicação de um questionário so-
ciodemográfico e do DASS-21, aprovado pelo CEP, protocolo nº 
002/2006. Resultados: Com N 30, 76% do sexo feminino, 39% 
na faixa etária de 40-50 anos, 54% com 60-70 anos, 7% com 80-90 
anos, 21% solteiros, 48% casados, 17% viúvos, 10% divorciados e 
4% em união estável, 13% sem renda fixa, 35% com até um salário 
mínimo, 52% com até dois salários mínimos. Escolaridade: 55% com 
ensino fundamental incompleto, 15% com todo ensino fundamen-
tal, 15% com ensino médio completo, 11% com ensino fundamental 
incompleto, 4% com ensino superior; religião: 68% católicos, 29% 
evangélicos e 3% budistas. Composição familiar: 48% moram com 
esposa, 21% com marido, 11% com filhos, 15% com neto, 3% com 
cunhado e 15% com genro. 61% possuem algum familiar com DM 
e 39% sem parentesco. No DASS-21 à depressão: 48% normal, 44% 
leve, 17% moderada e 21% grave; ansiedade: 24% normal, 10% leve, 
28% moderada, 10% grave e 28% muito grave; estresse: 41% normal, 
7% leve, 21% moderada, 28% grave e 3% muito grave. Discussão: 
A prevalência da depressão em portadores de DM é de 9% a 14%, 
ou seja, um pouco mais que o dobro observado na população geral. 
Em pacientes com DM sem controle e com complicações crôni-
cas, a depressão é ainda mais frequente e está associada a menor 
adesão ao tratamento medicamentoso e dietético; em relação aos 
dados obtidos de depressão, os índices estão, com relação à maioria 
dos participantes, em uma faixa de normal e leve. Quanto aos da-
dos de ansiedade, nota-se a maioria com grau elevado proveniente 
do tratamento. Relativamente ao estresse, foram níveis ligados ao 
tratamento e à sua nova rotina alimentar, pelo controle glicêmico. 
Estressado, o corpo responde liberando glicose na circulação; quan-
do com DM, a glicose tende a aumentar sua energia, para auxiliar 
na resposta ao estresse. Conclusão: A educação em saúde às pessoas 
com DM precisa configurar-se em um processo contínuo, abrangen-
te, de forma saudável e como desafio, ajudando na resiliência à DM. 
Palavras-chave: Saúde mental, diabetes, DASS-21.

PO167 - esTUdO mUlTicÊNTricO BrasileirO sOBre 
TÉcNicas e PrOBlemas da aUTOaPlicaÇÃO de iNsUliNa
Gallo ama1, Netto aP2, Zach Pl1, couto sr1, Zanella mT1

1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 2 Hospital do Rim e da 
Hipertensão da Unifesp

Introdução: A desinformação sobre as técnicas corretas de auto-
aplicação de insulina é uma constante e as consequências são alta-
mente preocupantes, uma vez que a aplicação incorreta resulta em 
modificações substanciais na farmacocinética e na farmacodinâmica 
da insulina. Objetivo: Avaliar quantitativamente os diversos erros 
praticados pelos pacientes na autoaplicação de insulina. Material 
e método: Estudo observacional, realizado em seis centros de re-
ferência no atendimento de diabetes do Sistema Único de Saúde, 
localizados em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Jundiaí 
e Porto Alegre. Os pacientes responderam a um questionário espe-
cífico sobre práticas de autoaplicação de insulina, com demonstração 
prática do paciente referente à aspiração e técnica de autoaplicação 
de insulina. Resultados: A amostra totalizou 140 pacientes insuli-
nizados há mais de seis meses, de ambos os sexos, de 6 a 75 anos 
de idade, sendo 120 pacientes no grupo de adultos com diabetes 1 
e 2 e 20 no grupo jovem com diabetes 1. Observou-se grande per-

centual de erros durante a aspiração das doses prescritas de insulina 
com a utilização de seringas de 100 UI: 50% de doses incorretas no 
grupo adulto e 60% no grupo jovem. Entretanto, com a utilização 
de seringas de 30 UI e 50 UI, observou-se redução significativa do 
erro, variando de 31% a 34% de doses incorretas no grupo de adultos 
e de 0% a 5% no grupo de jovens. A técnica de rodízio de aplica-
ções foi considerada como adequada em apenas 28,3% no grupo de 
adultos; a retirada da agulha do subcutâneo foi feita precocemente 
(menos de 5 segundos após o final da injeção) por 46,7% dos pa-
cientes, o que provoca refluxo da insulina injetada. Numa avalia-
ção global, constatou-se que apenas 10% dos pacientes utilizavam 
técnica totalmente correta de autoaplicação de insulina. A presença 
de lipodistrofia foi constatada em 20% do grupo de adultos e em 
50% do grupo de jovens. Conclusão: Foi observada a ocorrência de 
erros significativos, demonstrando a crítica situação que pode vir a 
comprometer o sucesso do tratamento do diabetes, principalmente 
em se tratando de aplicação com seringas de 100 UI. Há, portanto, 
necessidade imediata de implantação de estratégias educacionais efi-
cazes e que proporcionem ao paciente os conhecimentos necessários 
para a redução dos riscos potenciais da autoaplicação de insulina. 
Palavras-chave: Diabetes mellitus, educação em saúde, enfermagem.

PO168 - imPlaNTaÇÃO de Um esQUema visUal Para 
OrieNTaÇÃO QUaNTO aO UsO de iNsUliNa em PacieNTes 
diaBÉTicOs Na aTeNÇÃO PrimÁria – relaTO de 
eXPeriÊNcia
Braga dc1, Bortolini sm1, stroher cK2, Byczkovski T2

1 Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social de Água Doce, SC.  
2 Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC)

Objetivo: Descrever a experiência de uma Estratégia Saúde da Fa-
mília (ESF), em um município do meio-oeste catarinense, na orien-
tação de pacientes quanto à utilização de insulina, no que se refere 
à sua aspiração, especialmente quando são manuseados dois tipos de 
insulina para uma aplicação. Material e métodos: Trata-se de um 
relato de experiência, realizado em uma ESF, cuja população é de 
4.095 habitantes e a cobertura pela atenção básica abrange 100%. 
Por meio de uma representação visual, em que são identificadas duas 
réguas que são idênticas às da seringa de insulina, são demonstrados 
para o paciente, com canetas marca-texto, os níveis de insulina regu-
lar e NPH a serem aspirados na mesma seringa, bem como as varia-
ções das doses administradas antes do café e antes do jantar. Ainda, 
além da representação visual, são preenchidos os valores adequados 
de cada insulina a ser utilizada, e a quantidade de insulina por qui-
lograma de peso, de modo a facilitar futuras alterações. Resultados: 
Observou-se que o esquema visual auxilia o paciente por meio da 
demonstração da quantidade de insulina a ser administrada. Acre-
dita-se que tal objetivo seja alcançado em decorrência da sensação 
de segurança transmitida ao ter um “espelho” daquilo que deve ser 
feito no seu cotidiano. Mesmo os pacientes que utilizam insulina há 
vários anos solicitam o esquema, além da receita médica. Discussão: 
A terapia com insulina visa mimetizar, da melhor forma possível, o 
perfil fisiológico da secreção pancreática de insulina. Dessa forma, 
grande número de pacientes utiliza dois tipos de insulina ao mesmo 
tempo, por exemplo, a insulina regular associada à insulina NPH. 
De acordo com o NTL Institute (National Training Laboratories 
Institute), a fixação de determinado conhecimento aumenta com a 
utilização de recursos visuais (20%), demonstrações práticas (30%) e 
discussões (50%). Para que o controle glicêmico seja efetivo, é ne-
cessário que o usuário insulino-dependente aprenda vários aspectos 
sobre a utilização da insulina, pois sua ação está diretamente rela-
cionada a fatores envolvidos desde a sua aquisição até a aplicação. 
Para tal, é necessário tempo, prática e educação permanente para 
o desenvolvimento de confiança e habilidade técnica. Conclusão: 
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Este relato reforça a implantação e a elaboração de estratégias de 
educação em saúde que considerem as limitações de cada usuário, a 
fim de estimulá-los a realizarem a autoaplicação da insulina de forma 
segura, minimizando a ocorrência de erros. Palavras-chave: Insuli-
noterapia, esquema de medicação, atenção primária à saúde.

PO169 - iNOvaNdO Na rede PÚBlica: criaÇÃO de 
maNUal de edUcaÇÃO em diaBeTes Para PacieNTes
Pieper c1, amorim W1, Kupfer r1, rodrigues W1, cogliatti r1, costa 
s1, Torres iP1, caldas mG1 
1 Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia (IEDE) 

Objetivo: O Manual de Educação em Diabetes para Pacientes foi 
desenvolvido pela Equipe Multidisciplinar da Unidade de Educação 
(UE) em Diabetes do IEDE (Instituto Estadual de Diabetes e En-
docrinologia), com o objetivo de ser um instrumento de esclareci-
mento e sedimentação das informações recebidas durantes as aulas 
do Programa de Educação em Diabetes. Material e métodos: O 
conteúdo do manual foi baseado no Programa de Educação em Dia-
betes do IEDE e elaborado pela equipe da UE (endocrinologistas, 
nutricionistas, enfermeiras, psicólogas, assistentes sociais, fisiotera-
peutas), com experiência de 15 anos nessa área. É composto de 80 
páginas, com formato de bolso (21 x 15 cm), contendo ilustrações 
com personagens que representam o diabético tipo 1 e tipo 2 e com 
linguagem clara e objetiva. Contém 12 temas: 1. Noções Gerais; 
2. Como controlar; 3. Metas do bom controle; 4. Complicações 
agudas; 5. Plano Alimentar; 6. Insulinas e insulinização; 7. Antidia-
béticos orais; 8. Complicações crônicas; 9. Cuidados com os pés; 10. 
Exercício físico; 11. Diabetes e cidadania; 12. Diabetes emocional 
(?). Esse manual aborda informações seguras e atualizadas sobre dia-
betes para os pacientes que são atendidos pelo serviço de diabetes 
do IEDE e seus familiares, permitindo melhor entendimento sobre 
a patologia e a adesão ao tratamento. Discussão: A educação se 
constitui como base do tratamento em diabetes. Manuais contendo 
informações sistematizadas, ilustradas e com linguagem simples e 
dinâmica são esclarecedores e fundamentais como instrumento de 
educação em diabetes e fixação das mensagens transmitidas verbal-
mente durante as aulas e consultas. Palavras-chave: Educação, dia-
betes, manual.

PO170 - iNTerveNÇÕes edUcaTivas sOBre iNsUliNa Para 
PrOFissiONais de saÚde da Família
Bresciani mB1, Oliveira J1, santos ce1, Brun dc1, dettenborn Gr1, 
Furtado lBs1, Possuelo lG1 
1 Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc)

Objetivos: O diabetes é uma das principais doenças crônicas, com 
elevadas taxas de morbimortalidade, transformando-se em um sério 
problema de saúde pública. Considerando a importância da atuação 
da equipe de saúde relativamente aos diabéticos usuários de insulina 
seguidos na atenção básica, o presente estudo teve como objetivo 
comparar o conhecimento de profissionais da saúde da família re-
ferente à terapia de insulina antes e após uma oficina realizada por 
equipe do PET-Saúde. Material e métodos: Foi realizada interven-
ção educativa para duas equipes de Estratégia de Saúde da Família 
de um município da região central do Rio Grande do Sul. Um total 
de 18 profissionais participou dos processos educativos, que abor-
davam o diabetes e a forma correta de transportar, armazenar, pre-
parar e aplicar insulina. As intervenções ocorreram sob a forma de 
aula dialogada, com recursos visuais e demonstrações práticas. Antes 
das capacitações, aplicou-se um questionário para avaliar o conheci-
mento prévio dos profissionais sobre o assunto (pré-teste). Após a 
intervenção, as mudanças de suas representações sobre o tema fo-

ram examinadas (pós-teste). A avaliação do conhecimento foi feita 
pela comparação do percentual de acertos antes e após a intervenção 
educativa. Resultados: Verificou-se aumento no percentual de acer-
tos de 63,2% no pré-teste da Equipe A para 81,3% no pós-teste. Já 
na Equipe B, o percentual de acertos no pré-teste foi de 58,58% e no 
pós-teste, de 83,33%. A aplicação da oficina acarretou aumento com 
significância estatística no percentual de acertos das duas equipes 
analisadas, reiterando a importância do processo educativo. Discus-
são: Esse resultado aponta que o processo de construção do conhe-
cimento mediante intervenções educativas aplicadas para equipes de 
saúde traz resultados satisfatórios, incrementando o conhecimento 
dos profissionais. É importante que eles estejam informados a res-
peito do diabetes, elaborando estratégias para promover o conheci-
mento e habilidades para o autocuidado do diabético, permitindo 
maior interação entre profissionais e usuários (Chaves). Conclu-
são: A proposta de oficina como modalidade educativa colaborou 
no incremento dos conhecimentos da equipe referente à insulina, 
permitindo a correta orientação ao paciente diabético usuário de 
insulina. Essa experiência promoveu a integração entre universidade, 
serviço e comunidade, preparando os profissionais para atuarem em 
atividades educativas para a população diabética. Palavras-chave: 
Intervenção educativa, insulina, saúde da família.

PO171 - imPacTO da aBOrdaGem iNTerdisciPliNar: 
edUcaÇÃO em saÚde Para POrTadOres de DIABETES 
MELLITUS
Ferreira acl1, cardoso GPG1, Ourives lHm1, Pontes Js1, reis FcO1

1 Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)

Objetivo: Avaliar, após três meses, se as ações educativas numa 
abordagem multiprofissional seriam evidenciadas em exames labo-
ratoriais, neuropatia do pé diabético e medidas antropométricas. 
Material e métodos: Os selecionados participam do grupo de dia-
béticos de uma UBS. Os profissionais – assistente social, enfermeiro 
e nutricionista – avaliaram: exames laboratoriais, estado nutricional, 
pé diabético e perfil social. Os encontros eram semanais, em cada 
um eram abordados temas como: medicação, atividade física, ali-
mentação e autocuidado. Na outra semana os participantes deve-
riam falar com as próprias palavras o que foi entendido do encontro 
anterior, o que havia sido feito de diferente do habitual e se a con-
duta sugerida pelo profissional era de fácil aplicação. Questionários 
foram aplicados a cada 30 dias e exames de sangue, a cada 90 dias. 
Os participantes foram orientados a verificar glicemia de jejum e 
pós-prandial, 2x/semana para usuários de medicação VO e 3x/dia 
para usuários de insulina, a se alimentar adequadamente e a pra-
ticar atividade física por 30 minutos, 3x/semana. Resultados: Ao 
final do trabalho, constatamos que 50% não praticavam atividade 
física. Do total 33% mantiveram a HbA1c acima de 7%. A glicemia 
de jejum aumentou em 50% dos pacientes, em 33% houve redu-
ção e 17% mantiveram os mesmos valores. Dos participantes, 50% 
apresentavam sobrepeso e 50% obesidade, ao final 16% saíram da 
classificação de obesidade tipo 1 para sobrepeso. Em 83% dos par-
ticipantes houve redução de peso (média de redução = 1,5 kg). A 
circunferência média era de 98 cm (média de redução = 4,5 cm) e 
100% das pessoas acompanhadas perderam medida da circunferência 
abdominal. A neuropatia do pé diabético estava ausente em 66% dos 
pacientes. Discussão: Verificou-se no final um maior conhecimento 
da doença, entretanto não foram evidenciadas diferenças significati-
vas no estilo de vida dos participantes, em discordância com artigos 
publicados sobre educação em diabetes. Relacionado a composição 
corporal, pode-se entender que estar acima do peso e ter a circun-
ferência abdominal acima dos parâmetros mostrou-se fator de risco 
para o surgimento do diabetes. Conclusão: A abordagem sobre a 
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importância da atividade física não foi eficaz, e os participantes que 
não faziam exercícios continuaram sem praticar após os três meses. 
A abordagem foi eficiente na alimentação e no cuidado com os pés, 
fortalecendo vínculos no grupo. Entre os participantes as mudanças 
eram almejadas, mas esbarram em aspectos sociais. Palavras-chave: 
Educação em saúde, diabetes mellitus, interdisciplinar.

PO172 - imPacTO dO cONHecimeNTO sOBre diaBeTes, da 
resiliÊNcia e da dePressÃO NO cONTrOle GlicÊmicO 
de JOveNs e adOlesceNTes cOm diaBeTes TiPO 1
santos Frm1, Bernardo v1, Gabbay mal1, dib sa1, sigulem d1

1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 

Objetivos: O objetivo deste estudo é avaliar o impacto do conhe-
cimento sobre diabetes, da ansiedade, da depressão e da resiliência, 
sobre o controle glicêmico de jovens e adolescentes com DM1. 
Materiais e métodos: Este é um estudo transversal que incluiu 114 
adolescentes e jovens com DM1, atendidos no Centro de Diabetes 
do Hospital São Paulo, com idade entre 11-25 anos e média de 
17,8 ± 3,8 anos. O controle glicêmico foi avaliado por meio do exa-
me da hemoglobina glicada (HbA1c). O questionário DKN-A foi 
utilizado para acessar o conhecimento sobre diabetes. Para avaliar 
os fatores psicossociais foram utilizados os seguintes questionários: 
resiliência (Resilience Scale – RS); e ansiedade e depressão (Hospi-
tal Anxiety and Depression Scale – HADS). Todos os questionários 
utilizados no estudo são validados: para o português brasileiro; e 
também para utilização com jovens e adolescentes. Resultados: A 
média da HbA1c na amostra estudada foi de 9,3 ± 2,3. Foi encon-
trada correlação de Pearson significativa entre a HbA1c e os seguin-
tes fatores: ansiedade (r = 0,25; p = 0,002); depressão (r = 0,36; p 
< 0,001); e resiliência (r = 0,36; p < 0,001). Os escores da escala 
DKN-A (conhecimento sobre diabetes) não apresentou correlação 
significativa com a HbA1c. Em uma análise de regressão linear múl-
tipla, entre todos fatores avaliados, o único fator que apresentou 
relação significativa com a HbA1c foi a depressão. Discussão: O 
presente estudo revelou que a média da HbA1c da amostra foi de 
9,3 ± 2,3, dados que sugerem a necessidade de esforços contínuos 
para compreender os fatores que têm impacto no controle glicê-
mico e, assim, de aprimorar as ações educacionais para os jovens 
com DM1. A depressão apresenta associação significativa com o 
controle glicêmico. O escore alto de depressão é um fator preditor 
de alto valor da HbA1c, e esse resultado que está em concordân-
cia com estudos anteriores. Os resultados também sugerem que o 
valor da HbA1c apresenta uma correlação significativa com a an-
siedade, a depressão e a resiliência. Conclusão: A depressão é um 
fator preditor de um inadequado controle glicêmico. Os resultados 
deste estudo sugerem que a ansiedade, a depressão e a resiliência 
devam ser temas abordados em ações educacionais para pacientes 
com DM1. Os valores da HbA1c não apresentam correlação com o 
conhecimento sobre diabetes, indicando que a simples aquisição de 
conhecimento sobre o diabetes não é um fator preditor de um bom 
controle glicêmico. Palavras-chave: Controle glicêmico, diabetes 
tipo 1, resiliência.

PO173 - PaPel da edUcaÇÃO em saÚde Na melHOra dO 
cONTrOle GlicÊmicO de PacieNTes em UsO de iNsUliNa
decimo JP1, Brandão Ka1, Parise eN1, sniker r1, Neves FBF1, 
mascarenhas lPG2, França sN2

1 Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. 2 Unidade de Endocrinologia 
Pediátrica do Hospital de Clínicas

Introdução: Muito se tem discutido sobre o papel da educação em 
saúde no tratamento e prevenção de doenças crônicas como o dia-
betes, bem como de terapias não medicamentosas, focadas na aqui-

sição de hábitos de vida saudáveis como importantes aliadas para 
obtenção de melhoria do quadro clínico e ganhos em qualidade de 
vida. Objetivo: Demonstrar a influência da participação em reuni-
ões mensais de um grupo de educação em saúde multiprofissional 
focado no diabetes no controle glicêmico de portadores de diabetes 
tipo 2 em uso de insulina. Materiais e métodos: Foram avaliados 
38 adultos com idade de 58,98 ± 9,52 anos inscritos no programa 
de diabetes da unidade de saúde. Fez-se uma busca no prontuário 
eletrônico desses pacientes e admitiu-se como valores de hemoglo-
bina glicada (HbA1C) de partida aqueles anteriores a abril de 2012 
(data de início das reuniões do grupo), porém não mais antigos que 
janeiro de 2011, comparando-os com valores atuais (2013). Os gru-
pos foram divididos entre os presentes em 6 a 13 reuniões (G1) 
e aqueles que compareceram em cinco ou menos (G2). Resulta-
dos: Após essa análise dos valores de HbA1C, verificou-se que 70% 
dos pacientes do G1 (6 a 13 reuniões) diminuiram seus valores de 
HbA1C e que 61% dos pacientes do G2 ainda assim também obti-
veram reduções na HbA1C. Observou-se ainda que 45% daqueles 
que compareceram a um número maior de reuniões tiveram valores 
de HbA1C entre 7,0% e 8,0% enquanto no segundo grupo ape-
nas 16,57% ficaram nesse intervalo. Discussão: O presente traba-
lho encontra-se em concordância com o pressuposto de Souza et al. 
(2005), que destacam que o trabalho em grupo facilita a expressão 
individual e coletiva das necessidades, expectativas e circunstâncias 
de vida que influenciam a saúde e, dessa forma, consegue influen-
ciar de forma consistente nos indicadores de saúde. Grillo e Gorini 
(2007) acompanharam 125 diabéticos do tipo 2 e concluíram que a 
maioria deles se beneficiaria de uma abordagem multidisciplinar na 
educação em saúde com foco em mudanças comportamentais. Con-
clusão: Os pacientes que compareceram a um maior número de reu-
niões educativas puderam compartilhar e sanar suas dúvidas e neces-
sidades, tendo como resultado melhora em seu controle glicêmico, 
todavia mesmo aqueles que participaram menos dos encontros ainda 
assim obtiveram benefícios no controle da doença. Palavras-chave: 
Educação em saúde, diabetes, hemoglobina glicada.

PO174 - PerFil dO idOsO cOm dm2: eNFOQUe edUcaTivO 
TeraPÊUTicO dO eNFermeirO Na UNidade de aTeNÇÃO 
secUNdÁria
Brandão md1, silva aNs2, castro JrB3, castro JB3, araújo cB2

1 Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão. 2 Universidade Estadual do Ceará 
(UECE). 3 Universidade de Fortaleza (Unifor) 

Objetivo: Descrever o perfil do diabetes mellitus tipo 2 do idoso e 
as implicações da promoção e prevenção em saúde na qualidade de 
vida. Metodologia: Estudo descritivo com abordagem quantitati-
va realizado na unidade de atenção secundária do Nordeste brasi-
leiro do Sistema Único de Saúde, no período de janeiro a junho 
de 2013. Aplicou-se um formulário que abordava questões nor-
teadoras da temática, com 35 idosos, de ambos os sexos, na faixa 
etária igual e superior a 60 anos, em consulta ambulatorial médica 
e de enfermagem. Resultados: De acordo com o apresentado no 
formulário em relação à escolaridade, 21 (60%) não concluíram o 
ensino fundamental. Quanto à renda familiar, 28 (80%) têm ren-
da de um salário mínimo; 25 (71,42%) são aposentados. Tempo de 
diagnóstico maior incidência de 11 a 20 anos, fator importante na 
manutenção do autocuidado e intervenções das complicações crô-
nicas, sendo importante para as ações de promoções de saúde. Da 
amostra, 19 (54,28%) estão com sobrepeso. Dezessete (48,57%) 
praticam atividade física. Dieta é seguida por 26 (74,28%). Trinta 
e três (94,28%) usam medição com efetividade. Quanto às com-
plicações, 10 (28,57%) têm retinopatia, cinco (14,42%) neuropa-
tia, três (8,57%) nefropatia e dois (5,74%) amputação. Desses, 19 
(54,28%) estão satisfeitos com a terapêutica. Discussão: Com base 
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nos resultados, foi possível observar que há melhores modos de con-
viver com a diabetes, que é uma doença crônica, mas tratável. Os 
processos educativos favorecem na qualidade de vida e na satisfação 
terapêutica desse público, sendo assim contribuem para uma maior 
adesão. O enfoque observado sobre a educação em saúde esclarece 
os aspectos da doença e o tratamento adequando, levantando ques-
tionamentos sobre uma melhor qualidade de vida, com a prática 
de exercícios físicos, alimentação saudável, lazer, uso adequado dos 
medicamentos. Com o aumento de informações dos participantes 
sobre a temática, foi possível perceber comportamento preventivo e 
maior adesão. Conclusão: Sendo assim, conhecendo o perfil do ido-
so com diabetes, podemos destacar a importância da promoção em 
saúde como um recurso poderoso e de evidência comprovada para 
o controle glicêmico, diminuindo, assim, as possíveis complicações 
crônicas do diabetes. Palavras-chave: Promoção da saúde, diabetes 
mellitus, idoso.

PO175 - PrOmOveNdO rOdas de cONversa sOBre O 
diaBeTes cOm UsUÁriOs de Uma UNidade saÚde da 
Família
Tacahashi ds1, Ortiz cF2, Oliveira GsP2, campos aPGv3, lipi arP4, 
Bueno me4, Fonseca msm4

1 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Faculdade de Ciências 
Médicas e da Saúde. 2 Prefeitura Municipal de Sorocaba. 3 Acadêmica de 
Enfermagem da PUC-SP. 4 Acadêmica de Medicina da PUC-SP

Introdução: O diabetes mellitus (DM) é uma doença de alta preva-
lência e significativa morbidade. Um dos aspectos relevantes para o 
tratamento do DM é o conhecimento para desenvolver habilidades 
necessárias para o autocuidado. Objetivos: Colocar um grupo de 
pessoas com diabetes em uma discussão aberta e significativa sobre 
as suas condições. Material e método: Trata-se de uma pesquisa 
de ação desenvolvida em 2011 numa Unidade de Saúde da Família 
da cidade de Sorocaba/SP. O contato inicial com os potenciais 
participantes foi feito pelas agentes comunitárias de saúde. Parti-
ciparam do estudo cinco mulheres e quatro homens na faixa etária 
compreendida entre 55 e 75 anos. Em relação aos dados sociode-
mográficos, a amostra contém: três negros e três caucasianos, três 
pardos e um amarelo; cinco analfabetos, um com primeiro grau 
incompleto e três com primeiro grau completo. Foram realizados 
quatro encontros de 2 horas de duração cada. O material utilizado 
para o processo educativo foram Mapas de Conversação TM, fer-
ramenta útil para leigos, pois contém explicações detalhadas pró-
prias para esse público sobre o conceito, a etiologia, a prevenção, 
os fatores de risco e o tratamento da doença. Resultados e dis-
cussão: Verificou-se que os participantes reconheciam o diabetes 
como “uma coisa muito ruim” e que “está no sangue”, ou “uma 
doença que não tem cura e deve ser tratada para não matar”, e um 
paciente referiu ser “coisa séria, do demônio, que tira tudo que a 
gente gosta e mata”. A colocação do grupo em conversa aberta e 
descontraída sobre sua condição, em que eles podiam compartilhar 
experiências em comum e comparar-se, foi muito rica. Inclusive, 
nos relatos de hábitos alimentares, tendo em vista a diversidade 
cultural, surgiram informações importantes que desconhecíamos. 
Notamos grande entusiasmo entre os participantes ao contar suas 
experiências de vida e como, ao longo das atividades, eram capazes 
de identificar erros e acertos nos depoimentos de seus pares. Con-
clusão: Possibilitou entender certos anseios, necessidades, revoltas 
e situações que não são percebidas pelo profissional de saúde em 
um atendimento individual. O fato de a maioria dos participantes 
ser composta por analfabetos não impediu o processo de aprendi-
zagem significativa, promovendo conscientização de uma opção de 
vida saudável. Palavras-chave: Diabetes mellitus, educação, pro-
moção à saúde.

PO176 - resUlTadOs de Um PrOGrama de edUcaÇÃO em 
diaBeTes
Bezerra JcG1, araujo NBc2, cordeiro mm1, Pereira mc1, Gilban d1

1 Hospital Federal de Bonsucesso, RJ. 2 Hospital de Bonsucesso, RJ 

Objetivo: A educação em diabetes destina-se a capacitar o pacien-
te e familiares para o autocuidado e a gestão da doença. Deve ser 
contínua e adaptada às condições do paciente: faixa etária, cognição 
e necessidades especiais. O objetivo deste estudo foi verificar resul-
tados do nosso programa educativo na aquisição de conhecimento 
e desempenho de habilidades. Material e métodos: Estudo descri-
tivo realizado no Ambulatório de Diabetes de um hospital público. 
Durante um mês foram coletados dados de 122 diabéticos no mo-
mento da consulta pré-clínica por meio de entrevista. As questões 
eram relacionadas ao uso da insulina, automonitorização, manuseio 
da hipoglicemia, cuidado com os pés e participação das atividades 
de educação coletiva. Todos concordaram em participar e foram in-
formados quanto à divulgação dos resultados. Resultados: A média 
de idade foi de 48,8 ± 22,9 anos, e o tempo médio de doença foi de 
14,8 ± 10,6 anos. 20 pacientes tinham idade igual ou menor que 18 
anos. 59% eram diabéticos tipo 2 e 41% tipo 1. Verificamos que to-
dos os erros foram mais frequentes entre os diabéticos tipo 2; no uso 
da insulina, o erro mais comum (20%) foi a falta de rodízio dos locais 
de aplicação. 61% não sabiam interpretar as mensagens no glicosí-
metro de hiper e hipoglicemia. O item reconhecimento, percepção 
e correção da hipoglicemia foi correto em 92,3%. Quase a metade 
não examina os pés (41,8%) e usa calçado inadequado (30%). Não 
houve correlação entre o tempo de doença e/ou grau de escolarida-
de com a incidência maior de erros. Mais de 80% dos entrevistados 
não participam das atividades coletivas, recebendo apenas educação 
de forma individual pela equipe profissional. Discussão: A educação 
em diabetes é indubitavelmente efetiva na melhora do prognósti-
co e da qualidade de vida. Cada programa de educação deve ser 
adaptado a sua realidade e ter suas ações periodicamente revistas. O 
recrutamento da clientela para participação nas atividades coletivas 
requer esforço constante da equipe de saúde. Conclusão: No nosso 
grupo, os diabéticos tipo 2 devem ter atenção maior e talvez requei-
ram uso de outra metodologia educativa. As informações fornecidas 
pelo glicosímetro, bem como os cuidados com os pés, necessitam 
ser reforçadas. São necessárias novas estratégias para recrutamento 
da clientela para as ações educativas coletivas como a sala de espe-
ra, feira do diabetes e reuniões mensais. Palavras-chave: Educação, 
diabetes, consulta pré-clínica.

PO177 - reUTiliZaÇÃO de seriNGas descarTÁveis em 
PacieNTe diaBÉTicO
andrade lJO1, Bittencourt amv2, santos-França l3, França ls1, 
sousa alOF4, Nicanor Js1, melo Prs1, drubi Ga1

1 Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).  
2 Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA).  
3 Faculdade de Medicina – Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC).  
4 Faculdade de Enfermagem da Universidade Católica de Salvador (UCSAL) 

Diabetes é um conjunto de doenças crônicas em que o custo do 
tratamento ao longo dos anos torna-se oneroso. A reutilização 
de seringas descartáveis para a aplicação de insulina tem sido uma 
prática comum em diabéticos, por causa do baixo poder aquisitivo 
da população, bem como da inconstância no fornecimento dessas 
seringas por parte dos serviços públicos de saúde especializados. 
Objetivo: Avaliar a prática de reutilização de seringas descartáveis 
para aplicação de insulina, suas implicações e complicações, bem 
como analisar as características sociodemográficas de uma popula-
ção que faz uso dessa prática. Material e método: Estudo analítico, 
de corte transversal, com abordagem qualitativa e quantitativa, com 
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coleta de dados por meio de entrevista semiestuturada, em uma 
amostra de diabéticos em uso de insulina do Hiperdia da cidade 
de Itabuna/Bahia. Resultados: Foram entrevistados 120 pacien-
tes, 40% homens e 60% mulheres, cuja faixa etária variou de 4 a 
88 anos. Referente às condições econômicas, 47,5% tinham renda 
mensal de um salário mínimo. Diabetes tipo 1 foi de 40% e tipo 2 
de 60%. Quanto ao local de aquisição das seringas, 91,7% adquirem 
em postos de saúde e 4,2% compram em farmácias. Autoaplica-
ção é realizada em 81,7% dos casos e 91,7% fazem rodízio entre 
os locais da aplicação. Dos pacientes avaliados, 91,7% reutilizam 
as seringas, 42,5%, até duas vezes e 35,8%, de três a cinco vezes. 
As complicações no local da aplicação foram referidas por 23,3%, 
principalmente hematomas e sinais de flogose. Correlacionando as 
complicações com o local de aplicação, o número de reutilizações, 
o local de armazenamento das seringas e desinfecção/antissepsia, 
não foi verificada significância estatística. Conclusões: 1. Reutiliza-
ção de seringas descartáveis de insulina é uma constante na popu-
lação avaliada. 2. Este estudo demonstrou de forma científica uma 
questão que já era vista na prática, mas não mensurada. 3. A maior 
parte da população, sobretudo de baixa renda, reutiliza as seringas 
sem complicações estatisticamente significantes. Palavras-chave: 
Diabetes, seringas, insulina.

PO178 - sBd e cONselHOs reGiONais de eNFermaGem: 
ParceirOs Na aTUaliZaÇÃO de PrOFissiONais reFOrÇam 
as recOmeNdaÇÕes Na iNsUliNOTeraPia
Papaleo lK1, coelho acd1, speggiorin se1, Oliveira cO1

1 SBD 

Introdução: O Qualifica COREN é um projeto realizado pelos 
Conselhos Regionais de Enfermagem e tem como finalidade pro-
mover a educação continuada para os profissionais da categoria por 
meio de cursos gratuitos. Objetivo: Nosso objetivo é relatar a im-
portância da formação continuada do profissional de enfermagem, 
principalmente daqueles que estão distantes dos grandes centros e 
têm acesso escasso às atualizações das diretrizes da SBD e a novas 
tecnologias. Metodologia: Um relato de experiência da SBD, vi-
venciado pela equipe de enfermagem no evento promovido pelo 
COREN-RS. Participaram mais de 250 profissionais da região do 
Litoral Norte do estado do Rio Grande do Sul, situada a cerca de 
200 km de distância de Porto Alegre. Por meio de abordagem teó-
rica e prática, focou-se na atualização das diretrizes da SBD 2013, 
principalmente na autoaplicação de insulina no diabético tipo 2 in-
sulino-requerente adulto e idoso, educação em saúde, tratamentos, 
legislações e políticas públicas. Resultado: Notou-se deficiência 
por parte dos participantes diante dos avanços do tratamento para 
diabetes. Como principal fator, elencamos a distância dos núcleos 
de formação especializados em diabetes e/ou doenças crônicas e 
falhas nas grades curriculares dos cursos existentes. Discussão: A 
proposta de renovar os conhecimentos dos profissionais a respeito 
do diabetes pode contribuir significantemente para o sucesso do 
tratamento, visto que a insulina está entre os cinco medicamentos 
que mais causam danos a pacientes adultos e pediátricos. Sendo um 
fármaco de margem terapêutica estreita, uma dose excessiva pode 
levar à hipoglicemia e, por outro lado, uma subdose pode resultar 
em hiperglicemia (ISMP, 2012), fator que se agrava com a cres-
cente demanda de pacientes diabéticos tipo 2 insulino-requerentes. 
Conclusão: A preocupação e o comprometimento da SBD e dos 
COREN em reciclar os profissionais da enfermagem é de grande 
significância, visto que a experiência vivenciada por nossa equipe 
confirmou déficit de conhecimento, principalmente dos que vivem 
afastados dos grandes centros. Logo, esse esforço é uma ferramenta 
valiosa para o aprimoramento dos colaboradores e também para 

uma terapêutica adequada. Estes, estando em contato direto com 
o paciente, são muitas vezes os principais responsáveis na instrução 
dos pacientes. Palavras-chave: Insulinoterapia, qualificando, dire-
trizes da SBD.

PO179 - TÉcNica edUcaTiva TeÓricO-PrÁTica de 
cONTaGem de carBOidraTOs Para PrOFissiONais 
mÉdicOs
Nunes-silva JG1, martins mr1, cobello av1, Queiroz ms1, Nery m1

1 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (USP)

Objetivo: Uma vez que o cálculo do total de carboidratos que serão 
consumidos na refeição é considerado ponto crítico para o controle 
glicêmico de indivíduos diabéticos em terapia intensiva, torna-se 
fundamental saber quais as dificuldades encontradas para isso. Sen-
do assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a frequência e os princi-
pais tipos de erros durante treinamento do método de contagem de 
gramas de carboidratos por uma técnica educativa teórico-prática. 
Materiais e métodos: Estudo realizado durante curso de imersão 
em diabetes, com 76 médicos residentes de Endocrinologia. Após 
aula expositiva sobre o método de contagem de carboidratos, os 
participantes foram orientados a agir como diabéticos em terapia 
basal-bólus, realizando automonitorização da glicemia capilar pré 
e pós-prandial e contagem de carboidratos nas refeições, conforme 
prescrição médica individualizada. Cada participante recebeu mo-
nitor de glicemia capilar, manual de contagem de carboidratos e 
impressos para anotação dos cálculos. Avaliados os dados relativos 
a quatro refeições. Resultados e discussão: Nas atividades práticas 
a média de participação foi de 86%. Comparando-se a primeira e 
a última refeição, houve redução de 22,6% na frequência de er-
ros, ou seja, de 59% na primeira para 36,4% na última. Em relação 
à frequência individual de erros, também houve redução entre a 
primeira e a última refeição, e 50% dos participantes cometeram 
um erro no início e 60% no final, e assim sucessivamente, 37,5% e 
30% dois erros, 7,5% e 10% três erros, 7,5% e 0% quatro erros. Os 
principais erros apresentados na primeira e na última refeição foram 
respectivamente: erro na consulta dos alimentos no manual (62,5% 
e 55%), erro no cálculo da insulina correspondente à quantidade de 
carboidratos ingerida (60% e 40%) e erro nas medidas caseiras dos 
alimentos (30% e 10%). Conclusão: O aprendizado da contagem 
de carboidratos por residentes de endocrinologia mostrou-se efe-
tivo quando utilizada a técnica teórico-prática, contribuindo para 
a redução da frequência de erros e elucidando possíveis dúvidas 
que pacientes candidatos ao método possam apresentar. Palavras-
-chave: Contagem de carboidratos, educação em diabetes, diabetes 
mellitus.

PO180 - TraBalHO iNTerdisciPliNar POr meiO dO 
PrOJeTO PeT-saÚde, POssiBiliTaNdO BeNeFíciOs aOs 
PacieNTes diaBÉTicOs de saNTa crUZ dO sUl/rs
Bresciani mJ1, Oliveira J1, Brun dc1, santos ce1, dettenborn Gr1, 
Fischborn aF1, lepper l1, Possuelo lG1

1 Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc)

Objetivo: O Ministério da Saúde criou em 2007 o Programa de 
Educação pelo Trabalho para Saúde (PET-Saúde), que consolida 
a integração ensino-serviço-comunidade. Um dos subprojetos 
é a assistência integral nas doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT), que são um problema de saúde global. O diabetes é uma 
das patologias com maior destaque entre as DCNT. O objetivo 
deste trabalho é relatar a importância do PET-Saúde no fortale-
cimento de cursos da área da saúde no que tange à atenção aos 
pacientes diabéticos. Materiais e métodos: O trabalho é um relato 
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de experiência de caráter descritivo. A duração da experiência foi 
de setembro de 2012 até o momento. As atividades na área de 
diabetes foram desenvolvidas por discentes dos cursos de Ciên-
cias Biológicas, Fisioterapia, Farmácia e Medicina, no Ambulatório 
Central de Santa Cruz do Sul, com carga horária de 8 horas sema-
nais, sob a coordenação da preceptora farmacêutica. Resultados: 
Ao serem inseridos em todas as atividades, os alunos realizaram 
revisão do prontuário dos pacientes com diabetes, participaram de 
reuniões com a equipe multiprofissional, discussão de casos clíni-
cos, além de aferirem pressão arterial e glicemia capilar. Também 
participaram de ações de orientação com entrega de folhetos e ofi-
cinas para capacitação dos profissionais de saúde sobre insulina, 
acompanharam grupos de pacientes e aplicaram questionários para 
avaliar e acompanhar a patologia, além de consolidarem ações que 
envolvem o ensino/serviço/comunidade. Discussão: Estudos re-
alizados com pacientes diabéticos demonstram redução nas com-
plicações quando os pacientes recebem orientação de uma equipe 
multiprofissional capacitada, o que reforça a importância da educa-
ção em saúde como caminho para o alcance do bom controle me-
tabólico. O PET-Saúde visa à formação de profissionais de saúde 
de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica, 
pautada pelo espírito crítico, pela cidadania e pela função social 
da educação superior, orientada pelo princípio da indissociabilida-
de entre ensino, pesquisa e extensão. Conclusão: O PET-Saúde 
oferece à sociedade profissionais de saúde conhecedores das redes 
de atenção e capacitados ao trabalho multiprofissional segundo os 
princípios e necessidades do SUS, com vistas a garantir a qualidade 
dos serviços em saúde, além de garantir o melhor atendimento aos 
portadores de diabetes, diminuindo, assim, o número de interna-
ções e complicações decorrentes da doença. Palavras-chave: PET-
-Saúde, interdisciplinariedade, diabetes.

PO181 - UTiliZaÇÃO dO semÁFOrO dOs alimeNTOs 
cOmO FerrameNTa de edUcaÇÃO NUTriciONal Para 
cOlaBOradOres dO reFeiTÓriO de Um HOsPiTal 
PrivadO dO esTadO de sÃO PaUlO
Pescuma Jms1, carrasco Ksm1, severine aN1, augustini vcm1, 
Basualdo crc1, ruotolo F1, suiter e1, castro rar1

1 Hospital Sírio-Libanês

Objetivo: Incentivar hábitos alimentares saudáveis como forma 
de prevenção à obesidade e diabetes tipo 2. Material e métodos: 
Durante a semana do Dia Mundial do Diabetes, houve reforço po-
sitivo ao consumo de alimentos saudáveis por meio da ferramenta 
de educação nutricional “Semáforo dos Alimentos”. Divulgada em 
um mural na entrada do refeitório, onde foi explicado o significado 
das cores. Foram classificados como semáforo vermelho os alimen-
tos com alto teor de açúcares, gordura ou sal, cuja recomendação 
de consumo é ocasional, como amarelo os alimentos com médio 
teor, podendo ser consumidos diariamente, desde que em quanti-
dade adequada, e como verde os alimentos ricos em fibras, pouca 
gordura e açúcar, sendo uma escolha mais saudável. Em todas as 
preparações foi colocado o semáforo com a sua respectiva cor. O 
painel também continha a seguinte mensagem: Comer de forma 
equilibrada, balanceada e fracionada ajuda no controle de peso e 
diminui o risco de tornar-se diabético. Se você já é diabético, a 
alimentação saudável ajuda a manter índices glicêmicos melhores 
evitando complicações. A satisfação do comensal foi medida por 
meio de um painel eletrônico com as opções: Ótimo, Bom, Regu-
lar e Ruim. A avaliação é voluntária. Resultados: A média de co-
mensais dessa semana foi de 11.272; desses, 14,53% responderam 
ao painel de satisfação localizado na saída do refeitório; obtivemos: 
48% de ótimo, 36% de bom, 10% de regular e 6% de ruim. Várias 
pessoas verbalizaram que deveríamos fazer mais vezes esse tipo de 

campanha e uma mandou por escrito essa observação. Discussão: 
Muito se fala sobre alimentação e nutrição, porém infelizmente a 
mídia divulga de forma a valorizar demais determinados alimentos 
e excluindo outros, fazendo surgir dietas da “moda”. É bem es-
tabelecido que a ingestão excessiva de açúcar e/ou gordura pode 
contribuir para a sobrecarga ponderal, entre outros malefícios. 
O risco de desenvolver diabetes diminui quando a pessoa inge-
re menos gorduras saturadas e alimentos ricos em açúcares, e essa 
estratégia induz a menor consumo desses alimentos. Conclusão: 
Os profissionais da área de saúde e nutrição devem empenhar-se 
para promover conhecimento com embasamento científico, geran-
do mudança nos hábitos e promovendo a saúde. Palavras-chave: 
Semáforo dos alimentos, hábitos alimentares saudáveis, diabetes 
tipo 2.

PO182 - WOrKsHOP edUcaTivO Para PreveNÇÃO de 
dmT2 em criaNÇas e adOlesceNTes dO PrOGrama de 
eNFreNTameNTO de OBesidade da FilaNTrOPia de Um 
HOsPiTal PrivadO de sP
Yamaguchi sN1, chalhoub aN1, Gellerth cm1, Hirose eY1, Pescuma 
Jms1, Ferreira mv1, chequito sa1, machado sr1

1 Hospital Sírio-Libanês

Objetivos: Incentivar hábitos alimentares saudáveis como forma de 
prevenção, manutenção e/ou melhora do estado nutricional, redu-
zindo o risco de desenvolvimento de DMT2. Metodologia: Ativi-
dades desenvolvidas no dia mundial do diabetes em um programa 
de enfrentamento de obesidade para crianças e adolescentes. Foram 
ministradas aulas, teatro de fantoches e oficina culinária durante dois 
dias, com carga horária total de 3 horas por dia. O conteúdo da aula 
foi interativo abordando a doença, prevenção por meio do combate 
à obesidade, tratamento e complicações agudas e crônicas. Para fixar 
os conhecimentos adquiridos, os alunos foram estimulados a desen-
volver um teatro com fantoches e música, bem como uma oficina 
culinária onde foram desenvolvidas duas receitas saudáveis, rica em 
fibras e com baixo teor de carboidratos simples. Ao final, foi aplicado 
um questionário para avaliar a satisfação utilizando a escala hedônica 
facial. Resultados: Dos 40 participantes do programa, 27 partici-
param dessa ação, todos responderam ao questionário de satisfação; 
desses, três foram desconsiderados por preenchimento incompleto. 
96% consideraram a aula, teatro e oficina Bom, 6% Regular e 0% 
Ruim. Discussão: Os atuais hábitos de vida da população mundial 
têm contribuído para o aumento significativo da incidência de do-
enças crônicas entre os mais jovens. Acredita-se que, em 2020, 80% 
das enfermidades nos países em desenvolvimento serão decorrentes 
desses distúrbios. Levando-se em conta uma questão fundamental 
do tratamento do DM, a educação, percebe-se a real necessidade de 
um conjunto de medidas com o objetivo de aumentar a motivação, a 
participação e o aprendizado sobre a doença, tanto com o intuito de 
melhorar a qualidade de vida das crianças com DM quanto no senti-
do de orientar a população em relação às medidas de prevenção e de 
detecção precoce. A American Diabetes Association (ADA) estima 
que de 20% a 25% de crianças e adolescentes obesos apresentam al-
teração do metabolismo da glicose (que culmina em DMT2). Cada 
unidade a mais no índice de massa corporal representa um risco 5% 
maior de ataque cardíaco, 10% maior de pressão alta e tromboembo-
lismo e 20% maior de diabetes. Conclusão: É necessário que, além 
da informação, haja motivação, tornando os ensinamentos obtidos 
parte integrante do seu dia a dia, mudando hábitos de vida. Pro-
gramas de educação nutricional constituem estratégia essencial para 
estimular mudanças de hábitos na prevenção do diabetes em crian-
ças e adolescentes. Palavras-chave: Diabetes mellitus T2 (DMT2), 
obesidade, prevenção.
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eNFermaGem

PO183 - a TeOria dO dÉFiciT dO aUTOcUidadO de 
dOrOTHea Orem e sUa relaÇÃO cOm a sisTemaTiZaÇÃO 
de assisTÊNcia de eNFermaGem À PessOa cOm diaBeTES 
MELLITUS TiPO ii
cruz Neto Ges1, Pena FPs1, cohen la1, Ferreira cs1, carmo arc1, 
silva drc1, silva alB1, Nunes ls1

1 Universidade Federal do Amapá (Unifap) 

Objetivos: Aplicar a Sistematização de Assistência de Enfermagem 
baseado na Teoria do Déficit do Autocuidado de Dorothea Orem 
a um paciente com diabetes mellitus tipo II. Material e métodos: 
Estudo de caso com abordagem qualitativa, realizado numa Unida-
de Básica de Saúde no mês de maio do ano 2013, durante consulta 
subsequente de enfermagem referente ao programa de promoção 
da saúde de pessoas com diabetes mellitus. Os dados foram obtidos 
por meio do paciente e do exame físico sistemático, baseado em 
um modelo preexistente. Resultados: ACM, 50 anos, DM tipo II e 
hipertenso, técnico em eletrônica, mora com duas filhas e a esposa 
em casa de alvenaria, é etilista, não tabagista há cinco anos, sedentá-
rio, come de tudo. Procurou a UBS referindo disfunção erétil, com 
glicemia de 387 mg/dl e PA de 160/90 mmHg, IMC de 29,80. 
Faz uso de insulina NPH. Ao exame físico: pele e mucosas normo-
coradas, tórax simétrico, abdome globoso e rígido e lesão no pé 
esquerdo, pouco edemaciado devido a acidente de moto. Diante 
dos dados, foram identificados diagnósticos na NANDA 2012-2014 
e duas demandas no requisito universal de Orem. A primeira: A ma-
nutenção de uma ingesta suficiente de alimentos, com diagnósticos: 
(00179) risco de glicemia instável com fator de risco de aumento de 
peso e ingestão alimentar e (00003) risco de nutrição desequilibrada 
mais do que as necessidades com fator de risco comer em resposta 
a estímulos internos que não a fome. A segunda demanda: A pre-
venção de perigo da vida humana, ao funcionamento e ao bem-estar 
do ser humano, tendo como diagnóstico: (00059) disfunção sexual 
com característica definidora de incapacidade de alcançar a satisfação 
desejada, (00122) percepção sensorial visual perturbada com carac-
terísticas definidoras na mudança da acuidade sensorial com fatores 
relacionados a recepção sensorial alterada. Discussão: Por meio dos 
dados encontrados na consulta de enfermagem, foi possível adequar 
as características e fatores relacionados com os problemas apresen-
tados pelo paciente, possibilitando conhecer a importância do au-
tocuidado e levantar os diagnósticos de enfermagem que demons-
trassem toda a relação de autocuidado e autoconhecimento com a 
sua saúde. Conclusões: A teoria de Orem oferece parâmetros para 
o enfermeiro sistematizar a assistência à pessoa atendida, promove 
auxilio ao cliente e o ensina o autocuidado para a sua saúde. Portan-
to, a enfermagem, por ser capacitada, busca meios para melhorar a 
assistência, visando ao autocuidado como um todo. Palavras-chave: 
Diabetes, autocuidado, sistematização de enfermagem.

PO184 - aNÁlise da QUalidade dOs reGisTrOs NOs 
PrONTUÁriOs de Um serviÇO de diaBeTes dO iNTeriOr 
dO cearÁ
alencar amPG1, marinho NBP2, araújo mFm3, souza ma2, Zanetti 
ml4, Garcia FP5

1 Universidade Regional do Cariri (URCA). 2 Universidade Federal do Ceará 
(UFC). 3 Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 4 Universidade de São 
Paulo (USP). 5 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

Objetivo: Considerando que o registro em saúde é estratégico para 
a decisão clínica e gerencial, para o apoio à pesquisa e formação pro-
fissional (Sampaio; Silva, 2010), o estudo objetivou avaliar o regis-
tro em saúde realizado pelos profissionais aos usuários com diabetes 

mellitus tipo 2 em um serviço de diabetes do interior do Ceará. 
Metodologia: Estudo quantitativo envolvendo a análise do registro 
dos indicadores pressão arterial, circunferência abdominal, índice de 
massa corpórea, exames dos pés e de fundo de olho, exames labo-
ratoriais e orientações quanto à alimentação e à atividade física, no 
ano de 2009, com base na consulta de 108 prontuários de saúde. 
Resultados: O registro da pressão arterial foi obtido nos 100% dos 
prontuários, da circunferência abdominal em 3,7% e do índice de 
massa corpórea em 13%. Identificaram-se 30,5% e 4,6% registros de 
exame dos pés e dos olhos respectivamente. Obtiveram-se 74,1% 
de registro do indicador hemoglobina A1c, 58,3% de colesterol to-
tal, 57,4% de LDL-c, 57,4% de HDL-c, 62,0% de triglicerídeos e 
12,9% de microalbuminúria. Sobre o registro de orientações quanto 
à alimentação e à atividade física, constatou-se em 92,5% e 87,0% 
respectivamente dos prontuários. Discussão: Constatou-se que o 
registro da pressão arterial é prática estabelecida na rotina do servi-
ço, enquanto o do índice de massa corpórea e o da circunferência 
abdominal foram incipientes, apontando lacuna referente à triagem 
de fatores de risco para a doença cardiovascular no serviço estudado, 
fato constatado em outros contextos (Tan et al., 2008; Silva et al., 
2011). Os percentuais de registro de exames dos pés e de olhos fo-
ram baixos, estando em consonância com outros estudos nacionais e 
internacionais (Gomes et al., 2006; Tan et al., 2008). O registro dos 
exames laboratoriais não atingiu a totalidade dos prontuários, apon-
tando para a necessidade de otimização desse tipo de registro, con-
siderando a importância das suas interpretações para modificações 
do plano de tratamento (ADA, 2013). Ressalta-se que o registro de 
orientações sobre alimentação e atividade física obteve percentuais 
expressivos, corroborando as indicações das diretrizes nacionais e 
internacionais quanto à importância do tratamento não medicamen-
toso do diabetes (SBD, 2013; ADA, 2013). Conclusão: O registro 
em prontuários de saúde deve ser pauta de discussão no serviço em 
estudo por sua importância como fonte de informações para avalia-
ção do cuidado aos usuários com diabetes. Palavras-chave: Diabetes 
mellitus, avaliação de serviços de saúde, avaliação de processos.

PO185 - aTeNÇÃO aO PacieNTe diaBÉTicO em Uma 
clíNica-escOla: PerFil e PercePÇÃO da saÚde
amaral JG1, luzeiro c1, salviano Km1, sanino Gec1, Fontes Nc1

1 Universidade Paulista (Unip)

O diabetes mellitus é considerado hoje um problema mundial de 
saúde pública. A mudança no estilo de vida, em geral pouco sau-
dável, vem contribuindo para esse quadro preocupante. Pensando 
nesse contexto, ações de prevenção, promoção e cuidado à saúde 
voltadas ao paciente portador de diabetes precisam ser implementa-
das. Durante o estágio supervisionado do curso de enfermagem em 
uma universidade paulista, os alunos e professores desenvolveram 
um projeto de gestão de pacientes portadores de doenças crônicas, 
visando à avaliação sistematizada e individualizada desses pacientes, 
utilizando a educação em saúde como ação principal. Objetivo: 
Avaliar o perfil e as condições de saúde dos pacientes diabéticos 
atendidos na clínica escola. Metodologia: Estudo retrospectivo e 
documental de análise dos registros contidos nos prontuários de 44 
pacientes atendidos na clínica escola no ano de 2012. Resultados 
e discussão: Foram atendidos 44 pacientes com idade média de 66 
anos, 75% do sexo feminino, 48% casados, 52% aposentados, 9% 
tabagistas, 13% etilistas; 63% não praticam atividade física, e entre 
os 37% que praticam a caminhada é a atividade mais realizada; 34% 
possuem o IMC para obesidade I e 31% estão em condição de so-
brepeso. Quando verificada a dosagem de glicemia e colesterol total 
capilar, 29% dos pacientes apresentaram colesterol acima dos valores 
normais de referência e 68% apresentaram glicemia acima dos valo-
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res normais de referência. Em relação às comorbidades associadas, 
82% possuem hipertensão arterial, seguido de 32% obesidade e 20% 
de cardiopatia, entre outras. Em média, utilizam quatro medica-
mentos por dia, sendo 13 o maior número. Quando questionados 
como veem sua saúde, 63% referiram considerar sua saúde boa. Em 
relação aos motivos que os deixam felizes, 43% relataram que ver a 
família “bem” os deixa felizes, e entre os motivos que os deixam tris-
tes, 47% relataram que problemas em família e de relacionamento, 
dívidas, doenças e morte os deixam tristes. Conclusão: Percebe-se 
o diabetes ainda como uma doença pouco conhecida e, por esse, 
motivo com pouca adesão ao tratamento. Em sua maior parte, os 
pacientes atendidos na clínica-escola possuem hábitos não favorá-
veis ao controle do diabetes mellitus e desconhecem como cuidar 
de sua saúde. Esse projeto mostra a importância da enfermagem 
no cuidado direto e na educação em saúde ao paciente portador de 
diabetes, auxiliando no conhecimento e manutenção da doença e, 
consequentemente, melhorando sua qualidade de vida.   Palavras-
-chave: Diabetes mellitus, enfermagem, educação em saúde.

PO186 - BriNQUedO TeraPÊUTicO iNsTrUciONal: 
PrOmOveNdO O aUTOcUidadO da criaNÇa escOlar 
cOm DIABETES MELLITUS TiPO 1
Burlina Tr1, la Banca rO1, maia eBs1, Ohara cvs1, ribeiro ca1, 
Borba riH1

1 Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo 
(EPE/Unifesp) 

Objetivo: Conhecer o manejo da insulinoterapia realizado pela crian-
ça com diabetes mellitus tipo 1 (DM1) e seus pais e promover o au-
tocuidado utilizando o Brinquedo Terapêutico Instrucional (BTI). 
Método: Estudo de caso único qualitativo, desenvolvido no Ambu-
latório de Endocrinopediatria da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp). Participaram duas crianças com DM1, 8 e 10 anos, em 
insulinoterapia, que e apresentavam erro no manejo, além dos pais e 
profissionais do ambulatório. A coleta de dados foi composta por três 
etapas: entrevista com a criança, pais e profissional; aplicação de quatro 
sessões de BTI com a criança e os pais; entrevista com a criança, pais e 
profissional, com enfoque no aprendizado da criança após o BTI, no 
período de agosto/2011 a maio/2012. As entrevistas e sessões foram 
gravadas em áudio, filmadas e transcritas posteriormente. Os dados fo-
ram analisados de forma integrada, a partir da compreensão, interpre-
tação e categorização, sendo considerados o Caso Lion e o Caso Isa-
bela. Resultado: Emergiram as categorias: Desvelando os acertos e os 
erros no manejo do DM1; Sentindo tristeza com a restrição alimentar; 
Tendo medo no manejo do DM1; Fazendo catarse; Aprendendo com 
alegria; Recusando o reforço com o brinquedo; Recebendo apoio da 
mãe e da família no manejo do DM1; Sendo relevante a atuação mul-
tiprofissional; O BTI sendo reconhecido e valorizado; Sendo impres-
cindível o reforço contínuo no autocuidado. Discussão: As crianças 
possuem características distintas em termos de conhecimento, capaci-
dade de assimilação do reforço, habilidade no manuseio dos materiais 
de insulinoterapia e o entendimento das mães quanto ao manejo do 
DM1. Foi desvelada a vivência da criança, a rede de apoio, os acertos e 
os erros no manejo e a correção com participação da equipe multipro-
fissional, que reconheceu essa intervenção como imprescindível para o 
reforço contínuo no autocuidado. Conclusão: O BTI foi determinan-
te para instrumentalizar as crianças no manejo do DM1, uma vez que 
favoreceu a catarse e a assimilação dos reforços, propiciando melhorias 
em seu autocuidado. Os sujeitos reconheceram sua importância como 
forma lúdica no ensino às crianças, assim como valorizaram a atuação 
multiprofissional e familiar no processo educativo para o sucesso no 
tratamento. Acreditamos ter contribuído para uma nova estratégia de 
educação às crianças e famílias que vivenciam essa doença, que deve 
ser implementada na atenção à saúde da criança. Palavras-chave: Dia-
betes mellitus tipo 1, jogos e brinquedos, humanização.

PO187 - cONHecimeNTOs dOs PacieNTes diaBÉTicOs 
sOBre cUidadOs cOm Os PÉs
menezes lcG1

1 Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

Introdução: O diabetes mellitus (DM) vem se destacando como 
um importante problema de saúde pública em virtude de sua alta 
incidência e elevada taxa de morbimortalidade. Dentre as complica-
ções, destacam-se o pé diabético, como consequência de neuropatia 
em 80%-90% dos casos. Objetivo: Identificar os conhecimentos dos 
diabéticos atendidos na atenção primária à saúde sobre os cuidados 
com os pés. Métodos: Estudo descritivo realizado em uma unidade 
básica de saúde no município de Fortaleza/CE. Foram entrevista-
dos 30 pacientes diabéticos, de fevereiro a maio de 2013. Para a 
obtenção dos dados, utilizamos uma entrevista semiestruturada. A 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Univer-
sidade Estadual do Ceará (UECE), conforme Parecer nº 12.278. 
Resultados: Encontraram-se pacientes diabéticos, em sua maioria 
do sexo feminino (16 – 53,3%), com idade maior que 54 anos (16 
– 53,3%), escolaridade com o ensino fundamental incompleto (11 – 
36,7%), casados (16 – 53,3%) e de baixa renda familiar (21 – 70,0%). 
O tempo de diagnóstico do DM é um ponto indicativo de gravi-
dade e surgimento de complicações; nesse sentido, 18 (60%) dos 
entrevistados afirmaram ter descoberto a doença entre 3 e 7 anos, 
7 (23,3%) de 8 a 12 anos e 5 (16,7%) são portadores há mais de 13 
anos. O conhecimento sobre a doença é imprescindível na preven-
ção de complicações, no autocuidado e na manutenção do controle 
metabólico. Dos 13 (43,3%) apresentavam bom conhecimento em 
relação aos cuidados com os pés, pois nos cuidados apreendidos e 
prestados com o pé destacam-se: hidratação dos pés, limpeza com 
sabão, corte adequado das unhas, exame diário, manutenção dos 
pés secos e manuseio de lesões. Conclusões: Conclui-se que menos 
da metade dos investigados possui conhecimentos de cuidados com 
os pés, fazendo-se necessária a orientação contínua desses cuidados 
para manutenção da prática, a fim de minimizar possíveis compro-
metimentos vasculares e neuropáticos que possam culminar em 
perda das extremidades inferiores. Referências: 1. Bortoletto MSS, 
Haddad MCL, Karino ME. Pé diabético, uma avaliação sistemati-
zada. Arq Ciênc Saúde Unipar, Umuarama. 2009;13(1):37-43. 2. 
Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretrizes da Sociedade Brasileira 
de Diabetes. Sociedade Brasileira de Diabetes. 4ª ed. Itapevi, SP: A. 
Araújo Silva Farmacêutica; 2013. Palavras-chave: Diabetes mellitus, 
pé diabético, conhecimentos.

PO188 - creNÇas relaciONadas À adesÃO aOs 
aNTidiaBÉTicOs Orais
Jannuzzi FF1, rodrigues rcm1, são João Tm1, estevam mc1, Gallani 
mcBJ1, liberato acs1

1 Faculdade de Enfermagem, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

As doenças crônicas e inicialmente assintomáticas são aquelas com 
maior propensão a não adesão medicamentosa. Isso remete à pro-
blemática do diabetes, cujo descumprimento do esquema terapêu-
tico pode levar à falta de controle da doença e ao aparecimento ou 
acentuação das suas complicações. Objetivo: Identificar as crenças 
relacionadas ao uso dos antidiabéticos orais. Material e métodos: 
Foi utilizado o referencial da Teoria do Comportamento Planejado 
(TPB – Theory of Planned Behavior), acrescido de conceitos teó-
ricos da Autoeficácia. Trata-se de estudo transversal, qualitativo e 
exploratório, envolvendo 17 sujeitos com diabetes tipo 2, em se-
guimento ambulatorial, fazendo uso contínuo de antidiabético(s) 
oral(is) há pelo menos seis meses. Os dados foram coletados por 
meio de entrevista individual, norteada pela aplicação de instru-
mento semiestruturado criado com base nos pressupostos da TPB, 
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submetido à validade de conteúdo. As entrevistas foram gravadas e, 
posteriormente, transcritas na íntegra e submetidas à análise de con-
teúdo. Resultados: Emergiram crenças representando vantagens e 
desvantagens do uso dos antidiabéticos orais, como a possibilidade 
de evitar o aparecimento de complicações do diabetes, minimizar 
os sintomas da hiperglicemia, evitar ou retardar o uso de insulina e 
percepção de reações adversas. Foram considerados referentes so-
ciais que influenciam a adesão medicamentosa: o médico prescritor, 
a equipe de enfermagem, o cônjuge, os filhos e outras pessoas que 
têm diabetes. Os fatores citados que facilitam a adesão foram: acesso 
gratuito aos medicamentos, tomada dos comprimidos associada a 
marcadores temporais, ter rotina no dia a dia, levar os medicamentos 
ao sair de casa e diferenciar os medicamentos por cor, formato e ta-
manho. Como fator que dificulta a adesão, foi citada a complexidade 
terapêutica. A compreensão da forma de uso dos medicamentos e 
o esquecimento foram considerados componentes que impactam a 
percepção da capacidade de realizar o comportamento. Discussão: 
A literatura sustenta a importância de acessar as crenças relacionadas 
aos medicamentos, uma vez que as preocupações que os sujeitos re-
latam sobre os efeitos dos medicamentos, bem como as dificuldades 
em tomá-los, interferem na adesão. Conclusão: Os dados apontam 
para a importância de intervenções direcionadas à educação do pa-
ciente diabético, considerando suas crenças e vivências diante do uso 
contínuo dos antidiabéticos orais. Palavras-chave: Adesão medica-
mentosa, diabetes mellitus, enfermagem.

PO189 - diaGNÓsTicOs de eNFermaGem mais 
FreQUeNTes em PacieNTes diaBÉTicOs aTeNdidOs em 
Uma clíNica-escOla POr alUNOs de eNFermaGem
amaral JG1, luzeiro c1, Fontes Nc1, salviano Km1

1 Universidade Paulista (Unip) 

O diabetes mellitus é uma das principais causas de morbimortalidade 
no Brasil, gerando custos altos às instituições de saúde, paciente e fa-
mília. Esse quadro poderia ser minimizado se os pacientes aderissem 
aos tratamentos e se conscientizassem da necessidade de mudança 
de hábitos. Para isso, é necessário um cuidado individualizado que 
avalie o paciente em todo seu contexto biopsicossocial e o oriente 
conforme suas necessidades. As práticas do cuidado da enfermagem 
se diferenciam desde a época de Florence Nightingale e a organiza-
ção do cuidado é um dos principais focos de atenção do enfermei-
ro. O processo de enfermagem é uma metodologia de assistência 
que organiza e planeja o cuidado do enfermeiro, possibilitando a 
participação ativa do paciente. Objetivo: Identificar os domínios e 
os conceitos diagnósticos de enfermagem mais frequentes em pa-
cientes diabéticos acompanhados na clínica-escola de acordo com 
a Taxonomia II da NANDA. Metodologia: Estudo retrospectivo 
e documental de análise dos registros contidos nos prontuários de 
pacientes atendidos na clínica-escola no ano de 2012. Resultados e 
discussão: Após avaliação dos prontuários, foram descritos os domí-
nios e diagnósticos de maior prevalência, totalizando seis domínios e 
oito diagnósticos de enfermagem. São eles: Domínio 1 – Promoção 
da saúde: Estilo de vida sedentário (29%), Autocontrole ineficaz da 
saúde (18%); Domínio 2 – Nutrição: Nutrição desequilibrada mais 
que as necessidades corporais (48%) e Risco de glicemia instável 
(63%); Domínio 4 – Atividade e repouso: Insônia (34%); Domínio 
5 – Cognição: Conhecimento deficiente (34%); Domínio 10 – Prin-
cípios da vida: Falta de adesão (18%); Domínio 11 – Segurança/
proteção: Risco de quedas (20%). Outros diagnósticos foram iden-
tificados, em outros domínios, não menos importantes do que os 
citados acima, porém apareceram em menor número. Conclusão: 
Por meio dos diagnósticos de enfermagem traçados, os pacientes 
puderam receber orientações e cuidados específicos, individualiza-

dos, planejados e organizados em relação à sua saúde. O processo de 
enfermagem e a taxonomia NANDA proporcionaram ao enfermeiro 
a possibilidade de oferecer ao paciente diabético uma decisão clínica 
de acordo com o seu perfil e com suas atuais necessidades. Por meio 
desses instrumentos, a enfermagem normatiza o cuidado e delimita 
a competência e a autonomia de ação do enfermeiro no processo 
de cuidar. Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem, diabetes, 
consulta de enfermagem.

PO190 - diFereNÇas e similaridades eNTre a iNsUliNa 
lisPrO e a iNsUliNa reGUlar
Gallo ama1, azevedo v1, mattes dG1, sallum amc1

1 Hospital Sírio-Libanês 

Introdução: O uso de insulinas é frequente para correção de hi-
perglicemia em pacientes críticos. Na prática clínica nota-se o uso 
indiscriminado de insulina rápida (regular) e insulina ultrarrápida 
(lispro), sem que os profissionais compreendam exatamente as di-
ferenças e similaridades entre elas, podendo prejudicar a assistência 
prestada ao paciente crítico. Objetivo: Identificar diferenças e simi-
laridades entre as insulinas lispro e regular quanto a: tempo de ação, 
via de administração, mecanismo de ação, pico de ação, indicações, 
principais efeitos colaterais, armazenamento, incidência de hipogli-
cemia noturna e custo. Material e métodos: Revisão integrativa da 
literatura utilizando as bases de dados SciELO e Lilacs e o site oficial 
da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) para identificar os descri-
tores: diabetes 1 e 2, diabetes mellitus 1 e 2, insulina lispro, insulina 
regular, insulina rápida e ultrarrápida, paciente crítico, cuidados de 
enfermagem, hiperglicemia, efeito colateral de insulinas e insuli-
noterapia. Foram selecionados os artigos no período entre 2000 e 
2012, sendo excluídos artigos de pediatria e artigos sobre outros 
tipos de insulina. Foram encontrados 29 artigos. Resultados: As 
principais diferenças encontradas foram: a insulina lispro apresenta 
menor incidência de hipoglicemia, pico e tempo de ação menores 
quando comparados à regular. A única similaridade observada foi 
em relação aos cuidados de armazenamento e validade das insulinas. 
A insulina regular causa maior variabilidade glicêmica, resultando 
em picos e vales glicêmicos. Diferentemente da insulina lispro, apre-
senta disponibilidade na rede pública e é de menor custo e mais 
acessível à população. Conclusão: Existem diferenças entre as insu-
linas, resultando em visão assistencial diferenciada, principalmente 
no controle glicêmico. Há grande diferença entre o pico, tempo de 
ação e ocorrência de hipoglicemia noturna, e a insulina lispro mos-
tra-se mais eficaz no controle glicêmico, sem ocorrência de grandes 
variações glicêmicas como a insulina regular. Em consequência, os 
pacientes sentem menos os efeitos colaterais e apresentam menor 
risco de desenvolver danos decorrentes de hipoglicemias e hipergli-
cemias recorrentes. Essa é uma das principais razões da maior pre-
ferência pelo uso da insulina lispro. Por outro lado, a insulina lispro 
apresenta preço mais elevado em relação à insulina regular, o que 
poderá influenciar na escolha do paciente fora do ambiente hospita-
lar. Palavras-chave: Insulinoterapia, paciente crítico, enfermagem.

PO191 - dONa BeTe* e a Família: relaÇÃO de 
cOlaBOraÇÃO Na saÚde da PessOa cOm diaBeTes TiPO 2
mota rNmc1, Pena FPs1, monteiro cda1, Ferreira dr1, silva drc1, 
Ferreira cs1, ribeiro Ncr1, Ferreira crs1

1 Universidade Federal do Amapá (Unifap)

Objetivos: Investigar qual a participação do familiar no tratamen-
to de pessoas com DM atendidas pelo Programa de Promoção da 
Saúde de pessoas com DM. Material e métodos: Estudo descritivo, 
quantitativo, com 27 pessoas com DM, do Programa de Promo-
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ção da Saúde de DM. Período: fevereiro a abril/2013. A produção 
de dados foi por meio de questionários, com duas perguntas fecha-
das, para investigação sobre a colaboração da família no tratamen-
to do diabético tipo 2. Sendo a primeira: A sua família contribui 
para seu tratamento? Quando vai para o grupo, quem o acompa-
nha? O programa foi aprovado pelo CEP Unifap, sob o protocolo 
nº 002/2006. Resultados: Quanto ao sexo, 73% feminino e 27% 
masculino; faixa etária de 60-70 anos (55%) e 40-50 (36%). Ren-
da familiar de 36% até dois salários mínimos e 32% até um salario 
mínimo. Composição familiar: 45% moram com filhos, 19% com 
netos, 14% com marido, 12% com esposa; 68% são católicos, 29% 
evangélicos; 64% têm algum familiar com diabetes e 36% não apre-
sentam nenhum. Quanto à primeira pergunta, 30% afirmam que sua 
família não contribui para o tratamento e 70% que recebem ajuda 
da sua família. Ao questionarmos quem os acompanha para o gru-
po de diabetes, 14% responderam um amigo, 32% um membro da 
família e 54% vão sozinhos. Discussão: De acordo com os dados, 
percebe-se que os participantes podem contar com a ajuda do seu 
familiar, tendo uma população que não recebe essa mesma ajuda 
dos familiares. O apoio familiar representa um fator importante no 
cuidado da pessoa portadora de doença crônica, pois os familiares 
deverão estar envolvidos no cuidado, visando obter um melhor con-
trole metabólico. Sabe-se que a família e os amigos influenciam no 
controle da doença quanto ao seguimento do tratamento, da dieta 
e da participação em um programa regular de exercícios. Quanto ao 
segundo questionamento, a maioria frequenta sozinha o grupo, o 
que demonstra uma imensa preocupação para a equipe de promoção 
da saúde, visto que é uma doença crônica que requer cuidados não 
somente do próprio portador, mas também das pessoas que estão 
ligadas diretamente a ele. Conclusão: A pesquisa proporcionou sa-
ber a realidade do grupo de diabetes quanto ao apoio da família no 
tratamento e acompanhamento dessa pessoa com DM. Os resulta-
dos contribuirão para melhoria da consulta de enfermagem voltada 
a pessoas com DM, dando subsídio de como é importante trabalhar 
com a família e repassar os cuidados necessários da pessoa, com foco 
na alimentação, exercício físico e administração de fármacos. Pala-
vras-chave: Diabetes mellitus, enfermagem, família.

PO192 - edUcaÇÃO em saÚde Na visÃO de PessOas 
cOm DIABETES MELLITUS de Um GrUPO de PrOmOÇÃO da 
saÚde
Ferreira crs1, Pena FPs1, silva alB1, mota rNmc1, monteiro cda1, 
Ferreira cs1, cohen la1, mendes Fa1

1 Universidade Federal do Amapá (Unifap)

Objetivo: Avaliar a visão das pessoas com diabetes mellitus acerca 
da educação em saúde realizada em um Programa de promoção da 
saúde de pessoas com DM. Metodologia: Pesquisa descritiva com 
abordagem qualitativa, realizada em um programa de promoção da 
saúde de DM, vinculado à UBS, que desenvolve há cinco anos edu-
cação em saúde e atendimento multiprofissional para as pessoas com 
DM participantes. Uma vez na semana, a enfermagem realiza rodas 
de conversa a respeito de diversos temas relacionadas ao controle do 
DM. Participantes: 17 pessoas com DM cadastradas no programa 
em 2013 que estavam presentes no momento da coleta de dados. 
Utilizou-se um roteiro semiestruturado com perguntas abertas re-
lacionadas à visão que eles tinham a respeito da educação em saúde. 
A análise dos dados resultou em seis categorias. Resultados: A pri-
meira categoria: Visão do grupo de diabetes em relação à educação 
em saúde resultou de falas que demonstram uma ação positiva para o 
tratamento: “Eu estou achando bom, aprendi muita coisa (R6)”. A 
segunda categoria, Educação em diabetes: Aqui tem gente como eu, 
mostra a importância que o grupo de pessoas com DM pode repre-

sentar no tratamento: “Quando eu conheci o grupo, eu respondi pra 
mim mesma aqui é o meu lugar, tem gente como eu (R4)”. Falta o 
querer mudar, terceira categoria, relataram quanto à dificuldade no 
controle glicêmico: “Relacionado às palestras, falta o ‘querer mudar 
(R5)’”. Na identificação do que lhes causa o descontrole glicêmico, 
dois fatores foram evidenciados nas categorias 4 e 5, respectivamen-
te, O estresse e a minha glicose: “Estresse aumenta minha glicose, 
horas baixa, horas aumenta (R1)” e Alimentação, meu desafio: “Te-
nho dificuldades na minha alimentação até porque não é sempre que 
tenho os alimentos certos para todos os dias (R6)”. Discussão: Nas 
categorias, há a verbalização de resultados positivos para o tratamen-
to desse grupo. Há importância em investir no controle e prevenção 
das complicações, instigando para a necessidade de se fomentarem 
práticas de educação em saúde como estratégia de intervenção de 
enfermagem que oferecem possibilidades de acesso a informações e 
conhecimentos específicos, norteadores das escolhas e decisões dos 
pacientes quanto ao seu autocuidado1. Conclusão: A educação em 
saúde para essas pessoas com DM demonstra-se importante no pro-
cesso do controle glicêmico e principalmente no viver com o dia-
betes mellitus. Palavras-chave: Diabetes mellitus, educação, saúde.

PO193 - liPO-HiPerTrOFias aiNda sÃO Uma realidade 
em iNdivídUOs cOm DIABETES MELLITUS TiPO 1 em 
TraTameNTO iNTeNsivO
speggiorin se1, silva ms1, mondadori Pm1, Pickler mO1, Tschiedel B1, 
Puñales m1

1 Instituto da Criança com Diabetes 

Objetivo: Avaliar a prevalência de lipo-hipertrofia em indivíduos 
com diabetes mellitus tipo 1 (DM1) de um Serviço Regional de 
Referência em Diabetes. Material e métodos: Foram avaliados 
no estudo 1.630 indivíduos com DM1, em tratamento intensivo, 
atendidos pelo serviço de enfermagem, no período de jan./2004 
a jun./2013. Resultados: A média de idade na primeira avaliação 
foi de 12,7 ± 5,8 anos (1,1-34,4), 49,5% do sexo masculino e com 
idade ao diagnóstico de 9,1 ± 4,9 anos (3 meses-29 anos). Do total 
de indivíduos avaliados, 77,7% (1.266/1.630) realizavam rodízio 
dos locais de aplicação de insulina, sendo 76,4% do sexo masculino 
e 78,8% do sexo feminino (p = 0,244). Desses, 25,8% realizavam o 
rodízio de aplicação a cada três a sete dias – grupo 1, 70,9% de forma 
aleatória – grupo 2 e 3,3% de acordo com o horário – grupo 3. As 
lipo-hipertrofias foram identificadas em 36,4% (com rodízio: 34,1% 
vs. sem rodízio: 44,2%, p < 0,001). Na análise das lipo-hipertrofias 
de acordo com o tipo de rodízio, o grupo 2 apresentou em 38,7% 
dos indivíduos, o grupo 3 em 26,2% e o grupo 1 em 22,1%, p < 
0,001. As lipo-hipertrofias predominaram no sexo masculino com 
39,0% vs. 33,8%, p = 0,027 e uma estimativa de risco de 1,25. Indi-
víduos com lipo-hipertrofias apresentavam no momento da primeira 
avaliação mais tempo de evolução de diabetes do que os sem lipo-
-hipertrofias (4,9 vs. 2,8 anos, p < 0,001). Foram reavaliados 77,0% 
dos indivíduos e, apesar das orientações e recomendações quanto 
à importância do rodízio, 8,7% permaneceram sem realizar o rodí-
zio. As lipo-hipertrofias foram detectadas em 38,4%. Dos reavalia-
dos, 53,8% se mantiveram sem lipo-hipertrofias, 7,7% regrediram 
totalmente, 17,9% regrediram parcialmente e 20,6% permaneceram 
inalteradas, no período médio de sete meses. Discussão: O rodízio 
planejado é recomendado com objetivo de evitar ou minimizar o 
aparecimento de lipo-hipertrofias. Embora alguns estudos tenham 
demonstrado diminuição das lipo-hipertrofias após o surgimento 
dos análogos, nossos achados por meio de exames criteriosos (visu-
al e palpatório) ainda identificam lipo-hipertrofias, principalmente 
naqueles que não realizam rodízio. Nesses casos, a absorção da in-
sulina pode ocorrer de forma irregular, causar variabilidade glicêmi-
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ca e influenciar no controle metabólico. Conclusão: Nossos dados 
sugerem que, apesar das orientações, enfatizadas a cada consulta, 
sobre a importância do rodízio, alguns indivíduos não seguem as 
recomendações, sendo o sexo masculino mais acometido. Palavras-
-chave: Lipo-hipertrofia, rodízio, locais de aplicação.

PO194 - O imPacTO da dOeNÇa Na QUalidade de vida 
em POrTadOres de diaBeTes meliTO TiPO i
saccomann icrs1, Porto crc1, Gonçalves ll1

1 Departamento de Enfermagem, Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde, 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) 

Objetivos: Este estudo tem como objetivos avaliar as dimensões 
da qualidade de vida (QV) de portadores de diabetes mellitus tipo 
1 (DM1) tratados ambulatorialmente e verificar a associação entre 
as variáveis sociodemográficas e clínicas e a QV. Material e méto-
dos: Pesquisa descritiva e exploratória realizada no Ambulatório de 
Diabetes de um hospital de média e alta complexidade, no inte-
rior do estado de São Paulo, no qual foi empregado o instrumento 
de qualidade de vida, Diabetes Quality of Life Measure (DQOL). 
Para análise estatística, foram utilizados os testes Mann-Whitney e 
Kruskal-Wallis e o coeficiente de correlação de Spearman. Resulta-
dos: Fizeram parte da amostra 23 portadores de DM tipo I, com 
média de idade de 34 (±10,17) anos. A maioria era do sexo feminino 
(70%). 47,8% estavam empregados ou trabalhavam de maneira au-
tônoma. Os escores do DQOL mostraram que os pacientes estavam 
parcialmente satisfeitos com a QV. O impacto do tratamento do 
diabetes interfere mais na qualidade de vida do que as preocupações 
diárias e futuras. Os pacientes que exerciam algum tipo de ativida-
de apresentaram menores escores no domínio preocupações com o 
diabetes. Aqueles que tiveram apenas uma internação e os que não 
tinham história de etilismo pregresso apresentaram menores escores 
de impacto, o que demonstra melhor percepção da qualidade de 
vida. As variáveis idade e número de dependentes, não apresentaram 
correlações significativas com nenhum dos domínios do instrumento 
DQOL. Discussão: Um aspecto psicossocial amplamente investiga-
do na literatura é a QV, definida como a percepção do indivíduo de 
sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos 
quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 
preocupações. Assim, a avaliação da QV e os fatores associados per-
mitiram avaliar o impacto do DM1 na vida do paciente, bem como 
suas preocupações, com a finalidade de compreender melhor a ava-
liação que cada indivíduo faz das diferentes dimensões do cuidado à 
saúde. Conclusão: O conhecimento das dimensões que têm maior 
impacto na qualidade de vida possibilita o planejamento de ações e 
prevenção específicas para esse grupo de maneira a capacitá-lo para 
escolhas saudáveis em seu cotidiano e assim melhorar a qualidade de 
vida. Além disso, permite que a equipe multidisciplinar proponha 
estratégias de tratamento que servirão de suporte para o manejo da 
doença e adesão à terapêutica. Palavras-chave: Diabetes mellitus, 
qualidade de vida, assistência ao paciente.

PO195 - Os alimeNTOs FUNciONais Nas aÇÕes de 
PrOmOÇÃO de saÚde em eNFermaGem aO POrTadOr de 
diaBeTes meliTO ii
dutra as1, sanino Gec1, amaral JG1

1 Universidade Paulista (Unip) 

Resumo: Os alimentos funcionais têm-se tornado um relevante 
tema em meios científicos, com a proposta de, além de fornecer 
energia provinda dos tradicionais nutrientes, promover o controle 
de varias funções orgânicas, prevenir doenças, promover saúde e re-
duzir os riscos desencadeantes das morbidades. Objetivos: Identifi-
car a importância dos alimentos funcionais nas ações de prevenção e 

promoção à saúde em enfermagem ao portador de diabetes melito 
tipo II, relacionar o conhecimento vinculado entre alimentos fun-
cionais com o diabetes melito e descrever seus principais mecanis-
mos de ação. Métodos: Trata-se de um estudo de revisão integrativa 
realizada com base em levantamento bibliográfico disponível sobre 
o tema de interesse, concretizando-se, assim, a utilização de 13 ar-
tigos. Para a análise, foram constituídas duas categorias: assistência 
de enfermagem na educação nutricional e alimentos funcionais na 
terapia nutricional ao diabetes melito; com o propósito de responder 
à questão norteadora da pesquisa: “Os alimentos funcionais podem 
favorecer as ações de saúde em enfermagem no que diz respeito à 
promoção da saúde, prevenção do diabetes melito e redução dos 
riscos desencadeantes da morbidade?” Resultado: Apesar do reco-
nhecimento unânime sobre a importância da educação alimentar, 
grande parte dos modelos atuais de educação nutricional carece de 
mudanças significativas, pois segue modelos tradicionais que com-
prometem a realização de assistência integrada. Há necessidade de o 
enfermeiro ultrapassar essa barreira e resgatar o interesse educacio-
nal voltado à nutrição, a fim de oferecer planos de ações efetivos para 
melhor assistência. Segundo a literatura consultada, as substâncias 
fisiologicamente ativas que compõem os alimentos com alegação de 
propriedade funcional e/ou de saúde e que apresentam mecanismo 
de ação metabólica/fisiológica comprovado e benéficos à saúde do 
portador de diabetes melito são: licopeno, luteína, zeaxantina, fibras 
alimentares, fruto-oligossacarídeos, inulina, proteína de soja e qui-
tosana. Conclusão: As ações de promoção à saúde e de prevenção 
ao diabetes melito realizadas pelo enfermeiro pode ser favorecida 
com o consumo dos alimentos funcionais, porém há necessidade de 
maior número de pesquisas sobre esses alimentos, a fim de determi-
nar com maior clareza os efeitos benéficos, bem como a quantidade 
de ingesta necessária, e principalmente de capacitação e atualização 
dos profissionais de enfermagem quanto aos assuntos relacionados 
à nutrição. Palavras-chave: Alimentos funcionais, assistência de en-
fermagem, diabetes melito.

PO196 - PercePÇÃO dO esTadO de saÚde e QUalidade 
de vida em idOsOs cOm DIABETES MELLITUS resideNTes 
Na reGiÃO NOrOesTe de BelO HOriZONTe
silva lB1, silva PaB1, soares sm1, aquino al1, santos GPs1, Fernandes 
mTO2

1 Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  
2 Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte 

Introdução: O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica e in-
capacitante, podendo levar à cegueira, amputação de membros, dis-
função renal, entre outras complicações. As pessoas associam diabe-
tes com menor qualidade de vida (QV), principalmente a população 
idosa, o que tem exigido maior investimento em pesquisas sobre a 
temática. Objetivo: Avaliar a percepção do estado de saúde e QV 
em idosos com diabetes mellitus. Método: Estudo transversal en-
volvendo uma amostra de 391 idosos com 60 anos ou mais, acom-
panhados nas 20 unidades básicas de saúde do Distrito Sanitário 
Noroeste, Belo Horizonte/MG. Na coleta de dados, foi utilizado 
o instrumento WHOQOL-bref. Os dados foram inseridos, digita-
dos e analisados no programa SPSS versão 20.0. A distribuição de 
dados foi expressa como a média ± desvio-padrão para as variáveis 
contínuas e como proporções ou percentagens para categóricas. Re-
sultados: Dos 391 idosos, 94 (24,0%) eram diabéticos, sendo 37 
(39,4%) homens e 57 (60,6%) mulheres, com idade média de 69,6 
± 6,8 anos. Verificou-se que 46,2% dos diabéticos percebiam a sua 
QV como boa ou muito boa, apesar de apenas 3,2% a perceberem 
como muito boa. Em relação à satisfação com a sua saúde, 34,0% 
dos diabéticos sentiam-se satisfeitos ou muito satisfeitos, mas so-
mente 2,1% relataram estar muito satisfeitos. A chance de mulheres 
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com DM terem percepção da QV como ruim ou muito ruim foi de 
3,8 vezes em relação aos homens, apesar de não estatisticamente 
significativo (OR: 3,8; IC: 0,7-20,1; p-valor: 0,158). Mulheres tive-
ram 4,5 vezes mais chances de ter insatisfação com sua saúde do que 
homens (OR: 4,5; IC: 1,5-14,1; p-valor: 0,007). Discussão: Esses 
achados assemelham-se aos de outros estudos, que, ao descreverem 
fatores associados ao grau de satisfação com a vida entre idosos, evi-
denciaram como uma das respostas a referência de não possuir DM 
(Joia et al., 2007). Entretanto, outros estudos mostram o contrário 
(66,6% das pessoas com DM estavam satisfeitas com a vida), o que 
pode ser explicado pela adaptabilidade à condição crônica de saúde 
(Souza et al., 1997). Conclusão: A QV depende da interpretação 
emocional que cada indivíduo faz dos fatos e eventos, estando re-
lacionada à percepção subjetiva dos acontecimentos e condições de 
vida, segundo o sexo, o que deve ser compreendido pela equipe de 
enfermagem. Dessa forma, há necessidade de se trabalhar de forma 
multidisciplinar e intersetorialmente para promover um envelheci-
mento ativo e saudável. Palavras-chave: Diabetes mellitus, qualida-
de de vida, envelhecimento.

PO197 - PerFil sOciOdemOGrÁFicO das cOmPlicaÇÕes 
assOciadas aO DIABETES MELLITUS em PessOas 
cadasTradas NO sis-HiPerdia de Uma caPiTal 
NOrdesTiNa
Galdino Yls1, moreira Tmm1, almeida amO1, santiago Jcs1, silva 
Faa1

1 Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica não infecciosa, de 
etiologia múltipla, que acarreta distúrbios metabólicos por causa 
das alterações glicêmicas. A hiperglicemia persistente provoca mo-
dificações em quase todos os sistemas orgânicos, gerando compli-
cações macrovasculares, microvasculares e neuropatias. Na tentativa 
de melhor acompanhamento, criou-se Sistema de Cadastramento 
e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (SIS-Hiperdia), 
que gera informações e dados norteadores na formulação das es-
tratégias em saúde pública. Objetivos: Analisar a associação entre 
complicações associadas ao DM e características sociodemográficas 
em pessoas cadastradas no SIS-Hiperdia de uma capital no Nordeste 
brasileiro. Métodos: Estudo observacional, caso-controle, nature-
za quantitativa, realizado com fichas de diabéticos tipo 2, sem hi-
pertensão arterial. Realizado em 92 Centros de Saúde da Família 
sob a abrangência das Secretarias Executivas Regionais em capital 
nordestina. A amostra foi composta por 93 casos, fichas com regis-
tro de complicação associada ao DM, sendo elegidos dois controles 
para cada caso, 186 controles entre os que não apresentaram com-
plicações. Para a análise, utilizou-se IBM SPSS versão 20.0, com 
odds ratio e regressão logística múltipla. A pesquisa integrou um 
projeto guarda-chuva aprovado pelo Comitê de Ética em Pesqui-
sa da Universidade Estadual do Ceará sob nº 10726630-0/2011. 
Resultados: Apresentou predominância, para casos e controles, res-
pectivamente, sexo feminino de 54,8% e 65,1%, média de idades 
de 62,9 e 58,3 anos, raça não branca de 74,2% e 66,9%, situação 
conjugal casado ou união estável de 65% e 65,8% e até oito anos de 
estudo de 84,9% e 69,4%. Na análise bivariada não se evidenciou 
associação estatisticamente significativa (p < 0,05), e sexo feminino 
e raça não branca foram selecionados para análise multivariada (p < 
0,20). Procedeu-se à análise multivariada, com a etapa de ajuste, mas 
nenhuma das variáveis permaneceu no modelo, não se evidenciando 
associação estatisticamente significativa. Discussão: O Hiperdia é 
um instrumento que apresenta limitações, por se fundamentar em 
dados preexistentes, registrados anteriormente em sistemas de in-
formações. Conclusão: Apesar de a literatura ser enfática quanto à 
relação das variáveis sociodemográficas e complicações associadas ao 

DM, esse estudo não estabeleceu associação estatisticamente signifi-
cante, possivelmente devido à incompletude no preenchimento das 
fichas. Palavras-chave: Diabetes mellitus, complicações do diabetes, 
enfermagem.

PO198 - PerFil sOciOdemOGrÁFicO e clíNicO-
ePidemiOlÓGicO de idOsOs cOm diaBeTes TiPO 2 
aTeNdidOs NOs ceNTrOs de saÚde de Uma caPiTal 
NOrdesTiNa
Galdino Yls1, Florêncio rs1, moreira Tmm1, silva dB1, silva Faa1, 
carvalho GB1, santiago Jcs1, carvalho is1

1 Universidade Estadual do Ceará (UECE)

A população idosa está aumentando em todo o mundo e, com ela, 
o aparecimento de doenças crônicas, sobretudo cardiovasculares, 
advindos do maior tempo de exposição a fatores de risco como o 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Objetivo: Descrever as caracterís-
ticas sociodemográficas e clínico-epidemiológicas de idosos com 
DM2. Método: Trata-se de estudo transversal, descritivo, realizado 
com 2.508 fichas de idosos com DM2 cadastrados no SIS-Hiperdia 
Fortaleza-Ceará. Os dados foram analisados pelo programa estatís-
tico SPSS 15.0, tendo sido o estudo aprovado em comitê de ética 
e pesquisa. Resultados: A média de idade foi de 70,4 (+ 7,6); a 
maioria dos idosos era do sexo feminino (70,3%); menos de um 
terço (28,6%) tinha o ensino fundamental incompleto; pouco mais 
da metade era da raça parda (54,2%); e um terço (31,8%) vivia com 
companheiro e filho. Em relação aos fatores de risco, observou-se 
que a hipertensão arterial esteve associada ao DM2 em 82,9% dos 
casos; depois dela o sedentarismo foi o fator mais frequente (52,2%), 
seguido de sobrepeso/obesidade (51,3%). A complicação que mais 
acometeu a população do estudo foi o AVC (10,7%), seguido de 
outras coronariopatias (8,6%). Conclusão: Os resultados mostram 
uma população idosa exposta de maneira relevante a fatores de risco 
e suscetível a doenças cardiovasculares. A enfermeira deve conduzir 
de forma atenta a sua consulta, com base nas características dessa 
população, de modo a buscar estratégias para fortalecer as ações clí-
nicas e intersetoriais que promovam a saúde dos idosos. Palavras-
-chave: Diabetes mellitus, enfermagem, saúde do idoso.

PO199 - relaÇÃO eNTre a NÃO adesÃO dO 
PacieNTe aO TraTameNTO em diaBeTes e variÁveis 
sOciOdemOGrÁFicas, clíNicas e de cONTrOle 
meTaBÓlicO
arrelias cca1, Faria HTG1, rodrigues FFl1, Teixeira crs1, Zanetti ml1

1 Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP)

Objetivo: Relacionar a não adesão dos pacientes ao tratamento 
em diabetes e as variáveis sociodemográficas (sexo, idade, anos de 
estudo), clínica (tempo de diagnóstico) e de controle metabólico 
(HbA1c, colesterol total, triglicerídeos, HDL e LDL colesterol). 
Material e métodos: Estudo transversal de base secundária realizado 
em 2013. Foram incluídos 417 usuários de 17 Unidades da Estraté-
gia Saúde da Família de um município de Minas Gerais que apresen-
taram não adesão ao tratamento medicamentoso, plano alimentar e 
atividade física após aplicação dos instrumentos Medida de Adesão 
ao Tratamento, Questionário de Frequência de Consumo Alimentar 
e Questionário Internacional de Atividade Física, respectivamente. 
Utilizaram-se estatística descritiva e o teste exato de Fisher e mo-
delo de regressão logística para associações; valores p < 0,05 foram 
considerados significativos. Resultados: Dos 417 usuários, 62,5% 
eram mulheres, com média e desvio-padrão de 62,5 (11,7) anos de 
idade, 4,2 (3,5) anos de estudo, 3,2 (10,0) salários mínimos, 9,0 
(6,6) anos de diagnóstico, 29,3 (5,3) km/m² de IMC, 103,1 (11,9) 
de CA, 146,1 (25,1) mmHg de PAS e 83,3 (12,5) mmHg de PAD. 
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Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre não 
adesão e as variáveis estudadas. Entretanto, aqueles com tempo de 
estudo menor que quatro anos tiveram maior chance de não aderir 
ao plano alimentar (OR = 2,778), os com valores de HbA1c > 6,5% 
tiveram maior chance de não aderir ao tratamento medicamento-
so (OR = 1,929), os com HbA1c ≤ 6,5% tiveram maior chance de 
não aderir ao plano alimentar (OR = 2,014) e os com valores de 
colesterol total ≥ 200 mg/dl ao plano alimentar. Discussão: As va-
riáveis sociodemográficas e clínicas podem não predizer não adesão 
ao tratamento em diabetes (Bailey et al., 2012). Entretanto, baixa 
escolaridade pode dificultar o conhecimento e favorecer a não ade-
são; níveis elevados de HbA1c estão relacionados à não adesão ao 
medicamento e níveis elevados de colesterol total, à não adesão à 
atividade física e plano alimentar (Trief et al., 2012, Tiv et al., 2012, 
Lim et al., 2011, Sung, 2011). A não adesão ao plano alimentar é 
um problema frequente (Moreau et al., 2009). Conclusão: Espera-
-se que os resultados possam favorecer o diagnóstico situacional dos 
usuários estudados e a busca de enfrentamento da não adesão aos 
três pilares do tratamento em diabetes. A mensuração da não ade-
são ao tratamento pode constituir instrumento valioso de avaliação 
das intervenções implementadas. Palavras-chave: Cooperação do 
paciente, terapêutica, diabetes mellitus.

PO200 - ser TraBalHadOr cOm DIABETES MELLITUS TiPO 2: 
PercePÇÕes dOs PrOFissiONais de saÚde
lobato Bc1, Teixeira crs2, Zanetti ml2

1 Programa de Enfermagem Fundamental da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP). 2 Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto da USP

Objetivo: A prevalência do diabetes mellitus (DM) entre pessoas em 
idade produtiva é crescente e acarreta impacto em sua produtividade 
e habilidades para o trabalho, o que se agrava na presença de compli-
cações crônicas. Diante dessa realidade, objetivou-se compreender a 
percepção dos profissionais da saúde sobre as implicações do diabetes 
mellitus na atividade produtiva. Material e método: Utilizou-se a 
abordagem qualitativa na perspectiva do Interacionismo Simbóli-
co, como referencial teórico, e a Teoria Fundamentada nos Dados, 
como referencial metodológico. Participaram da pesquisa oito pro-
fissionais de saúde, de uma unidade de saúde do interior de São Pau-
lo. As entrevistas foram realizadas no período de março de 2012 a 
abril de 2013. A coleta dos dados ocorreu concomitante ao processo 
de análise, orientados pela comparação constante dos dados e pro-
cesso de codificação, que permitiram a identificação das categorias 
e do fenômeno central. Resultados e discussão: Dos resultados, 
emergiram três categorias: Limitações do serviço na assistência ao 
trabalhador com diabetes; Adaptação das orientações em saúde à ati-
vidade produtiva e Estratégias para uma intervenção efetiva em dia-
betes, que possibilitaram a identificação do fenômeno central: Entre 
a lógica da saúde e da produtividade, representativo do processo 
estudado. O estudo revelou que os profissionais de saúde compre-
endem que a atividade produtiva impõe uma rotina ao trabalhador 
com diabetes, que dificulta o cuidado adequado de sua condição 
de saúde. Embora reconheçam a necessidade de realizar mudanças 
na rotina e contexto de trabalho, eles sentem-se impotentes para 
realizar mudanças nesse contexto. Esse aspecto se agrava com a ina-
dequação dos serviços de saúde para o seguimento do trabalhador 
com diabetes em decorrência do horário em que os atendimentos 
são oferecidos, da atenção fragmentada e centrada no médico e nas 
condições agudas, não favorecendo o seguimento às orientações e a 
adesão ao serviço pelo trabalhador com diabetes. Conclusões: Esse 
cenário é composto de complexas interações entre diversos atores 
sociais (profissionais de saúde, trabalhadores, empregadores), no 
qual o profissional de saúde necessita mediar os recursos (físicos e 

humanos) disponibilizados pelo setor da saúde e orientados pelas 
políticas públicas, com as condições de trabalho e de vida do traba-
lhador com diabetes na promoção de melhores condições de saúde e 
de vida no interior de uma sociedade orientada pela produtividade. 
Palavras-chave: Diabetes mellitus, atividade produtiva, profissionais 
da saúde.

PO201 - UsO de Uma FerrameNTa de edUcaÇÃO em 
PacieNTes iNTerNadOs cOm diaBeTes TiPO 2
Oliveira ra1, vieira aF2, saccomann icrs1, Quilici mTv2, Nunes dc1, 
almeida Fc1, amaral cH2, Pallone crs2

1 Departamento de Enfermagem, Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde, 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP). 2 Departamento de 
Medicina, Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde, PUCSP

Objetivo: Avaliar a efetividade de um instrumento de Educação em 
Diabetes em pacientes internados. Material e métodos: Foram en-
trevistados 99 portadores de DM tipo 2 internados em um hospital 
de média e alta complexidade no interior do estado de São Paulo. 
Os pacientes receberam informações individualizadas por meio de 
cartões com gravuras e textos baseados no Five Minutes Survival Kit 
modificado. Os procedimentos foram padronizados para que todos 
os expositores utilizassem a mesma linguagem e o mesmo conteúdo. 
Ao final, foi aplicado um questionário pós-esclarecimento elaborado 
com base no “self-management support tool”, procurando detectar 
a fixação dos pontos ressaltados durante a exposição breve. Resul-
tados: A amostra foi composta por 47 homens e 52 mulheres, com 
média de idade de 62,7 (11,4) anos, IMC de 26,5 (±4,5) kg/m² 
e tempo de diagnóstico do DM2 de 11,8 (±9,8) anos. O tempo 
de diagnóstico e o grau de conhecimento da doença apresentaram 
correlação negativa moderada (r = - 0,36; p = 0,0003). O conhe-
cimento dos pacientes sobre as complicações do diabetes explicou 
64% da variabilidade. Após ação educativa, a maioria dos pacientes 
conseguiu correlacionar vasculopatia periférica, neuropatia e retino-
patia como complicações da doença. Aproximadamente, 50% dos 
pacientes relacionaram a complicação renal como proveniente do 
DM, e 38% deles apresentavam essa complicação. Após a atividade 
educativa, 65% dos pacientes relataram que pretendiam melhorar a 
dieta, 42% fazer exercícios físicos, 23% usar corretamente a medi-
cação e melhorar os cuidados com os pés e 93% gostaram da forma 
de apresentação das informações. Conclusão: Embora o ambiente 
hospitalar ofereça oportunidade para contato entre equipe de saúde 
e pacientes, o momento e as condições clínicas podem não ser ade-
quados à transferência do conhecimento. Apesar disso, a ferramen-
ta mostrou-se útil para informações básicas. A empatia na relação 
pode contribuir para aumentar o interesse no seguimento após a alta 
hospitalar. Palavras-chave: Diabetes mellitus, educação em saúde, 
questionários.

PO202 - vivÊNcias acadÊmicas sOBre a realiZaÇÃO 
dO TesTe de siNTOmas NeUrOPÁTicOs em PacieNTes 
diaBÉTicOs em Um ceNTrO de reFerÊNcia secUNdÁriO 
(HiPerdia)
Brinati lm1, almeida lc1, Bandeira cr1, silva cd1, mendonça eT1, 
amaro mOF1, Henriques Bd1, moreira Tr1

1 Universidade Federal de Viçosa (UFV)

Trata-se de um relato de experiência sobre as atividades realizadas 
no Centro Hiperdia, vinculado ao projeto de extensão em interface 
com pesquisa “Promoção da saúde e prevenção de agravos em le-
sões cutâneas em pacientes diabéticos no centro de atenção à saúde 
(Hiperdia), Viçosa, MG”, desenvolvido pelo curso de Enfermagem 
da Universidade Federal de Viçosa, MG. O diabetes mellitus 1 é um 
distúrbio metabólico de etiologia múltipla, sendo considerado um 
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problema de saúde pública pelo número de pessoas afetadas e por 
causa das complicações microvasculares, macrovasculares e neuro-
páticas, tendo o comprometimento neuropático maior prevalência. 
Objetivo: Relatar uma experiência de trabalho dos discentes de 
Enfermagem com a equipe multidisciplinar do Hiperdia sobre o 
rastreamento de neuropatia diabética por meio do Escore de Sin-
tomas Neuropáticos. Materiais e métodos: Relato de experiência, 
vivenciado por oito discentes do curso de Enfermagem da UFV que 
realizam as atividades no Hiperdia conforme cronograma preesta-
belecido pelos docentes coordenadores. Esse trabalho foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da UFV, 
protocolo nº 048/2012/CEPH/UFV. Resultados: Dentre as 
ações desenvolvidas no Hiperdia, destaca-se o screening dos usuá-
rios diabéticos atendidos para verificação de alterações de sensibi-
lidade nos pés, detectando os sintomas neuropáticos com base nas 
queixas de sintomas característicos (queimação, pontadas, parestesia 
etc.) e testes de sensibilidade (teste da sensação vibratória, sensa-
ção dolorosa, sensação térmica e o reflexo do tendão de Aquiles). 
Discussão: A perda da sensibilidade é o principal fator preditivo 
do desenvolvimento de úlceras nos pés, logo o exame neurológico 
regular dos pés desses pacientes é essencial, visto que a neuropatia 
pode ser facilmente diagnosticada. Essa vivência trouxe a percep-
ção da necessidade de articulação teoria-prática, buscando adquirir 
competências como experiência, domínio e autonomia no campo 
profissional, além de contribuir para a formação de profissionais mais 
críticos e reflexivos, capazes de julgar as necessidades demandadas 
por cada indivíduo, permitindo-os serem tratados de forma singular 
e integrada por toda a equipe. Conclusão: A experiência vivenciada 
nesse centro proporciona uma troca de saberes entre os estudantes, 
docentes e os profissionais da instituição e contribuindo significati-
vamente para a formação acadêmica em Enfermagem, sob aspectos 
éticos, técnicos e científicos. Palavras-chave: Enfermagem, neuro-
patia, diabetes mellitus.

ePidemiOlOGia

PO203 - alTeraÇÕes eNdÓcriNO-meTaBÓlicas em 
PacieNTes sOrOPOsiTivOs NO mUNicíPiO de sÃO JOsÉ 
dO riO PreTO/sP
Pirozzi FF1, Paixão PBs1, Tavares mcs1, de almeida drP1, Pallone 
crs1, Bueno cvdl1, luz Nm1, Pires ac1

1 Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) 

Objetivo: Já é conhecida a associação de distúrbios endocrinológi-
cos em pacientes infectados pelo HIV em uso de terapia antirretro-
viral (TARV). O intuito deste trabalho é avaliar dados epidemioló-
gicos do Ambulatório de Endocrinologia do Serviço Ambulatorial 
de Especialidades do município de São José do Rio Preto/SP, que 
atende pacientes soropositivos com qualquer tipo de alteração endó-
crino-metabólica. Material e métodos: 130 pacientes foram avalia-
dos com base em dados antropométricos, pressão arterial, questio-
nados em relação ao histórico familiar e submetidos aos exames de 
glicemia, lípides e função tiroidiana. Os pacientes foram divididos 
em dois grupos: disglicemia (G1 – em tratamento de DM ou gli-
cemia de jejum alterada, intolerância à glicose ou DM conforme 
os últimos critérios da ADA) e euglicemia (G2). Em relação ao lí-
pides, os pacientes receberam diagnóstico de dislipidemia quando 
houvesse hipercolesterolemia (alto risco no Framingham) e/ou hi-
pertrigliceridemia (TG > 200) ou em uso de estatina e/ou fibrato. 
Posteriormente, analisamos esses dados separadamente em relação 
ao tempo de infecção, esquema de TARV, associação com outras 
patologias endócrinas e não endócrinas e histórico familiar de dia-
betes em parentes de primeiro grau. Resultados: Foram excluídos 

oito pacientes com DM pré-TARV e ficaram 76 no G1 e 46 no 
G2. A média de idade do G1 foi maior (50,1 x 44,3; p = 0,004). 
Em relação ao gênero, o G1 tem 55,3% de mulheres e o G2 58,7% 
(p = 0,006). O G1 possui mais pacientes com dislipidemia (84,2 x 
60,8%, p = 0,007), porém menos alterações da função tiroidiana 
(13,1 x 30,4%, p = 0,03). Separadamente, em relação ao tipo de 
TARV (inibidores de protease, inibidores de transcriptase reversa 
nucleosídeo, inibidores da transcriptase reversa não nucleosídeos e 
inibidores da integrase ou naïve) e ao tempo de infecção, não houve 
diferença significativa entre os dois grupos. Em relação ao histórico 
familiar de DM, esse dado foi maior no G1 de forma significativa 
(50 pacientes do G1 x 15 do G2, p < 0,001, IC 95%). Discussão: 
Esses dados apontam que pacientes com HIV com alterações glicê-
micas têm média de idade mais avançada, maiores taxas de dislipide-
mia e histórico familiar positivo para DM. Conclusão: Diferente de 
estudos anteriores, nossos dados não mostram relação de DM com 
o tipo de TARV usada e tempo de infecção, o que pode apontar para 
novos fatores de risco para o desenvolvimento de DM em pacientes 
soropositivos como idade, alterações lipídicas e história familiar de 
DM. Palavras-chave: Diabetes, HIV, epidemiologia.

PO204 - assOciaÇÃO de FUNciONalidade Familiar, 
siNTOmas dePressivOs e Glicemia em diaBÉTicOs TiPO 2 
aTeNdidOs amBUlaTOrialmeNTe
sousa-muñoz rl1, Figueirêdo as1, sá ad1, lima ll1, Nascimento dv1

1 Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Objetivos: Avaliar associação entre apoio social, funcionalidade fa-
miliar, sintomatologia depressiva e classe econômica com glicemias 
em diabéticos tipo 2 atendidos em ambulatórios de Endocrinologia 
de um hospital universitário. Material e métodos: Pesquisa trans-
versal, em ambulatórios de endocrinologia de hospital universitá-
rio, com aplicação do Medical Outcomes Study (MOS), Escala de 
Depressão Geriátrica (EDG-15), APGAR de Família e Classificação 
Econômica Brasil. A glicemia foi verificada por glicosímetro antes 
da consulta, quando também foram aplicados os instrumentos de 
pesquisa. Considerou-se adequado o nível de glicemia capilar até 
200 mg/dl. Registraram-se também os valores das últimas glicemias 
venosas e hemoglobinas glicosiladas dos prontuários. Resultados: 
Foram incluídos 160 pacientes com média de idade de 55,7 ± 11 
anos, 76% do sexo feminino, 75% das classes B e C. A duração do 
diagnóstico de diabetes foi de 8,9 anos (±7,3); 55,6% apresentavam 
glicemias adequadas, média de 208,1 ± 95,8 mg/dl. Os valores das 
dimensões da MOS foram superiores ao ponto médio, apoio afe-
tivo com os maiores pontos, apoio material com os mais baixos. 
Observou-se disfunção familiar em 23,1%, enquanto 34% apresenta-
ram sintomatologia depressiva. Não houve diferença nos escores da 
MOS, EDG-15 e APGAR de família entre os pacientes com hiper-
glicemia capilar em relação aos normoglicêmicos (p = NS). Houve 
relação de funcionalidade familiar com idade (p = 0,03) e sintomas 
depressivos (p = 0,0001). Níveis glicêmicos não diferiram em fun-
ção da classe econômica. Discussão: O apoio social dos pacientes 
diabéticos avaliados foi considerado adequado, assim como o nível 
de funcionalidade familiar, na maioria da amostra, contudo, quadro 
significativo de sintomas depressivos foi mais frequente que em não 
diabéticos ambulatoriais, comparando-se com outros estudos. Sin-
tomas depressivos relacionaram-se a pior funcionalidade familiar e 
a glicemias mais elevadas, mas não houve relação destas com apoio 
social, funcionalidade familiar e classe econômica. Conclusões: Sin-
tomas depressivos foram fatores importantes no controle glicêmico 
e se associaram à disfuncionalidade familiar, embora não se possa 
estabelecer relação causal. Esses resultados sugerem que na prática 
clínica o ambiente familiar e a sintomatologia depressiva devem ser 
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levados em conta para intervenções mais efetivas no atendimento 
aos diabéticos. Palavras-chave: Diabetes mellitus, apoio social, de-
pressão.

PO205 - assOciaÇÃO eNTre DIABETES MELLITUS e 
HiPOTireOidismO – resUlTadOs FiNais
Thirone acP1, magalhães FO1, santos mFO1, rocha GHc1, 
rodrigues d1, caetano Ja1, amuy FF1, silva Fc1

1 Universidade de Uberaba (Uniube) 

O hipotireoidismo é uma enfermidade com alta prevalência na po-
pulação mundial, sendo sua principal etiologia a tireoidite autoimu-
ne de Hashimoto, uma condição inflamatória da tireoide ocasionada 
por produção de autoanticorpos. O diabetes mellitus (DM) tipo 2 é 
um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos caracterizado por 
hiperglicemia crônica resultante de diminuição da ação e secreção 
de insulina. Os distúrbios metabólicos do diabetes mellitus (DM) 
interferem na função da glândula tireoide, assim como as disfun-
ções desta influenciam o metabolismo de carboidratos, gordura e 
proteínas. Objetivo: Diante de tal contexto, o objetivo do presente 
trabalho reside em avaliar uma possível associação entre o hipotireoi-
dismo autoimune e diabetes mellitus por meio de um estudo de corte 
transversal. Material e métodos: Após a aprovação pelo Comitê de 
Ética, contabilizaram-se 1.482 prontuários de pacientes atendidos 
no ambulatório de Endocrinologia e Metabologia da Universidade, 
entre 2005 e 2010, de modo que foram avaliados, por amostragem 
aleatória, 242 prontuários, com margem de erro de 2,4%. Após a 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foram 
colhidos dados acerca de variáveis previamente estipuladas em uma 
ficha, como sexo, doenças preexistentes, peso, altura, índice de mas-
sa corporal, além de valores de TSH e T4 livre. Para análise estatís-
tica, utilizou-se o teste de correlação de Spearman, sendo o nível de 
significância de α = 0,05. Resultados: Revelaram que houve preva-
lência de 39,8% (94/236) de hipotireoidismo e 53,5% (129/241) 
de diabetes mellitus. Houve associação entre diabetes mellitus e hi-
potireoidismo (Qui2 = 5,877; p = < 0,015), e 32,3% daqueles com 
diabetes mellitus tinham diagnóstico de hipotireoidismo. Discussão: 
Dados de literatura mostram que distúrbios da função tireoidiana 
são induzidos por alterações metabólicas do diabetes mellitus, com 
evidências de alterações, tais como menor secreção de T3 livre, me-
nor secreção de tirotrofina (TSH) ao estímulo pelo TRH, que é pro-
porcional à elevação dos níveis glicêmicos e diminuição dos níveis de 
desalogenase hipofisária (Pimenta et al., 2005). Conclusão: Dessa 
forma, o presente trabalho sugere que há uma associação estatisti-
camente significativa entre diabetes e hipotireoidismo autoimune, 
porém estudos prospectivos sobre tal assunto seriam de suma im-
portância para uma adequada compreensão da correlação entre essas 
doenças. Palavras-chave: Diabetes, hipotireoidismo, hiperglicemia.

PO206 - assOciaÇÃO eNTre OBesidade/sOBrePesO e 
HiPOTireOidismO – resUlTadO FiNal
santos mFO1, magalhães FO1, Thirone acP1, rocha GHc1, 
rodrigues d1, caetano Ja1, scorsolin vc1, Honorato lGc1 
1 Universidade de Uberaba (Uniube)

Objetivo: O aumento na incidência do hipotireoidismo e da obe-
sidade culminou em estudos mais aprofundados sobre tais patolo-
gias, o que permitiu elucidar a natureza inflamatória convergente 
de ambas as doenças. Diante de tal contexto, o objetivo do presente 
trabalho reside em avaliar uma possível associação entre o hipoti-
reoidismo autoimune e a obesidade por meio de um estudo de corte 
transversal. Materiais e métodos: Após a aprovação pelo Comitê de 
Ética, contabilizaram-se 1.482 prontuários de pacientes atendidos 

no ambulatório de Endocrinologia e Metabologia da Universida-
de entre 2005 e 2010, de modo que foram avaliados, por amos-
tragem aleatória, 242 prontuários, com margem de erro de 2,4%. 
Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
foram colhidos dados acerca de variáveis previamente estipuladas em 
uma ficha, como sexo, doenças preexistentes, peso, altura, índice 
de massa corporal, além de valores de TSH e T4 livre. Para análise 
estatística, utilizou-se o teste do qui-quadrado e o teste de corre-
lação de Spearman, sendo o nível de significância para os testes de 
α = 0,05. Resultados: Os resultados finais revelaram que, de 206 
pacientes, 39,8% tinham diagnóstico de hipotireoidismo e, desses, 
48,1% apresentavam IMC normal, 40,3% apresentavam sobrepeso 
e 37,3% apresentavam obesidade, de forma que não houve associa-
ção entre obesidade/sobrepeso com diagnóstico de hipotireoidismo 
(Qui2 = 1,068; p = 0,586). Quanto ao valor do TSH e obesidade/
sobrepeso, também não houve correlação significativa (R = -0,155; 
p = 0,188). Diferente do que é encontrado em trabalhos recentes 
(Nannipieri, 2009; Lin, et al., 2005; Chikunguwo, 2007; Reinehr 
e Andler, 2002; Ambrosi, 2010). Discussão: O hipotireoidismo é 
uma enfermidade com alta prevalência na população mundial, sendo 
sua principal etiologia a tireoidite autoimune de Hashimoto, uma 
condição inflamatória da tireoide ocasionada por produção de au-
toanticorpos. A obesidade é hoje considerada uma pandemia e está 
associada a outras comorbidades, como hipertensão arterial, diabe-
tes mellitus, resistência à insulina, dislipidemia e adiposidade central 
(Schmidt e Duncan, 2005; Francischi et al., 2000). Conclusão: 
Dessa forma, o presente trabalho sugere mediante resultados finais, 
ausência de associação estatisticamente significativa entre obesida-
de/sobrepeso e TSH. Porém, estudos prospectivos sobre tal assunto 
seriam de suma importância.

PO207 - avaliaÇÃO BiOQUímica e PerFil liPídicO de 
iNdivídUOs diaBÉTicOs e NÃO diaBÉTicOs em saNTarÉm, 
ParÁ
souza aes1, sousa ds2, Fernandes Ps2, reis is2, cruz am3, aguiar iP3, 
araújo Jla3, Guerreiro JF4

1 Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade do Estado do Pará (UEPA), 
Faculdades Integradas do Tapajós. 2 UEPA. 3 Faculdades Integradas do Tapajós. 
4 UFPA

Objetivo: Avaliação bioquímica e perfil lipídico de indivíduos dia-
béticos e não diabéticos em Santarém,Pará. Material e métodos: 
Trata-se de uma pesquisa descritivo-transversal com abordagem 
quantitativa, consistindo em um estudo caso-controle, realizada no 
município de Santarém, Pará. O projeto foi submetido ao CEP do 
HUJBB da UFPA, obtendo aprovação, conforme termo de apro-
vação protocolo nº 2137/2010. A amostra foi constituída de 209 
pacientes com DM2 e 201 controles (pacientes sem diabetes). A 
concentração de triglicérides, colesterol total, HDL-C e glicose foi 
determinada por meio de métodos enzimático-colorimétrico e o 
LDL-C foi calculado pela fórmula de Friedewald. Para estabelecer 
as diferenças entre as variáveis, foram utilizados o teste t de Student 
e o teste qui-quadrado (X²), para análise das variáveis categóricas 
com adoção de p < 0,05 e IC de 95%. Resultados: Houve diferen-
ça estatística significativa entre os grupos diabéticos e controle para 
as variáveis: glicemia (p < 0,0001); triglicerídeos (p < 0,0001) e 
HDL-colesterol (p = 0,0002). Destacaram-se no grupo de pacientes 
diabéticos as seguintes características: glicemia de jejum aumentada 
(77,03%); HDL desejável (75,12%); LDL desejável (58,37%); trigli-
cerídeos aumentados (55,02%) e colesterol total desejável (53,59%). 
No grupo controle: glicemia de jejum normal (99,50%); HDL de-
sejável (81,60%); LDL desejável (64,68%); triglicerídeos desejável 
(67,66%) e colesterol total desejável (57,71%). O HDL baixo foi 
o padrão de dislipidemia mais prevalente no grupo de diabéticos 
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(74,16%) e controle (60,19%). Destaca-se também que no grupo 
controle 23,38% apresentaram perfil lipídico normal e no grupo de 
diabéticos esse percentual foi de 7,66%. Discussão: Resultados se-
melhantes foram encontrados em outros estudos (Carolino et al., 
2008; Scheffel et al., 2004; Silva et al., 2007; Pinto e Moreto, 2004; 
Pinheiro et al., 2012). A SBC (2007) destaca que as dislipidemias 
habitualmente encontradas nos diabéticos são: hipertrigliceridemia, 
redução de HDL-c e aumento do volume de partículas de LDL-c 
pequenas e densas. A dislipidemia é apontada por Gotto Jr. (2002) 
como um dos fatores de risco potencialmente responsáveis pela do-
ença cardiovascular e essa é uma complicação crônica do diabetes. 
Conclusão: Ressalta-se a necessidade de adoção de medidas mais 
adequadas de controle das dislipidemias em pacientes diabéticos, 
como forma de evitar as complicações crônicas da doença. Palavras-
-chave: Diabetes, perfil lipídico, dilipidemias.

PO208 - avaliaÇÃO de resUlTadOs em DIABETES MELLITUS 
em Um serviÇO de aTeNÇÃO secUNdÁria dO iNTeriOr 
dO cearÁ
alencar amPG1, Zanetti ml2, marinho NBP3, ataíde mBc4, silva 
caB4, santos mcl3, damasceno mmc3

1 Universidade Regional do Cariri. 2 Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo (USP). 3 Universidade Federal do Ceará (UFC).  
4 Universidade de Fortaleza (Unifor) 

Objetivo: É notória a importância da avaliação dos serviços de saú-
de no tocante à aferição dos resultados da atenção em diabetes para, 
assim, obter subsídios para redirecionar o planejamento das ações 
em saúde (SBD, 2009). O estudo objetivou avaliar indicadores de 
resultado em um serviço de atenção secundária a usuários com dia-
betes mellitus tipo 2 de um município do interior do Ceará. Material 
e métodos: Estudo quantitativo, envolvendo a análise dos indica-
dores hemoglobina glicada, pressão arterial e lipoproteína de baixa 
densidade, obtidos em 2009, com base na consulta de 108 pron-
tuários de saúde. Coletaram-se os dados no ano de 2010, median-
te formulário. Para a interpretação dos valores, tomaram-se como 
base as recomendações da SBD (2009): A1c < 7%, PA < 130/80 
mmHg e LDL-c < 100 mg/dl. Os dados foram apresentados em 
tabelas e analisados com base na estatística descritiva. Resultados: 
92 (85,2%) da amostra eram do sexo feminino, com mediana de 
idade de 67 anos. Quanto ao indicador hemoglobina A1c < 7%, dos 
108 prontuários investigados, 80 (74,1%) tinham registro. Desses, 
21 (26,2%) alcançaram a meta estabelecida. Sobre a PA < 130/80 
mmHg, dos 108 (100%) prontuários com registro, 31 (28,7%) cum-
priram a meta preconizada. No tocante ao LDL colesterol < 100 
mg/dl, dos 62 (57,4%) registros, 24 (38,7%) alcançaram o alvo pro-
posto. Discussão: Verificou-se predominância do gênero feminino 
e de idosos entre os pesquisados, fato similar a outras publicações 
analisadas (Mendes et al., 2010; Moreira Jr. et al., 2010). O estudo 
apontou que as metas para controle da hemoglobina A1c não foram 
alcançadas por parte substancial da amostra, corroborando dados de 
estudos nacionais (Mendes et al., 2010; Gomes et al., 2006) e inter-
nacionais (Tan et al., 2008; Tikellis et al., 2008; Donovan e McIn-
tyre, 2010). Baixas proporções dos estudados alcançaram a meta de 
pressão arterial, fato similar a outras investigações (Gomes et al., 
2006; Tan et al., 2008; Tikellis et al., 2008). Quanto ao indicador 
LDL-c < 100 m/dl, o estudo apontou elevada proporção de usuá-
rios com controle insatisfatório, resultado evidenciado em outras in-
vestigações (Gomes et al., 2006; Tan et al., 2008; Orozco-Beltran, 
2007). Conclusões: Os dados desta pesquisa foram semelhantes aos 
encontrados em outras investigações nacionais e internacionais, com 
grande proporção de usuários com DM2 apresentando controle dos 
níveis de hemoglobina glicada, pressão arterial e lipoproteína de 
baixa densidade aquém do preconizado nos consensos. Palavras-

-chave: Diabetes mellitus, avaliação de serviços de saúde, avaliação 
de resultados.

PO209 - avaliaÇÃO dO acOmPaNHameNTO dO PacieNTe 
POrTadOr de DIABETES MELLITUS TiPO 2 Na UNidade 
BÁsica de saÚde
rhainer Tl1, lara Ha2, silveira cK1

1 Faculdade de Medicina de Caratinga. 2 Prefeitura de Belo Horizonte 

Objetivo: Avaliar o registro em prontuário eletrônico de parâme-
tros de acompanhamento do paciente diabético no ano de 2012 
na unidade básica de saúde (UBS). Material e métodos: Estudo 
retrospectivo; selecionados 50 prontuários eletrônicos (PE) da UBS, 
aleatoriamente, de uma lista de pacientes portadores de diabetes 
mellitus tipo 2 que usam insulina e hipoglicemiante oral; foi verifica-
da a presença da notação no PE de alguns parâmetros considerados 
essenciais no acompanhamento do paciente diabético: glicemia je-
jum, hb-glicada, glicemia pós-prandial, creatinina, ritmo de filtração 
glomerular (RFG), rastreamento de retinopatia diabética, avaliação 
do pé diabético e avaliação odontológica; obtidos os percentuais to-
tais de notação presente nos prontuários para comparação simples. 
Resultados: Encontrados os seguintes percentuais de notação, por 
parâmetro: glicemia jejum 46,4%, hb-glicada 27,74%, glicemia pós-
-prandial 42,3%, creatinina 31%, RFG 5,6%, rastreamento de retino-
patia diabética 27,74%, avaliação do pé diabético 11,88% e avaliação 
odontológica 12,54%. Discussão dos resultados: A frequência de 
registros dos parâmetros ficou aquém do esperado. Podem explicar 
os resultados: inadequação de controle do paciente diabético pelos 
profissionais, o subregistro de informações daquele paciente que foi 
realmente avaliado e a falta de padronização para acompanhamento 
dos pacientes. Conclusão: Ações diretas sobre os profissionais de-
vem ser realizadas para melhorar os registros e padronizar os fluxos. 
O controle do paciente diabético depende da longitudinalidade dos 
parâmetros. Após um mês, foi realizado mutirão com os pacientes, 
ocasião que foram atualizados os acompanhamentos e registros nos 
prontuários. Palavras-chave: Diabetes mellitus, prontuário eletrô-
nico, insulina.

PO210 - avaliaÇÃO dO desemPeNHO dO NÚcleO de 
aTeNÇÃO aO diaBÉTicO de BlUmeNaU/sc
santos T1, carrocini mms1, Puetter Gs1, caxambú alrl1, Thomazelli 
Fcs1 
1 Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) 

Objetivo: A Sociedade Brasileira de Diabetes definiu indicadores 
que permitem avaliar o desempenho dos programas de atendimen-
tos a diabéticos no Brasil. Esses indicadores avaliam a qualidade do 
atendimento relacionando às medidas de processos e indicadores de 
desfechos (Sociedade Brasileira Diabetes, 2009). O trabalho tem 
como objetivo avaliar o desempenho do Núcleo de Apoio ao Diabé-
tico (NAD) localizado em Blumenau/SC, conforme os indicadores 
referidos. Material e métodos: Foram analisados os prontuários dos 
pacientes que frequentam o NAD há no mínimo seis meses e que 
têm entre 18 e 80 anos. A análise estatística foi realizada pelo pro-
grama Epi-Info versão 7. Para todos os testes serão consideradas as 
diferenças significativas se P < 0,05. Resultados: A população é for-
mada por 175 pacientes, sendo 61% do sexo feminino e 36% do sexo 
masculino. A maioria (54,29%) possui entre 36 e 60 anos e 89,71% 
possuem DM2. Em relação ao HDL, 56% têm o valor dentro nor-
malidade. Em relação ao LDL, 38,86% tiveram seu valor alterado. 
O valor de creatinina estava normal em 61,71%, a circunferência 
abdominal e a hemoglobina glicada estavam aumentadas na maioria 
dos pacientes, correspondendo a 79,43% e 67,43%, respectivamen-
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te. A maioria (51,43%) possui pressão arterial aumentada. Apenas 
5,14% possuem exame de fundo de olho descrito no prontuário; 
68% são acompanhados por nutricionista; 20,57% fazem controle 
com HGT; 65,71% fazem tratamento com insulina; 46,29% fazem 
uso de inibidor da ECA e 53,14%, de AAS. Discussão: A população 
adulta acometida por DM no Brasil representa 9,6% e os maiores 
acometidos são indivíduos com mais de 65 anos (21,6%); em nossa 
pesquisa a faixa etária predominante foi de 36 a 60 anos. As doenças 
cardiovasculares são as principais causas de mortalidade em pessoas 
com diabetes. Em nosso estudo 51,43% dos indivíduos apresentam 
hipertensão e 38,86% dislipidemia. Conclusão: A presença de indi-
cadores na avaliação do desempenho de um núcleo especializado é 
importante para avaliar a eficácia do tratamento fornecido aos pa-
cientes. O núcleo especializado em questão não atende às expecta-
tivas principalmente em relação ao acompanhamento de fundo de 
olho. As dificuldades em relação ao controle pressórico, lipídico e 
glicêmico representam um desafio a todos os serviços de atendi-
mento dessa população. O instrumento sugerido pela SBD é im-
portante para orientação geral na busca de melhorias dos serviços e, 
de certa forma, auxilia-os na busca de correção de suas deficiências. 
Palavras-chave: Diabetes mellitus, indicadores de serviços, assistên-
cia ambulatorial.

PO211 - avaliaÇÃO dO escOre de saÚde 
cardiOvascUlar em POPUlaÇÃO rUral de miNas 
Gerais, Brasil
Jansen aK1, Felisbino-mendes ms2, Gomes cs2, velásquez-
meléndez G2

1 Departamento de Nutrição, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
2 Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública, Escola de 
Enfermagem, UFMG

Objetivo: Avaliar a saúde cardiovascular em uma população rural. 
Métodos: Foram estudados 863 indivíduos ≥ a 18 anos, residentes 
na região do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, Brasil. Avaliou-
-se o escore de Saúde cardiovascular proposto pela American Heart 
Association, que inclui sete componentes, quatro relativos a com-
portamentos de saúde (dieta, atividade física, tabagismo e peso cor-
poral) e três relativos a fatores biológicos (colesterol total, glicemia 
em jejum e pressão arterial), sendo cada componente classificado em 
saúde ideal, intermediário ou ruim. A saúde cardiovascular ideal foi 
definida como a presença simultânea de todos os sete componentes 
em níveis ideais. Os fatores comportamentais e os fatores biológicos 
foram agrupados, originando dois índices: o de comportamento de 
saúde e o de fatores biológicos. Os dados foram analisados no Stata, 
por meio de cálculo das frequências absolutas e relativas. As diferen-
ças estatísticas foram avaliadas usando-se o teste qui-quadrado (p < 
0,05). Resultados e discussão: Os componentes atividade física, 
peso e tabagismo foram avaliados em níveis ideais em, respectiva-
mente, 63,1%, 65,1% e 57,4% da população. Níveis ideais de gli-
cemia foram encontrados em 92,2%, de colesterol em 53,2% e de 
pressão arterial em 31,5%. Aproximadamente, 4,0% da população 
estudada se alimentam de forma ideal. Somente três participantes 
(0,4%) da população estudada, todos eles homens, apresentaram os 
sete componentes do escore de saúde cardiovascular na categoria 
ideal. A avaliação do índice de comportamentos de saúde encontrou 
somente 1% de indivíduos com os quatro componentes em níveis 
ideais, independentemente do sexo, com maior número de homens 
com dois e três comportamentos em níveis ideais em detrimento 
das mulheres (p = 0,01). Em contrapartida, a avaliação do índice 
de fatores biológicos mostrou maior número de mulheres em ní-
veis ideais (19,1%) quando comparadas com os homens (7,9%) (p 
< 0,001). Os fatores comportamentais estudados contribuíram mais 
que os fatores biológicos para a baixa prevalência de saúde cardio-

vascular ideal, sendo a dieta o fator de pior desempenho. Conclu-
são: A prevalência de saúde cardiovascular ideal foi extremamente 
baixa na população estudada. A população estudada apresenta baixa 
sobrevida sem incapacidades e elevado risco de mortalidade por do-
enças cardiovasculares. Esse cenário demonstra a urgência de estra-
tégias visando à promoção e prevenção da saúde cardiovascular dessa 
população. Palavras-chave: Saúde cardiovascular, população rural, 
fatores de risco.

PO212 - avaliaÇÃO dOs Níveis de TsH realiZadOs em 
PacieNTes de Um ceNTrO esPecialiZadO em diaBeTes de 
BlUmeNaU/sc
santos T1, caxambú alrl1, Puetter Gs1, carrocini mms1, Thomazelli 
Fcs1

1 Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB)

Objetivo: A alta prevalência de tireoideopatias entre os pacientes 
com diabetes mellitus (DM) alerta para a importância da triagem. O 
hipotireoidismo piora o controle glicêmico e desencadeia dislipide-
mia. O tratamento do hipertireoidismo impede a piora da intolerân-
cia à glicose. O estudo tem como objetivo avaliar os níveis de TSH 
em pacientes diabéticos atendidos em núcleo especializado, em Blu-
menau/SC. Material e métodos: Foram analisados os prontuários 
dos pacientes que frequentam núcleo especializado, com idade entre 
18 e 80 anos. As prevalências foram estimadas em forma de intervalo 
com 95% de confiança. Para todos os testes foram consideradas as 
diferenças significativas se P < 0,05. Para as variáveis qualitativas, foi 
utilizado o teste qui-quadrado. Os valores de TSH foram classifi-
cados: abaixo do normal (< 0,4 mIU/ml); normal (0,4-2,5 mIU/
ml); limite superior (2,5-4,5 mIU/ml); levemente elevado (até 10 
mIU/ml); francamente elevado (acima de 10 mIU/ml). Resulta-
dos: A amostra constituiu-se de 269 pacientes, 10,41% com diabetes 
mellitus do tipo 1 (DM1) e 89,59% com diabetes mellitus do tipo 2 
(DM2). Nos pacientes com DM1 (n = 28), 3,57% apresentavam-se 
com valor de TSH < 0,4 mIU/ml; 50% normal; 25% limite supe-
rior; 17,86% até 10 mIU/ml; 3,57% acima de 10 mIU/ml. Nos 
pacientes com DM2 (n = 241), observou-se 4,56% com TSH < 0,4 
mIU/ml; 51,87% normal; limite superior 28,63%; 12,03% até 10 
mIU/ml; 2,90% acima de 10 mIU/ml. Nos pacientes com altera-
ções dos níveis de TSH (n = 115) (42,75% da amostra), 27,82% (n 
= 32) já possuíam diagnóstico de disfunção tireoidiana e 72,18% (n 
= 83) não apresentavam o diagnóstico. Discussão: Alguns trabalhos 
demonstram concentração anormal de TSH em 31% dos pacientes 
com DM2. No nosso meio os valores de TSH alterados foram em 
48,12% dos pacientes. Em pesquisas que analisam a função tireoidia-
na em pacientes com DM1 foram encontradas dosagens hormonais 
tireoidianas normais em 81,6%, e 18,4% tiveram o diagnóstico de 
hipofunção tireoidiana em pacientes com DM1. Em nossa análise 
50% dos pacientes com DM1 tiveram alterações nos níveis de TSH. 
Conclusão: A população estudada apresentou prevalência maior de 
alterações de TSH quando comparada com dados da literatura. A 
alta prevalência de disfunção tireoidiana na população diabética jus-
tifica o screening sistemático com TSH nesses indivíduos. Palavras-
-chave: TSH, diabetes mellitus, epidemiologia.

PO213 - camPaNHa de deTecÇÃO de DIABETES MELLITUS 
em sUBPOPUlaÇÃO dO esTadO de serGiPe
costa PO1, sotero rmF1, Barros FO1

1 Centro de Diabetes de Sergipe 

Objetivos: Observar em determinada subpopulação do estado de 
Sergipe a prevalência de pacientes portadores de diabetes e verificar 
subvertentes como diabéticos controlados, não controlados e os que 
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não foram detectados previamente. Material e métodos: Durante o 
período de 4/2012 até 6/2013 foram realizadas, uma vez ao mês, 
campanhas de detecção de diabetes em diversos bairros da cidade 
de Aracaju/SE, como bairro América, São Conrado, Conjunto Iná-
cio Barbosa, Sol Nascente, Bugio; em cidades vizinhas, como Nos-
sa Senhora do Amparo e Própria; e corporações como o Corpo de 
Bombeiros. Equipes multiprofissionais, com enfermeiros, médicos e 
nutricionistas acolhiam os pacientes. Eles realizavam exame de gli-
cemia capilar e exame de fundo de olho, participavam de palestras 
sobre prevenção e cuidado de diabetes, recebiam materiais educativos 
e informações sobre alimentação e exercícios físicos. Os pacientes que 
apresentavam glicemia alterada eram atendidos por endocrinologistas 
para ajuste do tratamento. Como a maioria dos pacientes não recebeu 
orientações prévias sobre o exame, a glicemia utilizada como padrão 
foi a pós-prandial. Resultados: Ao total, durante as campanhas reali-
zadas, 3.526 pacientes foram avaliados. Desses, 1.172 apresentaram 
glicemia abaixo de 100 mg/dl, 1.678 tinham glicemia entre 100 e 
140 mg/dl e 676 apresentaram glicemia acima de 140. Dos pacien-
tes com glicemia acima do limite permitido, 200 sabiam ser diabé-
ticos e não se encontravam controlados e utilizando as medicações 
corretamente e 476 não sabiam ser portadores da doença. Todos os 
pacientes diagnosticados com diabetes pelo exame da glicemia capilar 
receberam atendimento com endocrinologistas, foram encaminhados 
para serviços ambulatoriais para realização de exames e receberam 
prescrições para o tratamento. Discussão: Os dados encontrados 
apontam para prevalência de 19,2% na subpopulação estudada. Des-
ses, 70% desconheciam o fato de serem portadores da doença. Ape-
sar de tal estudo avaliar apenas uma pequena parte da população do 
estado, pode-se constatar que a maioria dos diabéticos não sabe da 
sua própria condição, o que contribui para o aumento dos casos de 
diagnóstico tardio, quando o paciente já apresenta complicações crô-
nicas e suas chances de desenvolvimento de doenças cardiovasculares 
estão aumentadas. Conclusão: Tal estudo mostra a importância de se 
realizarem periodicamente exames de rotina para a detecção precoce 
do diabetes. Palavras-chave: Campanha, detecção, glicemia.

PO214 - caracTeriZaÇÃO da POPUlaÇÃO diaBÉTica 
dO mUNicíPiO de NOvO acOrdO, TOcaNTiNs: asPecTOs 
ePidemiOlÓGicOs, sOciOecONÔmicOs e clíNicO-
laBOraTOriais
almeida aTF1, Ferreira ml2, silva smc2, sucupira rc3, santos Junior eP1

1 Universidade Federal do Tocantins (UFT). 2 Faculdade de Medicina de Porto 
Nacional (ITPAC). 3 Prefeitura de Novo Acordo 

Objetivo: Descrever as características epidemiológicas, socioeco-
nômicas e clínico-laboratoriais dos pacientes com diabetes mellitus 
(DM) na Unidade Saúde da Família do município de Novo Acordo. 
Material e métodos: Estudo transversal, descritivo, quali-quan-
titativo, por meio de entrevista com 65 pacientes portadores de 
DM cadastrados no Hiperdia. As variáveis analisadas foram idade, 
cor, sexo, escolaridade, renda, história familiar de diabetes, tempo 
de doença, tipo, tratamento, consulta com especialista, prática de 
exercício físico e história de tabagismo, além do índice de massa 
corporal (IMC) e dados de hemoglobina glicada e glicemia de je-
jum. A análise estatística foi realizada usando-se frequências simples. 
Resultados: Dos 65 entrevistados, a média de idade foi de 59 (28 
± 95) anos; sexo feminino 47 (64,6%), cor parda 35 (53,8%), en-
sino fundamental incompleto 27 (41,5%), 42 (64,4%) com renda 
de um salário mínimo e 35 (50,8%) fumantes. DM tipo 2 foi de 
maior prevalência 62 (95,4%); história familiar de DM 33 (50,8%). 
Nunca consultaram com endocrinologista 48 (73,8%) e 47 (72,3%) 
não realizam atividade física. Dos diabéticos tipo 2, 26 (43,3%) to-
mam apenas metformina, 19 (31,7%) metformina e glibenclamida e 
6 (10%) apenas glibenclamida. Entre as complicações, a retinopatia 

associada à neuropatia foi a mais frequente – 31 (47,7%). O IMC 
de 38 pacientes teve a média de 25,9 (13,2 ± 38,5). Da análise la-
boratorial: 43 (66%) dosaram hemoglobina glicada, sendo a média 
de 10% (6,2 ± 16,3) e glicemia de jejum a média de 153 mg/dl (82 
± 222). Discussão: Foi constatado que a maioria dos pacientes têm 
DM tipo 2, baixa renda familiar e escolaridade reduzida. Apresen-
tam fatores de risco que prejudicam o controle da doença, como 
tabagismo e sedentarismo. A maioria não tem acesso à serviço de 
saúde especializado, o que torna o risco aumentado de complicações 
da doença. Quanto ao tratamento, apesar do uso de medicações, os 
resultados laboratoriais não demonstram controle adequado da do-
ença. Conclusão: Com base nos dados colhidos, observou-se maior 
prevalência de DM tipo 2, em indivíduos pardos, com ensino fun-
damental incompleto e renda mínima. Os exames de hemoglobina 
glicada e glicemia de jejum apresentaram médias bastante elevadas, 
evidenciando ausência de controle da doença. É de fundamental im-
portância a identificação e a mudança dos fatores que interferem 
direta ou indiretamente no tratamento da doença, bem como infor-
mação e conscientização dos pacientes sobre ela. Palavras-chave: 
Epidemiologia, diabetes.

PO215 - cONTrOle dO DIABETES MELLITUS e de FaTOres 
assOciadOs de riscO cardiOvascUlar – O esTUdO 
BrasileirO sOBre a PrÁTica dOs cUidadOs em diaBeTes
Braga Jr1, avezum a2, Ferreira srG3, Forti a4

1 Divisão de Cardiologia, Peter Munk Cardiac Centre, University Health Network, 
Toronto General Hospital, Toronto, Canadá. 2 Divisão de Pesquisa, Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil. 3 Faculdade de Saúde Pública 
da Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil. 4 Universidade Federal 
do Ceará (UFC), Fortaleza, Brasil 

Objetivos: O objetivo deste estudo foi o de avaliar o perfil epi-
demiológico de indivíduos com diabetes tipo 1 (DM1) e tipo 2 
(DM2), no Brasil, em relação à terapêutica e à aderência às diretrizes 
internacionais de prática médica. Métodos: Este estudo multicên-
trico e transversal coletou dados de indivíduos com diabetes mellitus 
(DM) no Brasil. Resultados: Foram avaliados 1.358 indivíduos por 
107 investigadores, em três das cinco regiões brasileiras, sendo 375 
(27,6%) com DM1 e 983 (72,4%) com DM2. A maioria dos pa-
cientes avaliados era de mulheres, caucasianos e usuários do sistema 
privado de saúde. O controle glicêmico adequado foi detectado ape-
nas em 22,1% dos indivíduos com DM1 e em 43,2% dos indivíduos 
com DM2. A taxa de insulinização no DM2 foi de 34,8%. Níveis 
de LDL-colesterol ≤ 100 mg/dl foram observados em 50% dos 
indivíduos. Foram observadas altas taxas de prevalência de hiper-
tensão (75,7% x 22,8%), dislipidemia (70,9% x 28,5%) e obesidade 
central (84,9% x 39,8%) nos grupos com DM2 e DM1, respectiva-
mente. Níveis de hemoglobina glicada ≤ 7,0% foram constatados 
em 22,1% dos indivíduos com DM1 e 43,2% dos indivíduos com 
DM2. Apenas 7,3% dos indivíduos com DM1 e 5,1% daqueles com 
DM2 apresentavam controle ótimo da pressão arterial, da glicemia 
e dos lípides. Discussão: Este estudo mostra taxas inaceitáveis de 
prevalência de mau controle glicêmico e de presença de importantes 
comorbidades tais como hipertensão arterial, dislipidemia e obesida-
de central. O adequado controle glicêmico juntamente com o con-
trole da hipertensão, da dislipidemia, da obesidade e do hábito de 
fumar contribui decisivamente para redução do risco cardiovascular 
na população diabética. A ausência de hipertensão e o sexo feminino 
foram condições mais frequentemente associadas a um melhor con-
trole do DM1 e dos outros fatores de risco cardiovascular. No DM2, 
a condição de idade mais jovem também esteve associada a melhor 
controle. Conclusões: O cenário brasileiro do controle do diabetes 
e de suas comorbidades se mostra bastante preocupante, exigindo 
melhor atenção em relação à implantação de estratégias educacionais 
efetivas. Sexo feminino, idade mais jovem e ausência de hipertensão 



S411

Temas livres – PÔsTeres

S411

foram associados a melhor controle metabólico. O controle ótimo 
da glicemia e de outros fatores de risco cardiovascular foi alcançado 
apenas numa minoria dos indivíduos com diabetes. Palavras-chave: 
Diabetes mellitus, doença cardiovascular, tratamento.

PO216 - cUsTOs PÚBlicOs e PrivadOs dO diaBeTes TiPO 1 
cONFOrme as recOmeNdaÇÕes das direTriZes
cobas ra1, Ferraz mB2, Gentile J1, Japiassú lmG1, matheus asm1, 
Tannus lrm1, Negrato ca3, Gomes mB1 
1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 2 Grupo Interdepartamental 
de Economia da Saúde. 3 Associação dos Diabéticos de Bauru 

Objetivo: Estimar os custos públicos e privados do diabetes tipo 1 
(DM1) segundo recomendações das diretrizes da Associação Ame-
ricana de Diabetes (ADA). Materiais e métodos: Os custos dire-
tos médicos foram estimados usando como base as recomendações 
da ADA 2012 e aplicados a uma população hipotética de pacientes 
com DM1 com as mesmas características daquela do Estudo Mul-
ticêntrico Brasileiro de Diabetes tipo 1 (BrazDiab). Para estimar os 
custos público e privado, os valores de medicações, insumos, exames 
e consultas foram obtidos por meio de informações do Ministério 
da Saúde (SUS) e de farmácias privadas/duas seguradoras de saúde 
com cobertura nacional. As seguintes premissas foram assumidas: 
quatro consultas médicas anuais, duas de enfermagem, uma de nu-
trição para eutróficos/duas para sobrepeso e uma consulta de psico-
logia; três dosagens anuais de HbA1c e um perfil lipídico para pa-
cientes dentro das metas preconizadas; quatro dosagens de HbA1c 
e dois perfis lipídicos naqueles fora das metas; uma dosagem anual 
de TSH; enzimas hepáticas e musculares no caso de uso de estatina; 
três pesquisas anuais de albuminúria e duas dosagens de creatinina; 
uma fundoscopia e um ECG quando com critério de rastreamento 
de complicações; automonitorização da glicemia quatro vezes ao dia 
com terapia de múltiplas doses de insulina (humana ou análogos) ou 
sete vezes se em uso de bomba de insulina; tratamento de hiperten-
são arterial e dislipidemia. Resultados: O custo per capita anual no 
SUS foi de R$ 2.377,10, sendo R$ 1442,16 referentes a consultas e 
exames e R$ 934,94 ao tratamento. Os custos privados foram de R$ 
6.237,73, R$ 4.016,97 e R$ 2.220,76, respectivamente. Conside-
rando o uso de análogos ultrarrápidos (UR) por todos os pacientes, 
o custo anual per capita aumentaria em 13% para o SUS e 7% para o 
setor privado. Para utilização de análogos UR e lentos, o custo per 
capita aumentaria em 185% para o SUS e 100% para o setor priva-
do. Se dobrassem o número de consultas educativas (enfermagem 
e nutrição), ocorreria um incremento de 1,56% no custo per capita 
para o SUS e 2,48% para o setor privado. Discussão: O DM1 é uma 
doença crônica de alto custo que requer tratamento multidisciplinar. 
Há grande discrepância no custo da doença entre o setor público e 
privado, talvez justificado pelos baixos valores pagos pelo SUS, espe-
cialmente para consultas e exames. A estimativa do custo por pacien-
te pode auxiliar nas decisões para melhorar a qualidade do atendi-
mento ao paciente com DM1, considerando o impacto econômico. 
Palavras-chave: Custos públicos, custos privados, diabetes tipo 1.

PO217 - diaBeTes cUJa aPreseNTaÇÃO iNicial É 
ceTOacidOse OU HiPerGlicemia iNTeNsa e siNTOmÁTica 
cOm Necessidade imediaTa de iNsUliNa: TiPO 1 dO 
adUlTO OU TiPO 2?
líbero Tc1, silva dG1, Nogueira rB1, andrade crm1, Noronha JNs1, 
rosário PW1, Noviello TB1, calsolari mr1

1 Serviço de Endocrinologia da Santa Casa de Belo Horizonte 

Objetivo: Este estudo avaliou adultos com diabetes (DM), cuja 
apresentação foi cetoacidose (CAD) ou hiperglicemia intensa e sin-
tomática, com necessidade de insulinização imediata, com objetivo 

de definir, por meio da dosagem do peptídeo C (p-C) e antiGAD 
(GADAc), o percentual em que a terapia com insulina potencial-
mente pode ser suspensa posteriormente. Material e métodos: 
Estudo prospectivo. Dos pacientes internados na enfermaria de En-
docrinologia da Santa Casa de Belo Horizonte entre julho de 2012 
e julho de 2013, foram incluídos aqueles com idade > 25 anos; ad-
mitidos com CAD ou equivalente; sem diagnóstico prévio de DM. 
Para os que não preenchiam critérios para CAD, todos os seguintes 
achados foram exigidos: glicemia > 300 mg/dl, sintomas (poliúria, 
polidpsia, emagrecimento não intencional), repercussão clínica que 
justificasse internação e necessidade de insulinização imediata. Além 
de dados clínicos, p-C (basal) e GADAc foram dosados. Resulta-
dos: Foram estudados 63 pacientes. GADAc foram dosados em 60, 
sendo negativos em 54 (90%) e p-C foi dosado em 59, sendo > 0,6 
ng/ml em 49 (83%). GADAc e p-C foram dosados em 56 pacientes. 
Desses, apenas 2 (3,6%) tinham GADAc positivo e p-C ≤ 0,6 ng/
ml, enquanto 43 (76,8%) tinham p-C > 0,6 ng/ml e GADAc ausen-
tes. Mesmo entre os pacientes com CAD, idade < 35 anos, IMC < 
25 kg/m2, sem história de DM em parentes de primeiro grau, sem 
hipertensão, sem infecção associada, a maioria apresentou p-C > 0,6 
ng/ml e não tinha GADAc. De nota, dos pacientes com IMC > 30 
kg/m2, nenhum tinha p-C ≤ 0,6 ng/ml e GADAc; enquanto 15/16 
(93,75%) tinham p-C > 0,6 ng/ml e GADAc negativos. Discus-
são: Alguns indivíduos com p-C ≤ 0,6 ng/ml sem GADAc podem 
ter outro(s) anticorpo(s) e DM1, mas a elevada sensibilidade dos 
GADAc na ocasião do diagnóstico e na faixa etária avaliada torna 
isso improvável. Na verdade, maior é a possibilidade de que alguns 
pacientes com p-C basal ≤ 0,6 ng/ml, com ou sem GADAc, possam 
ter o p-C após estímulo ou mesmo basal, se repetido após maior 
período de adequado controle glicêmico, positivo, caracterizando 
DM2 ou LADA, respectivamente. Assim, o percentual encontrado 
de pacientes com reserva pancreática pode estar até subestimado. 
Conclusão: Em adultos, mesmo quando a apresentação do DM é 
CAD ou equivalente, a maioria e quase todos obesos podem po-
tencialmente ter a terapia com insulina suspensa posteriormente, 
considerando a ausência de GADAc e p-C positivo. Palavras-chave: 
DM2 e IMC, peptídeo C, GAD.

PO218 - DIABETES MELLITUS em PacieNTes cOm 
TUBercUlOse iNTerNadOs em HOsPiTal de reFerÊNcia em 
BelO HOriZONTe, miNas Gerais
rocha NP1, soares sm2, cezário Júnior a3, santos dB3, Ferreira cd4

1 Hospital Odilon Berhens. 2 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Escola 
de Enfermagem. 3 Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. 4 UFMG

Introdução: O diabetes mellitus (DM) tem sido identificado como 
possível fator de risco para o desenvolvimento e/ou complicação da 
tuberculose. Observa-se que a incidência de TB no mundo aumen-
ta nas mesmas épocas que aumenta a prevalência de DM. Assim, a 
OMS tem incentivado estudos nessa área em busca de evidências 
para criação da política de manejo integrado entre TB e DM. Obje-
tivos: Analisar a associação entre TB e DM e identificar a prevalência 
de DM, em pacientes portadores de tuberculose internados em um 
hospital de referência em Belo Horizonte, Minas Gerais. Material 
e métodos: Estudo descritivo, transversal, exploratório desenvol-
vido com 46 pacientes internados com diagnósticos de tuberculo-
se no período de agosto a dezembro de 2012. Foram realizados 
análise descritiva e inferencial considerando a razão de prevalência 
com intervalo de confiança (IC) de 95% (RP; IC95%) e o teste qui-
-quadrado. Para os testes estatísticos adotou-se p < 0,05 como sig-
nificativo. Resultados: Dos 46 pacientes internados com TB, 15% 
foram diagnosticados com DM; 85% com idade entre 20 e 59 anos, 
com predomínio do sexo masculino (80%); 35% eram fumantes, 18% 
consumiram algum tipo de droga ilícita, 52% afirmaram consumir 
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bebida alcoólica. A prevalência de diabetes mellitus em pacientes 
com tuberculose foi de 15%. Considerando os pacientes com diag-
nóstico de DM, 71% já tinham o diagnóstico prévio e 29% foram 
diagnosticados por meio do rastreamento realizado nesta pesquisa. 
O valor médio da glicemia em jejum foi de 100,84 mg/dl, sendo 
encontrado um valor máximo de 284 mg/dl com um desvio-padrão 
de 41,38. Pode-se inferir que pacientes com TB que possuem mais 
de 50 anos têm risco maior de ter DM do que os pacientes com me-
nos de 50 anos (RP: 0,06; IC 95% 0,006-0,557, p- valor = 0,005). 
Evidenciou-se que 29% dos diagnósticos de DM em pacientes com 
TB foram realizados por meio do rastreamento de DM. Discussão: 
Os dados apresentados são semelhantes aos dos estudos internacio-
nais realizados na India, China e Estados Unidos (Dooley, 2009b; 
Stevenson et al., 2007) e nacionais (Rujula, 2012; Oliveira, 2009), 
com resultados de prevalência variando entre 12% e 15,4%. Conclu-
são: A prevalência de DM para essa população foi de 15%, sendo ida-
de a variavél que apresentou significância para predizer risco maior 
para o desenvolvimento DM em pacientes com diagnóstico de TB. 
Recomenda-se a criação de protocolos específicos na atenção primá-
ria como tem sido preconizado pelas organizações internacionais. 
Palavras-chave: Diabetes mellitus, prevalência, tuberculose.

PO219 - DIABETES MELLITUS TiPO 2 cOmO FaTOr 
assOciadO a HiPOTireOidismO PrimÁriO aUTOimUNe e 
NÃO aUTOimUNe
lorente ac1, vasconcelos Jc1, Trevisan Tl1, Parisi mcr1, moura Neto 
a1, Tambascia ma1, Zantut-Wittmann de1, Pavin eJ1

1 Disciplina de Endocrinologia, Departamento de Clínica Médica, Faculdade de 
Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (FCM-Unicamp) 

Objetivos: Determinar a prevalência de tireoidopatias em pacientes 
DM2, comparando-os ao grupo controle e possíveis correlações en-
tre disfunção tireoidiana (DT) e características clínicas e laborato-
riais dos pacientes. Material e métodos: Estudamos 142 diabéticos 
consecutivos (67h,75m) e 144 indivíduos (grupo controle) pareados 
por sexo e idade, sem diagnóstico prévio de DM e tireoidopatias. 
Dados clínicos dos diabéticos foram extraídos dos prontuários. As 
dosagens séricas de T4L, T3L e TSH-us e pesquisa de anticorpos 
antiperoxidase (AcTPO) e antitireoglobulina (AcTG) resultaram nos 
seguintes diagnósticos: eutiroidismo, hipotireoidismo subclínico ou 
clínico, de origem autoimune ou não, hipertireoidismo subclínico 
ou clínico, autoimune ou não e sugestivo de doença tireoidiana au-
toimune (T4L e TSH normais com pelo menos um anticorpo +). 
Resultados: A idade dos diabéticos foi de 63,4a ± 9,3, o tempo de 
DM, de 17,7a ± 7,8, o HbA1c, de 8,5% ± 1,7, o IMC, de 30,2 ± 
7,0 e a presença de nefro, retino e neuropatia em cerca de 55%. DT 
ocorreu em 24,6% dos DM2 vs. 11,1% dos controles (p = 0,003), 
sendo respectivamente, nos diabéticos e controles: hipotireoidismo 
subclínico: 18% vs. 7,6%; hipotireoidismo clínico: 4% vs. 3,5%; hiper-
tireoidismo subclínico (2%) e clínico (1%) ocorreu somente entre os 
diabéticos. Os níveis de TSH e T4L entre os pacientes DM2 foram 
significativamente maiores em relação aos controles: 3,74 µUI/ml 
± 3,95 vs. 2,974 µUI/ml ± 3,19; p = 0,045 e 1,33 ng/dl ± 0,23 vs. 
1,26 ng/dl ± 0,22; p = 0,005. Comparando-se os pacientes diabé-
ticos com e sem disfunção tireoidiana, houve significância estatística 
para TSH: 7,41 µUI/ml ± 5,38 vs. 2,54 µUI/ml ± 2,36; p < 0,001, 
T4L: 1,25 ng/dl ± 0,22 vs. 1,35 ng/dl ± 0,22; p = 0,027, AcTPO: 
37,14% vs. 7,48%; p < 0,001 e bócio: 31,43% vs. 8,41%; p = 0,002. A 
análise de regressão logística multivariada apontou as variáveis TSH e 
AcTPO como as mais fortemente associadas à presença de disfunção 
tireoidiana entre os DM2 estudados: a cada uma unidade de elevação 
do TSH, o risco de DT aumentou 74,4%, enquanto a positividade 
para AcTPO elevou 8,1 vezes esse risco. Discussão/conclusão: A 
prevalência de disfunção tireoidiana é mais alta em pacientes com 

DM2 em comparação ao grupo controle, sendo o hipotireoidismo 
subclínico a disfunção mais prevalente nos dois grupos, seguido do 
clínico, predominando a forma não autoimune. Os fatores de risco 
mais fortemente associados ao aparecimento de disfunção tireoidiana 
no DM2 foram: presença de bócio, níveis elevados de TSH e AcTPO. 
Palavras-chave: Diabetes tipo 2, tireoidopatias, autoimune.

PO220 - DIABETES MELLITUS: Um PerFil ePidemiOlÓGicO 
dO mUNicíPiO de TUrmaliNa – sP
medeiros mJ1, Freitas KN1, russi alm1, silva GaG1, aguilar TlT1, 
Jacob meQ1, landim ls1, marcucci ec1

1 Universidade Camilo Castelo Branco (Unicastelo)

Objetivo: Foi objetivo deste trabalho levantar a incidência de diabetes 
mellitus no município de Turmalina, estado de São Paulo. Materiais 
e métodos: Tratou-se de um trabalho descritivo, qualitativo, explo-
ratório e prospectivo, no qual, por meio de um projeto de extensão 
do curso de Medicina da Unicastelo, os discentes, entre outras ativi-
dades, realizaram uma busca ativa de portadores do diabetes mellitus 
na comunidade em questão sem diagnóstico. Essa busca se dava com 
a realização do cadastro dos munícipes e o dextro deles em jejum. 
Resultados: O trabalho de extensão, ainda em andamento, no perí-
odo selecionado para a elaboração do trabalho (fevereiro de 2012 a 
fevereiro de 2013) realizou dextro em 1.293 munícipes; desses, 254 
munícipes foram diagnosticados com DM, sendo 54% com glicemia 
entre 126-150 mg/dl, 24% entre 150 e 200 mg/dl e 22% acima dos 
200 mg/dl. A maioria (73%) era de pessoas acima dos 60 anos, 18% 
entre 30 e 60 anos, 9% entre 8 e 20 anos. 98% das pessoas entre 8 
e 20 anos eram obesas, com IMC acima dos 28. Todos os pacientes 
diagnosticados em duas medidas aleatórias em dois dias consecutivos 
acima dos 126 mg/dl foram encaminhados para a USF de referência. 
Discussão: O diabetes mellitus (DM) configura-se como uma epidemia 
mundial, traduzindo-se em grande desafio para os sistemas de saúde 
de todo mundo. Sua ocorrência na população brasileira mostra-se de 
forma cada vez mais crescente, estimando-se que até 2025 o número 
de diabéticos chegue a 11 milhões de portadores no país. No final da 
década de 1980, segundo estudos epidemiológicos, esse agravo à saúde 
ocorria em cerca de 8% da população de 30 a 69 anos de idade, residen-
tes em áreas metropolitanas brasileiras, variando de 3% a 17% entre as 
faixas de 30 a 39 e de 60 a 69 anos, respectivamente. A prevalência da 
tolerância à glicose diminuída era igualmente de 8%, variando de 6% a 
11% entre as mesmas faixas etárias. Dessa forma, trabalhos de extensão 
têm-se mostrado aliados eficazes na busca do diagnóstico de morbida-
des frequentes na população como no caso do DM. Conclusão: Para 
fins de fechamento do trabalho foi possível concluir que o trabalho rea-
lizado pelos discentes do curso de medicina em questão realizaram um 
trabalho profícuo e que auxiliou no diagnóstico do DM no município 
estudado e ainda colaboraram e continuam a colaborar no trabalho de 
promoção da saúde e prevenção de doenças na área de abrangência do 
curso. Palavras-chave: Diabetes mellitus, epidemiologia, busca ativa.

PO221 - diFereNÇas NOs cUsTOs dO diaBeTes TiPO 1 
eNTre as diFereNTes reGiÕes dO Brasil: QUais sÃO Os 
FaTOres deTermiNaNTes?
cobas ra1, Ferraz mB2, matheus asm3, Tannus lrm1, silva aTK4, 
araujo la5, Negrato ca6, Gomes mB1

1 Disciplina de Diabetes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).  
2 Grupo Interdepartamental de Economia da Saúde, Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp). 3 Disciplina de Diabetes, UERJ. 4 Faculdade de Ciências 
Médicas, UERJ. 5 Instituto de Endocrinologia e Diabetes de Joinville.  
6 Associação dos Diabéticos de Bauru 

Objetivos: Estimar os custos médicos diretos do diabetes tipo 1 
(DM1) pela perspectiva do sistema público de saúde nas diferentes 
regiões do Brasil e determinar as diferenças regionais e os principais 
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fatores determinantes do custo da doença. Materiais e métodos: 
Foram analisados dados do Estudo Multicêntrico Brasileiro de Dia-
betes tipo 1, que foi realizado entre dezembro de 2008 e de 2010 
em 28 unidades públicas de atendimento ao diabetes em 20 cidades 
brasileiras. O estudo incluiu 3.180 pacientes acompanhados no Sis-
tema Único de Saúde (SUS) com seguimento mínimo no centro 
de um ano. Os custos diretos médicos foram estimados a partir dos 
custos de medicações (insulinas e drogas relacionadas às complica-
ções crônicas ou comorbidades) e insumos, além de exames com-
plementares, consultas, procedimentos médicos e hospitalizações 
ocorridas no ano anterior à entrevista. Dados clínicos e demográfi-
cos foram investigados como possíveis determinantes das diferenças 
regionais dos custos. Resultados: O custo anual per capita médio 
foi R$ 2.832,27, 2.419,84, 2.217,54 e 2.696,95 nas Regiões Sudes-
te (SE), Sul (S), Norte/Nordeste (N/NE) e Centro-Oeste (CO), 
respectivamente. Os custos na região SE foram mais altos compa-
rados ao S (p < 0,001) e N/NE (p < 001), mas não em relação ao 
CO (p = 0,146). A frequência de automonitorização da glicemia 
capilar foi diferente entre as regiões, assim como o número diário 
de aferições da glicemia, o uso de bomba de insulina ou análogos de 
ação prolongada ou ultrarrápida. Idade, etnia, duração do diabetes, 
nível de atenção, nível socioeconômico e a prevalência de complica-
ções crônicas diferiram entre as regiões. No modelo de regressão, 
os fatores independentes determinantes dos custos foram a presen-
ça de complicações microvasculares do diabetes (p < 0,001), nível 
socioeconômico mais alto (p < 0,001) e pertencer à região SE (p 
< 0,001). Discussão: Esses dados reforçam as diferenças regionais 
no perfil demográfico e socioeconômico dos pacientes, assim como 
no modelo de atendimento e tratamento oferecidos aos pacientes 
com DM1 nos centros públicos especializados no Brasil. Ambos os 
fatores influenciam diretamente os custos do DM1 nas diferentes re-
giões e devem ser considerados em futuras discussões sobre políticas 
de saúde. Conclusão: A presença de complicações microvasculares, 
o nível socioeconômico e a região à qual o paciente pertence in-
fluenciam diretamente os custos do DM1 no Brasil. Palavras-chave: 
Diabetes tipo 1, custo médico direto, custos regionais.

PO222 - dOeNÇas OcUlares e diaBeTes – esTUdO 
ePidemiOlÓGicO
Nakashima sr1, moura mF1, morales PH2

1 Faculdade de Medicina de Jundiaí. 2 Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp)

Objetivos: Apesar do número crescente de portadores de diabetes 
e do impacto econômico que ela representa, poucos estudos epide-
miológicos tem sido realizado em nosso meio. Por essa razão, es-
tudos de sua frequência e associação com outras causas de cegueira 
em nosso meio são importantes, podendo servir de base para ações 
de saúde para prevenção à cegueira. Métodos: Com patrocínio da 
Fundação Lions, examinamos pacientes que se autodenominavam 
diabéticos, no período de setembro/2004 a agosto/2006. Os pa-
cientes foram encaminhados das Unidades Básicas de Saúde das ci-
dades de Mairiporã, Franco da Rocha, Francisco Morato e Caieiras 
para o Hospital baseado na cidade de Franco da Rocha. Os pacientes 
foram dilatados e examinados por meio de oftalmoscopia indireta e 
estadiados segundo classificação do ETDRS modificado. Pacientes 
com alteração no reflexo vermelho e dificuldade de exame da retina 
por opacidades do cristalino foram classificados como portadores de 
catarata e, em seguida, realizavam acuidade visual e eram examina-
dos com lâmpada de fenda para indicação de cirurgia. Pacientes com 
escavação maior ou igual a 0,7 eram classificados como suspeitos de 
glaucoma. Resultados: Foram examinados 5.422 pessoas; 5.149 se 
declararam diabéticos. A média de idade foi de 61 anos e a de tempo 
da doença, de 10 anos. Em 2.883 (56%) pacientes, esse foi o primei-

ro exame de retina. Do total examinado, 1.214 (23,58%) apresenta-
vam algum grau de retinopatia, 366 (7,10%) necessitavam de trata-
mento por fotocoagulação, e em 266 (5,16%) a fotocoagulação foi 
indicada pela presença de maculopatia diabética e 27 (0,52%) tiveram 
indicação de vitrectomia. Dos 462 (8,97%) com suspeita de catarata, 
apenas 196 (3,81%) tinham acuidade abaixo de 0,3 e indicação de 
cirurgia de catarata. Em 279 (5,42%) tivemos suspeita de glaucoma e 
encaminhamos para o setor de glaucoma para avaliação. Conclusões: 
A maioria do diabéticos nunca realizou exame de fundo de olho. 
A frequência de retinopatia diabética nas comunidades estudadas é 
menor que a encontrada em campanhas no Brasil e a fotocoagulação 
foi a intervenção oftalmológica mais frequente em nossa amostra. 
Palavras-chave: Diabetes melito, retinopatia diabética, catarata.

PO223 - esTUdO de PrevalÊNcia de disFUNÇÃO 
TireOidiaNa em PacieNTes cOm DIABETES MELLITUS 
acOmPaNHadOs NO seTOr de diaBeTes dO HOsPiTal 
PedrO erNesTO
Palma ccssv1, Pavesi m2, almeida Gl1, Nogueira vG3, clemente 
els1, vasconcellos mFmP3, Barroso BB1, Gomes mB1

1 Setor de Diabetes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 2 Clif Data 
Centre, European Consortium on Liver Failure, Hospital Clínic de Barcelona.  
3 Laboratório de Diabetes, UERJ

Objetivo: Avaliar a prevalência de disfunção tireoidiana (DT) em 
pacientes com diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2 (DM1 e DM2) acom-
panhados no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Material/
Métodos: Estudo observacional transversal. O cálculo amostral foi 
realizado para uma prevalência média de 10%. Foram avaliados 386 
pacientes, sendo 82 pacientes com DM1 e 304 com DM2. Os pa-
cientes foram submetidos a um inquérito clínico-demográfico e ava-
liação laboratorial do perfil lipídico, glicídico e função tireoidiana. 
Foram considerados como DT: hipotireoidismo clínico, valores de 
TSH > 4,20 µUI/ml e de T4l < 0,93 ng/dl; hipotireoidismo sub-
clínico, valores de TSH > 4,20 µUI/ml com T4l entre 0,93 e 1,7 
ng/dl; hipertireoidismo subclínico, valores de TSH < 0,27 µUI/ml 
com T4l entre 0,93 e 1,7 ng/dl; hipertireoidismo clínico, valores 
de TSH < 0,27 µUI/ml com T4l > 1,7 ng/dl. Foram considerados 
como autoimunidade positiva valores de antiTPO > 34 UI/ml, não 
sendo considerada como critério de DT. Resultados: A frequência 
de DT foi de 14,7% entre todos os pacientes e de 13% em pacientes 
que não possuíam disfunção prévia. A disfunção mais encontrada 
foi o hipotireoidismo subclínico, em 13% dos pacientes com DM1 e 
em 12% dos pacientes com DM2. A prevalência de anticorpos anti-
TPO positivos foi de 10,8%. Quarenta e quatro (11,2%) novos casos 
de DT foram diagnosticados, sendo 12,8% em DM1 e 13,1% em 
DM2. Dos 49 pacientes que possuíam DT prévia, apenas 50% dos 
DM1 e 76% dos DM2 estavam compensados. Discussão: A pre-
valência geral de DT foi de 14,7%, em toda a população estudada. 
Dados esses semelhantes aos dos estudos já descritos na literatura, 
porém maiores do que os descrita em estudos com indivíduos não 
diabéticos. As alterações da função tireoidiana são muito comuns 
em pacientes diabéticos. Essa ampla variação pode ser atribuída aos 
diversos critérios diagnósticos utilizados, a diversidade populacional, 
o grau de ingestão de iodo entre as diferentes regiões e as diferen-
tes sensibilidades dos métodos de determinação do TSH. Estudos 
demonstraram maior prevalência de DT na população diabética, va-
riando entre 2,2% e 17%. Conclusão: Conclui-se que a triagem de 
disfunção tireoidiana em pacientes com diabetes mellitus deve ser 
realizada rotineiramente, considerando a prevalência de novos casos 
diagnosticados e do possível agravamento dos fatores de risco clássi-
cos como: hipertensão e dislipidemia, decorrente de uma disfunção 
tireoidiana não diagnosticada. Palavras-chave: Prevalência, disfun-
ção tireoidiana, diabetes mellitus.
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PO224 - esTUdO dOs mÉTOdOs de aNÁlise de 
HemOGlOBiNa Glicada realiZadOs em PacieNTes de Um 
ceNTrO esPecialiZadO em diaBeTes de BlUmeNaU/sc
carrocini mms1, caxambú alrl1, santos T1, Puetter Gs1, Thomazelli 
Fcs1

1 Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) 

Objetivo: Por existir inúmeros procedimentos diferentes para medir 
a hemoglobina glicada (A1C), o National Glycohemoglobin Standar-
dization Program (NGSP) foi criado para compará-los e definir os 
métodos padronizados. O objetivo deste estudo é estimar a preva-
lência de exames de A1C em pacientes de um centro especializado 
no atendimento a pacientes diabéticos, que são realizados por me-
todologias certificadas pelo NGSP, bem como estimar a técnica mais 
usada para exames de A1C nos pacientes desse núcleo. Material e 
métodos: O presente estudo trata-se de uma análise quantitativa, 
transversal e observacional. A pesquisa foi realizada em um núcleo 
especializado de atendimento aos diabéticos, cujo universo foi for-
mado por pacientes que frequentam esse centro e que possuiam exa-
mes laboratoriais de A1C referentes ao último ano, realizados na 
rede pública credenciada do municipio. Foi realizada a análise dos 
prontuários dos pacientes entre 18 e 80 anos e a coleta das informa-
ções sobre os exames de A1C, solicitados na rotina de atendimento. 
Os dados coletados foram: idade, sexo, IMC, tipo de diabetes, data 
do diagnóstico e tipo de tratamento realizado. Resutados: O estu-
do foi realizado com 433 pacientes. Desses, 62,59% correspondiam 
ao sexo feminino e 37,41% ao sexo masculino. A maioria (56,12%) 
dos pacientes tinha entre 36 e 60 anos, seguido de 61 a 80 anos 
(35,22%) e menores de 35 anos (7,62%). Dos 652 valores de A1C 
anotados nos prontuários dos pacientes, 141 (21,63) não tinham es-
pecificado o método utilizado, 137 (21,01%) foram realizados pelo 
método HPLC, 233 (35,74%) pelo HPLC-NGSP, 99 (15,18%) por 
enzima imunoensaio por micropartículas, 26 (3,99%) pelo Meia Sis-
tema Axsym, 2 (0,31%) por troca iônica, 13 (1,99%) por cromato-
grafia e 1 (0,15%) por imunoturbidimetria. Discussão: O método 
recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) para a 
análise de A1C é HPLC-NGSP, que corresponde a 35,74%, menos 
da metade dos métodos analisados nesse estudo, enquanto os exa-
mes realizados por métodos não certificados representaram 42,63% 
das amostras. Conclusão: Diante dos resultados obtidos no presen-
te estudo, em que menos da metade dos exames é realizado pelo mé-
todo preconizado pela SBD, observa-se que há prejuízo em relação 
à confiabilidade deles, o que dificulta no controle e acompanhamen-
to dos pacientes. Palavras-chave: Diabetes mellitus, hemoglobina A 
glicosilada, testes diagnósticos de rotina.

PO225 - eXcessO de PesO iNFaNTil: FaTOr de riscO Para 
HiPerTeNsÃO arTerial?
caires Js1, dantas PPa1, veneza lm1, silva ccm1, Oliveira alc1, 
Oliveira ala2, Oliveira aa3, Oliveira ama1

1 Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). 2 Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas (PUC-Camp). 3 Faculdade de Tecnologia e Ciências 

Objetivo: Determinar associação entre excesso de peso, prática de 
exercícios físicos e pressão arterial em crianças. Material e métodos: 
Estudo de corte transversal composto por crianças provenientes de 
escolas públicas e privadas de Feira de Santana, com idade entre 5 
e 9 anos. Excesso de peso foi definido com base no índice de massa 
corpórea (IMC) para idade e sexo igual ou superior ao percentil 85. 
As pressões arteriais sistólica (PAS) e diastólica (PAD) foram aferidas 
e categorizadas segundo os critérios do Task Force Report on High 
Blood Pressure in Children and Adolescents. Entrevistas de caráter 
individual com as crianças e seus responsáveis foram realizadas para 
verificar a prática de atividade física (AF). Os ativos foram considera-

dos aqueles que realizavam período igual ou maior que 180 minutos 
por semana de AF. Resultados: Analisados 153 indivíduos, sendo 
83 (54,2%) do sexo masculino, com idade média de 7,8 ± 1,5 anos, 
IMC de 19,2 ± 4,0, com média de PAS de 105,9 mmHg ± 13,8 
e PAD de 69,8 mmHg ± 10,5. 35,2% foram considerados ativos. 
Classificou-se a amostra em dois grupos de acordo com peso. Grupo 
1, composto por 54 (35,3%) crianças eutróficas. Essas apresentavam 
média de PAS de 103,2 mmHg ± 9,5 e PAD de 66,8 mmHg ± 11,2 
e 8,9% eram ativas. Grupo 2 composto por 99 (64,7%) crianças com 
excesso de peso, tendo média de PAS de 107,4 mmHg ± 15,5 e 
de PAD, 71,7 mmHg ± 9,8 com 29,8% de ativas. Houve diferença 
estatística significante entre os grupos quanto à PAS (p = 0,038) e 
à PAD (p = 0,009). Não foi encontrada diferença estatisticamente 
significante entre a prática de atividade física e IMC (p = 0,755), 
PAS (p = 0,660) e PAD (p = 0,086). Discussão: A obesidade in-
fantil apresenta elevada morbimortalidade e crescente prevalência, 
sobretudo nos países em desenvolvimento. Está relacionada a fatores 
ambientais e representa o fator mais importante implicado na gênese 
da hipertensão em crianças. Políticas de prevenção são necessárias 
para conter esse avanço, estimulando hábitos de vida mais saudáveis 
desde a infância. Conclusão: Altos níveis pressóricos correlaciona-
ram-se de forma positiva com excesso de peso. Não houve influên-
cia da atividade física no desenvolvimento do peso, contrariamente 
aos dados de literatura, confirmando a necessidade de vários fatores 
para o seu desenvolvimento, como fatores genéticos e alimentares. 
Palavras-chave: Excesso de peso infantil, hipertensão arterial, ati-
vidade física.

PO226 - FaTOres sOciOdemOGrÁFicOs em PacieNTes 
adUlTOs cOm TUBercUlOse e DIABETES MELLITUS
santos dB1, soares sm2, alves Jr. ac1, Ferreira cd2, Navarro Pd1, 
rabelo Jvc1, rocha NP3

1 Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. 2 Escola de Enfermagem da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 3 Hospital Odilon Behrens 

Objetivo: Analisar os fatores sociodemográficos de pacientes adul-
tos notificados no Sistema Informação de Agravos de Notificação 
(Sinan) como caso novo de tuberculose (TB) e com campo de dia-
betes mellitus (DM) preenchido no estado de Minas Gerais (MG), no 
período de 2007 a 2011. Estudos apontam que o aumento global da 
prevalência de DM influencia na elevação da incidência de TB em re-
giões endêmicas e pode causar sérias implicações no controle da TB, 
uma vez que o DM triplica o risco de desenvolver TB. Material e 
métodos: Estudo transversal com dados secundários do Sinan. A co-
leta foi realizada na Secretaria de Estado de Saúde/MG e totalizou 
19.343 notificações de TB; 993 tinham DM. Análise estatística foi 
descritiva e inferencial (testes qui-quadrado e Fisher, com p < 0,05) 
considerando as situações de encerramento cura, abandono do trata-
mento e óbito por TB. Resultados: Nas 19.343 notificações, houve 
associação significativa de cura com abandono e com óbito em rela-
ção a sexo, raça, escolaridade e faixa etária. Considerando apenas os 
casos de DM, a associação foi significativa apenas com faixa etária, 
com 82,6% de cura, 14,8% de abandono e 2,7% de óbito na faixa de 
20 a 39 anos; 88,5% de cura, 6,5% de abandono e 5,0% de óbito en-
tre 40 e 59 anos e 87,6% de cura, 5,3% de abandono e 7,1% de óbito 
na população de 60 anos ou mais. Discussão: Estudos apontam pre-
sença de associação significativa de TB e DM na população a partir 
de 40 anos. Entre as metas propostas pela OMS estão 85% de cura 
dos casos de TB e abandono inferior a 5%. Entre os pacientes com 
DM, apenas a faixa etária de 20 a 39 anos não conseguiu atingir a 
meta de cura, entretanto em relação ao percentual de abandono to-
das as faixas apresentaram valor superior à meta. O Brasil está entre 
os 22 países que concentram 82% dos casos de TB e teve, em 2010, 
o terceiro menor percentual de cura. O abandono é um dos mais sé-
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rios problemas para o controle da TB, pois implica a persistência da 
fonte de infecção e o aumento da mortalidade, das taxas de recidiva 
e do desenvolvimento de cepas de bacilos multidrogarresistentes. 
Conclusão: É necessário o planejamento de ações por parte dos 
serviços de saúde para grupos especiais, que apresentam maior risco 
de adoecimento, com execução de ações intersetoriais que foquem 
na melhoria da qualidade de vida desses grupos, com a finalidade 
de melhorar a assistência prestada ao paciente com TB e organizar 
o serviço para atendimento adequado ao paciente com TB e DM. 
Palavras-chave: Diabetes mellitus, tuberculose, comorbidade.

PO227 - Glicemia caPilar alTerada ideNTiFicada 
dUraNTe camPaNHa dO dia mUNdial dO diaBeTes NO 
disTriTO Federal
leite eB1, velosos dlcv1, madeira Hmmm1

1 Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal

Objetivo: Analisar a prevalência de transeuntes, de uma estação de 
metrô e rodoviária do DF, com glicemia casual alterada. Material 
e métodos: Em comemoração ao Dia Mundial do Diabetes, foi re-
alizada pela Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal (DF), 
em parceria com a Associação de Diabéticos de Brasília (ADB) e a 
Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD-DF), campanha de preven-
ção e orientações para o DM. O evento aconteceu em uma estação 
de rodoviária e metrô do DF e houve abordagem da população que 
passava pelo local, sendo convidada a receber orientações quanto ao 
DM e a realizar teste de glicemia capilar (GC). O teste foi oferecido 
para a população já diagnosticada e que apresentava fatores de risco. 
Para interpretação dos resultados, foram utilizados os valores das 
diretrizes SBD-2011. Resultados: Foram realizadas 1.201 testes de 
GC. A proporção da população com relato de diagnóstico de DM 
correspondeu a aproximadamente 15%, sendo 50% do sexo mascu-
lino e 50% feminino. Entre os diabéticos, 54,5% apresentavam mau 
controle glicêmico. Em 11,16% da população que relatou não ser 
diabética a GC estava alterada e, desses, 48% eram acima de 60 anos. 
Quanto à faixa etária entre diabéticos, 7% tinham idade inferior a 39 
anos, 45%, de 30 a 59 anos e 48%, acima de 60. Entre os diabéticos 
não controlados, 44% tinham acima de 60 anos. Discussão: Os re-
sultados apontaram um elevado número de transeuntes diabéticos 
não controlados, principalmente idosos. A literatura indica aumento 
das faixas populacionais mais idosas com DM, como consequência 
da maior expectativa de vida da população e por mudanças dos pa-
drões alimentares e do estilo de vida. Sabe-se que o teste de glicemia 
capilar não é preciso como dosagens plasmáticas e não deve ser reali-
zado para o diagnóstico de DM. No entanto, o método constitui-se 
artifício para sinalização de necessidade de investigação diagnóstica, 
mudança de conduta terapêutica e comportamental. Conclusão: O 
atendimento à população, o levantamento de dados e o trabalho em 
equipe são fatores motivadores para a realização de ações como essa. 
No entanto, os dados apontam para a necessidade de maior foco da 
Secretaria de Saúde do Distrito Federal para reavaliação das rotinas 
de educação, diagnóstico e controle da doença, principalmente para 
a população idosa. Palavras-chave: Alteração glicêmica, glicemia 
capilar, diabetes melito.

PO228 - HiPOGlicemias - avaliaÇÃO e cONdUTa – 
eXPeriÊNcia de Um serviÇO TerciÁriO
miranda Fc1, leite Gs1, Queiroz GT1, Ferlin GZ1, Falcão Trl1, Foss 
mc1, Foss-Freitas mc1, Gomes Pm1

1 Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo (USP) 

Hipoglicemia, definida pela tríade de Whipple, é incomum em não 
diabéticos e necessita de avaliação criteriosa. Objetivo: Analisar ca-

sos de hipoglicemia internados entre janeiro/2000 e junho/2013 
no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Método: Estudo retros-
pectivo descritivo de 25 casos de hipoglicemia por meio de revisão 
de prontuários. Os pacientes tiveram diagnóstico prévio de hipo-
glicemia em unidade de saúde. Na internação, foram descartados 
insuficiência hepática e renal, hipopituitarismo, insuficiência adrenal, 
leucemia, e colhidos: glicemia, insulina, pró-insulina e peptídeo C. 
48% dos pacientes (12) realizaram teste do jejum prolongado de 
72 horas. Resultados: 52% dos pacientes eram mulheres e 48% ho-
mens; a média de idade foi de 43 anos. Sintomas relatados: perda 
de consciência (76%), convulsões (56%), sudorese (64%), tremores 
(52%), turvação visual (44%), confusão mental (36%), náusea (12%) 
e palpitações (20%). Houve melhora dos sintomas com alimentação 
em 64% dos casos. O tempo médio até o diagnóstico foi de 38,1 me-
ses. Nove pacientes tiveram hipoglicemia no teste do jejum prolon-
gado supervisionado, com média de 18 horas para sua ocorrência. 
Hipoglicemia laboratorial foi confirmada em 19 pacientes (76%), 
com média de glicemias de 29,52 mg/dl e de insulina de 69,78 
uU/ml. Os diagnósticos foram: 9 casos de insulinoma (36%), 3 de 
hiperplasia primária de ilhotas (HPI) (12%), 3 de factícia (12%), 4 
de hiperinsulinemia endógena sem imagem de insulinoma (16%), 2 
pelo uso inadvertido de sulfonilureia (8%), 1 de hipoglicemia apenas 
durante infecção (4,0%) e 1 de hipoglicemia reativa (4,0%). Dois 
pacientes perderam seguimento. Foram operados 8 pacientes com 
insulinoma e 3 com HPI (1 em outro serviço). Os insulinomas lo-
calizaram-se: 5 na cabeça (62,5%), 2 na cauda (25%) e 1 no corpo 
(12,5%). Em dois casos, o diagnóstico foi feito com US intraope-
ratório. Dois pacientes com insulinoma em cabeça evoluíram para 
óbito pós-cirurgia, bem como um paciente com insulinoma maligno 
metastático. Conclusão: O jejum prolongado supervisionado auxi-
liou na exclusão de hipoglicemia factícia. Nos casos de hiperinsuli-
nemia endógena, atingiu-se hipoglicemia em poucas horas de jejum. 
Sintomas neuroglicopênicos foram mais prevalentes que adrenérgi-
cos, provavelmente pelo longo prazo de sintomas. A literatura relata 
distribuição homogênea dos insulinomas nos segmentos pancreá-
ticos; em nossa casuística observamos maior prevalência na cabeça 
do pâncreas. Palavras-chave: Hipoglicemia, insulinoma, tríade de 
Whipple.

PO229 - iNFecÇÃO PelO vírUs da HePaTiTe c em 
PacieNTes cOm DIABETES MELLITUS TiPO 2
magno Gm1, camara mF1, souza Jr. Ja1, maxta ia1, Oliveira Fm1, 
monte O1, scalissi Nm1, salles JeN1

1 Disciplina de Endocrinologia, Departamento de Medicina, Irmandade da 
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 

Introdução: O vírus da hepatite C (VHC) é uma das principais 
causas de doença hepática crônica e a indicação mais frequente de 
transplante hepático. Vários autores relataram prevalência aumen-
tada de infecção pelo VHC em pacientes com diabetes mellitus tipo 
2 (DM2), em contraste com a população geral. A associação entre 
VHC e DM2 também é sugerida por estudos que encontraram pre-
valência aumentada de DM2 em pacientes com hepatite crônica cuja 
etiologia é o vírus C, quando comparada à observada em outras 
formas de doença hepática crônica. Objetivo: Verificar a prevalência 
da infecção pelo VHC em pacientes com DM2 na nossa população, 
assim como sua relação com as necessidades de insulina. Material e 
métodos: Avaliados 495 pacientes com DM2, no serviço de Endo-
crinologia e Metabologia da ISCMSP, de maio a agosto de 2012, 
utilizando-se sorologia antiVHC, método imunocromatográfico. 
Os pacientes foram distribuídos em dois grupos, sendo o grupo 1 o 
que utilizou insulina em esquema basal-bólus e o grupo 2 o que uti-
lizou antidiabéticos orais associados ou não à insulina ao deitar. Fo-
ram coletados: idade, sexo, consumo de álcool, tempo de diagnósti-
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co de DM2, índice de massa corpórea (IMC), hemoglobina glicada, 
perfil lipídico, AST, ALT, albumina, INR e gama-GT. A pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da ISCMSP e os pacien-
tes assinaram termo de consentimento livre e esclarecido. Resulta-
dos: A prevalência da positividade do antiVHC em pacientes com 
DM2 foi de 2,2%, chegando a 3,9% no grupo que utilizava insulina 
basal-bólus. Entre os pacientes com antiVHC positivo, 73% eram do 
grupo 1 e 27% do grupo 2. Houve predomínio da idade maior que 
50 anos e do IMC maior que 25 kg/m². Além disso, a taxa de AST 
e ALT esteve alterada em 30% desses pacientes. No entanto, não foi 
encontrada diferença quanto a sexo, tempo de diagnóstico de DM2, 
alteração nos valores de albumina e INR. Conclusão: Encontrou-
-se maior prevalência da infecção pelo VHC em pacientes DM2, 
especialmente no grupo tratado com insulina basal-bólus, quando 
comparada à prevalência da infecção na população geral. Tal achado 
deve ser lembrado na avaliação desses pacientes, particularmente na 
presença de alteração das enzimas hepáticas. Palavras-chave: Hepa-
tite C, diabetes mellitus tipo 2.

PO230 - PerFil da POPUlaÇÃO diaBÉTica aTeNdida NO 
PrOJeTO OlHO diaBÉTicO
morales PH1, Farah me1, malerbi FK1, Belfort Jr. r1

1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 

Introdução: A retinopatia diabética é a principal manifestação ocu-
lar do diabetes e é considerada a maior causa de cegueira em idade 
laborativa, provocando grande impacto econômico, afastando pes-
soas dos empregos e aumentando os gastos do Sistema de Saúde. 
Objetivo: Analisar atendimento público aos diabéticos e otimizar os 
recursos para prevenção à cegueira por retinopatia diabética. Méto-
dos: Estudo prospectivo transversal, no qual foram avaliados pacien-
tes que compareceram espontaneamente para exame nos eventos do 
Instituto da Visão do Departamento de Oftalmologia da Universi-
dade Federal de São Paulo. Resultados: Em seis anos foram atendi-
dos 42.216 pacientes e 10.578 foram identificados como diabéticos. 
A média de idade foi de 59 anos (+/- 3 anos), sendo 5,05% do tipo 
1 e 81,47% do tipo 2. Encontramos que 51,86% não apresentavam 
retinopatia diabética, 10,94% tinham retinopatia com alto risco de 
cegueira, necessitando de fotocoagulação para tratamento preventi-
vo. Dos pacientes que necessitaram de tratamento por fotocoagula-
ção, 97,5% apresentavam mais de 45 anos de idade ou mais de 10 
anos com diagnóstico de diabetes. O tratamento foi necessário em 
38,09% dos pacientes que usavam insulina, enquanto nos não usuá-
rios de insulina essa incidência foi de 22,37%. Conclusão: Em nosso 
grupo, a média do tempo da doença foi de 10 anos, demonstrando 
que o programa atendeu um grupo de risco para apresentação de 
retinopatia diabética. Nos eventos, grande parte estava em idade 
abaixo de 65 anos, demonstrando que a metodologia aplicada no 
projeto conseguiu atrair pessoas em idade economicamente ativa. 
Dessa forma, este trabalho contribui com a estratégia de assistência 
oftalmológica ao portador de diabetes, auxiliando na estruturação 
de mecanismos de suporte das complicações tardias dessa doença. 
Palavras-chave: Medicina estatal, retinopatia diabética, diabetes 
melito.

PO231 - PerFil de íNdice de massa cOrPOral, PressÃO 
arTerial e Glicemia de diaBÉTicOs acOmPaNHadOs NO 
sisTema HiPerdia em Uma UBsF de TeresÓPOlis/rJ
Fontana GB1, silva J1, matias cs1, Pinto aPr1, Naliato ecO1

1 Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso) 

Objetivo: Determinar o perfil de índice de massa corporal (IMC), 
pressão arterial e glicemia dos pacientes diabéticos atendidos na 

UBSF Barra do Imbuí do município de Teresópolis/RJ. Material 
e métodos: Esse estudo seccional avaliou 102 diabéticos (idade = 
64,8 ± 11,0 anos; 67,7% de mulheres) quanto a IMC, pressão arte-
rial sistólica (PAS), diastólica (PAD) e glicemia pré-prandial obtidos 
nas três últimas consultas do sistema HiperDia, calculando as mé-
dias dos respectivos valores. Compararam-se os dados dos pacien-
tes de sexo feminino com os do masculino. Resultados: O IMC 
médio correspondeu a 28,4 ± 4,9 kg/m² (mulheres = 29,3 ± 5,1 
vs. homens = 26,7 ± 4,0 kg/m²; p = 0,1432) e a média de altura a 
1,58 ± 0,09 m (mulheres = 1,53 ± 0,06 vs. homens = 1,66 ± 0,08 
m; p < 0,0001). Oitenta e nove pacientes eram hipertensos, mas a 
PAD média alcançou 77,7 ± 8,3 mmHg (mulheres = 78,5 ± 8,6 
vs. homens = 76,1 ± 7,5 mmHg; p = 0,1432) e a PAS média ficou 
em 124,7 ± 13,5 mmHg (mulheres = 124,4 ± 13,4 vs. homens = 
125,4 ± 13,9; p = 0,9142). A glicemia média correspondeu a 135,7 
± 47,9 mg/dl (mulheres = 133,2 ± 49,1 vs. homens = 141,2 ± 
45,4 mg/dl; p = 0,1685). Houve correlação entre IMC e PAS (r 
= 0,2257; p = 0,0226) e PAD (r = 0,3890; p < 0,0001). Discus-
são: A média de IMC revela que tanto mulheres quanto homens 
estavam em sobrepeso. A maioria dos diabéticos estudados tinha 
baixa estatura. As médias de PAS e PAD confirmam que, embora 
87,3% dos diabéticos fossem hipertensos, eles se encontravam com 
bom controle pressórico. Não tivemos acesso a resultados de hemo-
globina glicada, uma vez que eles não constavam nos prontuários. 
Considerando o posicionamento oficial da SBD (nº 3, 2011), níveis 
superiores a 110 mg/dl estão compatíveis com controle glicêmico 
inadequado. Não verificamos diferenças estatisticamente significa-
tivas quando comparamos mulheres e homens, exceto pela variá-
vel altura. Conclusão: O perfil dos diabéticos estudados confirma 
os dados de literatura quanto à associação entre diabetes mellitus e 
sobrepeso e hipertensão arterial. Nessa amostra de pacientes cadas-
trados no sistema HiperDia, verificamos bom controle pressórico, 
mas controle glicêmico inadequado. Palavras-chave: Diabetes, hi-
pertensão, HiperDia.

PO232 - PerFil de TraTameNTO PrecONiZadO em 
diaBÉTicOs de Uma esTraTÉGia de saÚde da Família
dias lJ1, scheuer c1

1 Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) da Fundação Municipal de Saúde 
de Santa Rosa 

Objetivo: Identificar os tipos de tratamentos instituídos em indiví-
duos portadores de diabetes mellitus, tipo 1 (DM1) e tipo 2 (DM 
2), cadastrados por uma Equipe de Saúde da Família. Materiais e 
métodos: Realizou-se estudo descritivo retrospectivo, com diabé-
ticos cadastrados por Equipe de Saúde da Família. Foram avaliados 
119 cadastros, em julho de 2013, em relação ao tipo de terapêutica 
elencada para pacientes com DM1 e DM2, em formulário de ca-
dastro específico. A análise de dados utilizou operações estatísticas 
simples. Resultados: Nos 119 cadastros identificamos 76 indiví-
duos (63,8%) do sexo feminino e 43 (36,1%) do sexo masculino, 
sendo 4 indivíduos (3,4%) portadores de DM1 e 115 (96,%) de 
DM2. Da amostra, 91 (76,5%) eram brancos, 20 (16,8%) pardos 
e 8 (6,7%) negros. A média de idade foi de 61,1 anos. Entre os 
tratamentos instituídos para os indivíduos com DM2, encontramos 
os seguintes resultados: a maioria dos pacientes (46 – 38,6%) estava 
em uso de metformina, 26 (21,8%) utilizavam glibenclamida asso-
ciada a metformina, 19 (15,9%) utilizavam somente glibenclamida, 
10 (8,4%) estavam em uso de insulina NPH associada com gliben-
clamida, 6 (5%) usavam metformina associada a glibenclamida e in-
sulina NPH, 2 (1,6%) utilizavam insulina NPH com glibenclamida 
e em 2 (1,6%) foi instituída apenas mudança de estilo de vida. As 
terapêuticas menos frequentes, com 1 (0,8%) indivíduo cada, fo-
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ram: insulina NPH isolada, insulina NPH e regular, insulina NPH 
e lispro associadas a metformina e glimepririda com metformina. 
Nos pacientes com DM1, encontramos 2 (1,6%) em uso de insuli-
na NPH e 2 (1,6%) em uso de insulina NPH e lispro. Discussão: 
No tratamento do DM2, a metformina é o tratamento de escolha 
para a maioria dos pacientes, pois o United Kingdom Prospective 
Diabetes Study (UKPDS) demonstrou que o tratamento intensifica-
do pela metformina reduz 29% das complicações microvasculares e 
32% dos desfechos combinados do diabetes, enquanto pela insulina 
e sulfonilureias, apenas 25% e 12%, respectivamente. O estudo Dia-
betes Control And Complications Trial (DCCT) demonstrou que o 
tratamento intensivo do DM1 é eficaz em reduzir a frequência de 
complicações crônicas do DM, já que a hemoglobina glicada desses 
pacientes foi estatisticamente menor no tratamento intensivo do 
que no convencional. Conclusão: É de fundamental importância 
que os pacientes saibam controlar sua doença a fim de reduzir ou 
evitar complicações da DM, objetivando a melhora na qualidade 
de vida. Palavras-chave: Diabetes mellitus, hipoglicemiantes, far-
macologia.

PO233 - PerFil ePidemiOlÓGicO de PacieNTes diaBÉTicOs 
aTeNdidOs NO PrOGrama HiPerdia miNas
veloso Flm1, vanelli cP1, Paula ea1, rodrigues Gl1, mota Gr1, 
Geraldo rT1, costa mB1, Paula rB1

1 Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Nefrologia (Niepen), 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

Objetivo: O controle das doenças crônicas não transmissíveis re-
presenta um dos maiores desafios para a Saúde Pública no Brasil. 
Os Centros Hiperdia Minas foram inaugurados pela Secretaria Es-
tadual de Saúde do Estado de Minas Gerais como prioridade nas 
políticas de Atenção ao Usuário com Hipertensão Arterial e Diabetes 
Mellitus (DM) no estado. O objetivo do presente estudo é avaliar o 
perfil epidemiológico de usuários diabéticos cadastrados no Centro 
Hiperdia Minas da mesorregião da Zona da Mata do estado. Ma-
terial e métodos: Em um estudo transversal, retrospectivo, foram 
avaliados os prontuários de 1.405 usuários encaminhados, em razão 
do mau controle metabólico, ao ambulatório de Diabetes do Cen-
tro Hiperdia Minas de Juiz de Fora, no período de julho de 2010 
a julho de 2011. Foram analisados dados demográficos e clínicos, 
além de fatores de risco para doença cardiovascular. Resultados: 
A média de idade foi de 59 ± 13,0 anos, sendo 62% dos indivíduos 
do sexo feminino e 78% não brancos. A prevalência de DM tipo 
1 foi de 5,8% contra 94,2% de DM tipo 2. Quanto à avaliação do 
índice de massa corporal, 46,6% eram obesos e 34,2% apresentavam 
sobrepeso, e apenas 24% dos indivíduos realizavam atividade física 
regularmente. Paralelamente, 13% dos indivíduos eram tabagistas. 
A média da pressão arterial sistólica e diastólica foi de 137 ± 20,6 
mmHg e 84 ± 20,6 mmHg, respectivamente. Discussão: O DM é 
um transtorno metabólico crônico de etiologia múltipla associado 
a várias comorbidades, com grande impacto socioeconômico, con-
figurando uma epidemia na atualidade. Na população avaliada no 
presente estudo, a despeito de se tratar de indivíduos com mau con-
trole metabólico e alto risco cardiovascular, é evidente a não adesão 
às medidas não farmacológicas indicadas para o tratamento da do-
ença. Conclusão: Os achados do presente estudo corroboram que 
mudanças no estilo de vida são difíceis de serem adotadas, a despeito 
de serem fundamentais no tratamento do DM. É fundamental que 
os profissionais envolvidos no tratamento do DM estejam atentos a 
medidas que visem melhorar a adesão ao tratamento não farmaco-
lógico, sem as quais se tornam limitadas as chances de sucesso no 
adequado controle metabólico. Palavras-chave: Diabetes mellitus, 
perfil epidemiológico, Hiperdia Minas.

PO234 - PerFil ePidemiOlÓGicO dO DIABETES MELLITUS e 
dO PÉ diaBÉTicO em Uma POPUlaÇÃO de 45-49 aNOs NO 
esTadO dO maraNHÃO, NO PeríOdO de 2007 a 2012
Braga JGl1, Ferreira Jr. ve1, santos dF1, magalhães Ps1, ribeiro cd1, 
Brito arc1, carvalho rm1, cardoso Filho aP1

1 Universidade Estadual do Maranhão (UFMA) 

Objetivos: Descrever o perfil epidemiológico do diabetes mellitus 
(DM) e do pé diabético em uma população de 45-49 anos no estado 
do Maranhão, no período de 2007 a 2012. Material e métodos: 
Trata-se de um estudo do tipo descritivo e quantitativo, baseado na 
observação do banco de dados disponibilizados pelo Ministério da 
Saúde por meio do Sistema de Cadastramento e Acompanhamen-
to de Hipertensos e Diabéticos – Hiperdia, no período de 2007 
a 2012. Os dados coletados foram tabulados e analisados estatisti-
camente. Resultados: O espaço amostral total no período analisa-
do foi de 1.588 registros de pacientes diabéticos na faixa etária em 
questão. Observou-se predomínio de diabéticos do sexo feminino 
(62%) em relação ao sexo masculino (38%). Com relação aos tipos 
de diabetes, 24% eram portadores do DM tipo 1 (DM1) e 76% eram 
portadores do DM tipo 2 (DM2). Tanto o DM1 quanto o DM2 
mostraram-se mais presentes em mulheres (63% e 61,6%, respecti-
vamente). O pé diabético esteve presente em 29 pacientes com DM 
(1,8%); desses, 17 (58,62%) eram homens e 12 (41,38%) eram mu-
lheres. O pé diabético foi mais prevalente em pacientes com DM2 
(1,9%) que nos com DM1 (1,6%). Dentre os diabéticos tipo 1, tanto 
homens quanto mulheres com o pé diabético representaram 0,8% 
do total dessa categoria. Já com relação aos diabéticos tipo 2, essa 
complicação foi mais presente nos homens (1,15%). A prevalência de 
pacientes com pé diabético que possuíam DM1 em relação à totali-
dade dos registros foi de 0,38% e a de DM2 foi de 1,42%. Discus-
são: Entre os diabéticos cadastrados no HiperDia, nota-se predo-
minância do sexo feminino. Estudos nacionais e regionais apontam 
que não há diferença significativa na prevalência de DM em relação 
ao sexo no Brasil. Todavia, a diferença encontrada nesse estudo pode 
ser atribuída à maior demanda e à utilização dos serviços de saúde 
pelas mulheres no estado em questão. Com relação ao pé diabético, 
estudo realizado por Melo et al. (2011), com pacientes diabéticos, 
demonstrou que a maioria dos pacientes com essa complicação era 
de homens, confirmando os dados desta pesquisa. Essa prevalência 
maior no sexo masculino demonstra maior risco de amputações para 
esse sexo no Maranhão. Conclusão: Diante dos resultados obtidos 
na presente pesquisa, é reforçada a importância da consolidação do 
programa de atenção à pessoa com diabetes e envolvimento da equi-
pe na busca do controle metabólico e prevenção das complicações 
crônicas, com ênfase no cuidado de complicações nos pés. Palavras-
-chave: Diabetes mellitus, pé diabético, complicações.

PO235 - PrescriTO VERSUS UTiliZadO: FaTOres QUe 
iNFlUeNciam a adesÃO À PrescriÇÃO iNsUlíNica NO 
DIABETES MELLITUS TiPO 1
Bovi TG1, moura Neto a1, Pavin eJ1, Zantut-Wittmann de1, Parisi 
mcr1

1 Disciplina de Endocrinologia, Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

Objetivos: Estudar fatores socioeconômicos, diferenças entre dose 
de insulina prescrita e utilizada e controle glicêmico em portadores 
de diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Metodologia: Em 41 pacientes 
em acompanhamento por DM1 em serviço de referência, estudamos 
características clínicas e socioeconômicas (escolaridade, condições e 
número de pessoas na habitação, renda familiar), regime de insuli-
noterapia, presença de discrepância entre a dose aplicada em relação 
à prescrita, número de testes de glicemia capilar, dose de insulina/
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kg peso e controle glicêmico (HbA1c). Resultados: A média de 
HbA1c foi de 9,56% (± 2,8%), idade de 34,2 anos (±11,3) e gênero 
feminino 68%. Do total da amostra, 65,9% (n = 27) aplicavam dose 
de insulina diferente da prescrita, e 70,3% (n = 19) desses indivíduos 
possuíam no mínimo segundo grau completo. Com relação à discre-
pância na dose aplicada, o fator associado à menor chance dela foi o 
maior número de testes de glicemia capilar realizados ao dia (4,86 
± 1,3 vs. 3,63 ± 1,96; p = 0,049). Em relação ao melhor controle 
glicêmico, foram significativos: gênero masculino (p = 0,037), maior 
idade (p = 0,005), maior dose de insulina/kg peso (p = 0,032), 
maior tempo de DM (p < 0,001) e maior tempo de acompanhamen-
to no serviço (p = 0,014). Na regressão múltipla, o tempo de DM foi 
fator para melhor controle glicêmico (p < 0,001). Os demais dados 
socioeconômicos não apresentaram correlações significativas. Dis-
cussão: Classicamente descritos na literatura podem interferir nega-
tivamente na obtenção do controle glicêmico no DM1: baixo nível 
socioeconômico, baixa escolaridade, elevados custos econômicos no 
tratamento e dificuldades no enfrentamento da doença. Contrastan-
do com o encontrado frequentemente na literatura, observamos a 
associação positiva entre maior grau de escolaridade e discrepância 
entre dose de insulina prescrita e utilizada. Outra divergência da lite-
ratura observada foi quanto à relação entre gênero e controle glicê-
mico (CG). Geralmente, mulheres apresentam maior autocuidado, 
no entanto nas diabéticas do gênero feminino os valores de HbA1c 
mostraram-se piores. Conclusão: Os dados apresentados neste tra-
balho mostram que fatores como gênero, tempo de DM e tempo 
de seguimento em serviço especializado, exercem influência positiva 
sobre o controle glicêmico. Entretanto a escolaridade associou-se a 
menor adesão ao tratamento prescrito, o que demanda aprofunda-
mento de estudos nessa questão. Palavras-chave: Diabetes mellitus 
tipo 1, controle glicêmico, adesão terapêutica.

PO236 - PrevalÊNcia de NeFrOPaTia diaBÉTica em saNTa 
caTariNa
Pereira r1, Queiroz aTdam1, Ornelas am1, araujo FKs1, Fontana GB2, 
salgado Psc1, Nóbrega Gl1, Fulco Gd1

1 Universidade Potiguar (UnP). 2 Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso)

A nefropatia diabética (ND) é uma das maiores causas de falência 
renal crônica, estando em alarmante crescimento em virtude do au-
mento do número de pessoas com diabetes e suas complicações. 
Estudos revelam que cerca de 40% dos diabéticos desenvolverão ND 
no decorrer da doença. O objetivo desse trabalho é avaliar a preva-
lência da ND em três principais cidades de Santa Catarina e com-
parar o percentual total de diabéticos cadastrados nos programas 
estaduais de acompanhamento com esse índice de 40% registrado 
na literatura. Foi realizado um estudo descritivo, baseado em dados 
do Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos 
e Diabéticos – SC (SCAHD-SC), em que foi determinada a propor-
ção de indivíduos diabéticos que desenvolveram ND, no período de 
2011-2012, nas cidades de Florianópolis, Blumenau e São José. Os 
três municípios juntos totalizaram 670 pacientes diabéticos cadas-
trados no SCAHD-SC, entre os quais 3,6% foram registrados como 
portadores de ND. Em Florianópolis, dos 338 diabéticos registra-
dos, apenas 1,2% apresentaram ND. Já em Blumenau e São José, 
que registraram 203 e 129 pacientes diabéticos em seus sistemas, 
respectivamente, apontaram um percentual de 4,4% e 8,5% de por-
tadores de ND. Os índices de ND mais elevados, observados nas 
cidades menos desenvolvidas, sugerem menor qualidade assistencial 
ao portador de diabetes e merecem maior atenção por parte da ges-
tão pública. O percentual de 3,6% de indivíduos que desenvolveram 
ND em Santa Catarina, no período avaliado, está muito abaixo do 
índice de 40% que é esperado para o desenvolvimento dessa compli-

cação. Deve-se atentar para o fato de que o baixo percentual de dia-
béticos cadastrados no programa sugere problemas de notificação, 
resultando em dados inconsistentes que comprometem a veracidade 
dos nossos achados. Sugere-se também analisar a amostra popula-
cional mais profundamente, já que os vetores externos e pressões 
sociais no estado de Santa Catarina não se aplicam totalmente ao 
estilo de vida dos norte-americanos, onde foram realizados os estu-
dos que determinaram o índice de 40% para o desenvolvimento da 
ND. A qualidade da assistência ao portador de diabetes é um fator 
determinante para o desenvolvimento de ND. Essa complicação está 
presente em índices elevados na população, mas é questionável cal-
cular sua prevalência a partir do programa de notificação do Sistema 
Único de Saúde. O percentual de 3,6% observado em nosso estudo 
é muito distante dos 40% esperados, segundo a literatura médica. 
Palavras-chave: Nefropatia, diabetes, prevalência.

PO237 - PrevalÊNcia de disliPidemia em PacieNTes cOm 
DIABETES MELLITUS TiPO 2, aTeNdidOs em amBUlaTÓriO 
dO HOsPiTal UNiversiTÁriO da UNiversidade Federal dO 
maraNHÃO
Pontes cea1, Furtado Neto JFr1, rocha vcc2, matos crm1, 
rodrigues es1, santana cFs2, Batista vB2, dias icc1 
1 Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 2 Universidade Ceuma 

Introdução: O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma patologia que 
acomente grande parte da população, podendo trazer sérias conse-
quências. Quando associados, DM2 e dislipidemia podem levar a vá-
rios problemas cardiovasculares, como aterosclerose, infarto agudo 
do miocárdio e angina estável. Objetivos: Avaliar a prevalência de 
dislipidemia em pacientes diabéticos tipo 2, atendidos em ambula-
tório de DM. Métodos: Foi realizada uma análise retrospectiva nos 
prontuários de 141 pacientes com diagnóstico de DM2, atendidos 
entre os meses de maio e agosto de 2012. Foram selecionados os 
pacientes que apresentavam registro de uso de hipolipemiantes e/ou 
dosagens bioquímicas de HDL-c, LDL-c e triglicerídeos durante o 
período citado e excluídos os pacientes que não apresentavam essas 
informações. Obedeceram-se aos critérios de classificação de dislipi-
demia utilizados pela IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemia e Pre-
venção da Aterosclerose, publicada em 2007 pela Sociedade Brasi-
leira de Cardiologia. Resultados: Foram avaliados 141 pacientes no 
total. Desses, 96 (68,08%) apresentaram dislipidemia e 29 (20,56%) 
não. Por falta de dados nos prontuários, não foi possível afirmar 
se 16 pacientes (11,36%) eram portadores ou não de dislipidemia. 
Dos 96 pacientes com dislipidemia, 15 (15,62%) foram classificados 
como dislipidêmicos por fazerem uso de medicação hipolipemian-
te e 81 (84,38%) por terem critérios bioquímicos diagnosticados. 
Conclusão: Pôde-se observar que mais de dois terços dos pacientes 
com DM2, atendidos em ambulatório de DM, apresentaram dis-
lipidemia. E essa associação (DM2 e dislipidemia) é preocupante 
por, comprovadamente, elevar o risco de doenças cardiovasculares. 
Palavras-chave: Dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2, São Luís.

PO238 - PrevalÊNcia de HiPOviTamiNOse d em 
POrTadOres de DIABETES MELLITUS TiPO 2 e sUa relaÇÃO 
cOm cONTrOle GlicÊmicO e FaTOres de riscO 
cardiOvascUlar
rolim mcal1, rocha PN2, conceição Gc3, sousa dG4, santos Bm5

1 Universidade Federal da Bahia (UFBA). 2 Faculdade de Medicina da UFBA.  
3 Farmacêutico Bioquímico da UFBA. 4 Residente de Endocrinologia da UFBA.  
5 Graduanda de Medicina da UFBA 

Objetivo: Determinar a prevalência de hipovitaminose D em porta-
dores de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e sua relação com controle 
glicêmico e fatores de risco cardiovascular. Material e métodos: Es-
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tudo observacional de corte transversal. Foram incluídos pacientes 
consecutivos atendidos no ambulatório de endocrinologia de hospi-
tal universitário situado em região de adequada incidência anual de 
raios solares, no período de setembro 2012 a junho 2013. Critérios 
de exclusão: idade < 18 anos, outros tipos de diabetes, gestantes, 
doença renal crônica dialítica, pacientes em uso de colestiramina, 
orlistate, carbamazepina, rifampicina, corticosteroides, colecalciferol 
ou polivitamínicos. Realizadas medidas antropométricas e avaliação 
bioquímica da 25OHD, HbA1C e dos marcadores de risco cardio-
vascular. Resultados: Avaliados quanto a dados antropométricos 
115 pacientes, dos quais 70 indivíduos realizaram exames séricos. 
DM2 diagnosticado há 14,74 ± 8,28 anos. A média de idade foi de 
58,57 ± 10,56 anos. A maioria foi de mulheres (71,3%) e negros 
ou pardos (89,6%). Hipertensão arterial e dislipidemia foram referi-
dos por 77,4% dos pacientes. O IMC médio foi de 27,9 ± 4,6 kg/
m2. Insulina e metformina foram utilizadas por 71,3% e 76,5% da 
amostra, respectivamente. As médias de glicemia de jejum e HbA1C 
foram de 171,28 ± 65,38 mg/dl e 9,16 ± 1,90%, respectivamente. 
A média de 25OHD foi de 29,10 ± 9,23 ng/ml. Apenas 38,6% dos 
pacientes eram suficientes em 25OHD, e 43,9% eram insuficientes e 
18,6%, deficientes. Não houve correlação significativa entre os níveis 
de 25OHD e a glicemia de jejum ou HbA1C. Observou-se correla-
ção negativa fraca, mas estatisticamente significante, entre 25OHD 
e triglicerídeos (r -0,27; p = 0,03). Não foi encontrada correlação 
significativa entre 25OHD e IMC, PCR ultrassensível, microalbu-
minúria, ácido úrico e LDL-colesterol. Discussão: A prevalência de 
hipovitaminose D na amostra estudada foi semelhante à de regiões 
não tropicais, como Europa e Estados Unidos. Isso pode se dever 
à pigmentação da pele da maior parte dos pacientes avaliados. A 
correlação negativa entre 25OHD e triglicerídeos precisa ser repli-
cada em outros estudos; faz-se necessário avaliar se a reposição de 
vitamina D contribui para redução dos triglicerídeos nessa popula-
ção. Conclusão: A prevalência de hipovitaminose D foi de 61,4%. 
Houve correlação negativa fraca entre 25OHD e triglicerídeos. Não 
houve correlação entre 25OHD e controle glicêmico ou outros fa-
tores de risco cardiovascular. Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 
2, vitamina D, risco cardiovascular.

PO239 - PrevalÊNcia de PÉ diaBÉTicO e amPUTaÇÕes NO 
esTadO de saNTa caTariNa
araujo FKs1, Ornelas am1, salgado Psc1, Pereira r1, Queiroz 
aTdam1, Nobrega Gl1, Fontana GB2, Fulco Gd1

1 Universidade Potiguar (UnP). 2 Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso) 

Introdução: Diabetes mellitus é uma doença crônica e um proble-
ma de saúde pública, tanto em países desenvolvidos como nos em 
desenvolvimento. A maior sobrevida de indivíduos diabéticos au-
menta as chances de eles desenvolverem complicações crônicas, que 
geralmente estão associadas ao tempo de exposição à hiperglicemia. 
Pacientes diabéticos são frequentemente acometidos por complica-
ções nos membros inferiores e ulcerações nos pés, podendo levar a 
amputações. Objetivo: Avaliar o percentual de diabéticos que de-
senvolveram pé diabético (Pd) e sofreram amputações em três prin-
cipais cidades do estado de Santa Catarina. Materiais e métodos: 
Trata-se de um estudo descritivo, baseado em dados do Sistema de 
Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos de 
Santa Catarina, em que foram determinados os percentuais de indi-
víduos com pé diabético submetidos a amputações nas cidades de 
Florianópolis, Blumenau e São José, no período de 2011 a 2012. 
Resultados: Foram registrados 670 casos de diabetes no período 
estudado, sendo 29% para diabetes tipo 1 (DM1) e 71% para dia-
betes tipo 2 (DM2). Cerca de 1,8% dos pacientes desenvolveu pé 
diabético e 0,75% realizou amputações de membro por conta da 

doença. O percentual de casos de Pd foi similar entre os portadores 
de DM1 e DM2, no entanto a maior parte das amputações ocorreu 
entre os portadores de DM1 (0,6%). Discussão: O índice de Pd 
observado nesse estudo é bastante inferior ao percentual de 15% 
esperado para o desenvolvimento da complicação (Reiber, 1996), o 
que sugere elevado grau de eficiência da rede de saúde no processo 
de atenção ao portador da doença. No entanto, deve-se considerar 
que o baixo grau de notificação pode ter mascarado os achados desse 
estudo, refletindo em percentuais não condizentes com a realidade. 
O elevado índice de amputação entre os portadores de Pd confirma 
a gravidade do problema e mostra que as orientações de cuidado 
com os pés não devem ser esquecidas no acompanhamento médico 
dos pacientes. Conclusão: A organização dos serviços de atenção ao 
portador de DM é uma condição preponderante para a prevenção de 
complicações graves, como o pé diabético. As orientações de caráter 
preventivo são estratégias importantes e devem ser reforçadas no se-
guimento dos pacientes diabéticos. Palavras-chave: Epidemiologia, 
pé diabético, amputação.

PO240 - PrevalÊNcia de TaBaGismO eNTre diaBÉTicOs 
aTeNdidOs em UNidade esPecialiZada em BlUmeNaU, sc
Puetter Gs1, carrocini mms1, santos T1, caxambú alrl1, Thomazelli F1

1 Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB)

Objetivo: O tabaco é responsável pela morte de 6 milhões de pes-
soas a cada ano e, segundo a OMS, é a maior causa de morte pre-
venível no mundo. O tabagismo em pacientes diabéticos associa-se 
com aumento das complicações micro e macrovasculares, número 
de eventos cardiovasculares, pior controle metabólico e aumento da 
mortalidade global. Este estudo tem por objetivo estudar os hábitos 
tabágicos entre os diabéticos atendidos em núcleo especializado, em 
Blumenau, SC. Material e métodos: Foram analisados os prontuá-
rios dos pacientes que frequentam núcleo especializado, com idade 
entre 18 e 80 anos. As prevalências foram estimadas em forma de 
intervalo com 95% de confiança. Para todos os testes foram consi-
deradas as diferenças significativas se P < 0,05. Para as variáveis qua-
litativas foi utilizado o teste qui-quadrado. Resultados: A amostra 
constituiu-se de 347 pacientes. Entre eles, 65,23% são não tabagistas 
e 24,43% ex-tabagistas. Entre os tabagistas (10,06%), 34,29% são 
fumantes leves, 54,29% moderados e 11,43% grandes fumantes. O 
índice de cessação de fumar, calculado por meio da divisão do nú-
mero de ex-fumantes pelo número de fumantes atuais mais os ex-fu-
mantes, foi de 70,3%. Em relação à comparação de frequências den-
tro de uma distribuição, o teste qui-quadrado de aderência mostrou 
diferenças significativas apenas em relação a idade e sexo. Discussão: 
A prevalência de tabagismo entre os diabéticos varia entre 16%-25% 
em estudos prévios. Em nosso meio encontramos prevalência signi-
ficativamente menor, de 10,06%. Pacientes diabéticos com tabagis-
mo apresentam taxa de mortalidade superior quando comparados 
com pacientes diabéticos que não fumam. A cessação do tabagismo 
reduz a mortalidade no diabetes, mas o risco permanece alto por 
diversos anos após a cessação. Dessa forma, os diabéticos devem ser 
encorajados a parar de fumar o mais breve possível no curso de sua 
doença. Em nosso meio encontramos uma grande quantidade de 
ex-fumantes (24,43%), e isso se torna importante, pois eles também 
encontram-se em risco aumentado. Não foi encontrada relação en-
tre o hábito de fumar e o diagnóstico de hipertensão arterial, tipo 
de diabetes, IMC e valor de hemoglobina glicosidada. Conclusão: 
O tabagismo é prejudicial ao paciente diabético em diversos aspec-
tos, por isso a parada deve ser incentivada sempre. Em nosso meio 
encontramos prevalência menor de tabagistas do que o encontrado 
na literatura. Palavras-chave: Tabagismo, diabetes mellitus, epide-
miologia.
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PO241 - riscO de PrOGressÃO Para dm
martins aavv1, Ferreira cT1, Frauches aP1, souza Kv1, ramos dma1, 
Farani JB1, dias Pdr1, Ferreira lv1

1 Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

Objetivos: Sabe-se que a situação conhecida como “pré-diabetes” 
implica risco para progressão para DM estabelecido. O estudo visa 
estimar a frequência de evolução para DM2 após um ano de acom-
panhamento a partir do primeiro exame de glicemia de jejum (GJ) 
alterada. Materiais e métodos: Trata-se de uma avaliação retrospec-
tiva de prontuários de 22 pacientes (7H:15M, com idade média de 
56,4 ± 17,7 anos) do ambulatório de endocrinologia. Foram avalia-
dos pacientes um ano após o primeiro exame com glicemia de jejum 
alterada, a fim de se avaliar a incidência de DM2. Resultados: Os 
dados basais dos pacientes foram: IMC 34,12 ± 6,72 kg/m2 (18,2% 
com sobrepeso e 54,5% obesos); cintura abdominal – homens = 
107,8 ± 9,9 cm e mulheres = 112,2 ± 13,3 cm. Desse grupo, 36,4% 
eram hipertensos e 45,5% dislipidêmicos. A glicemia de jejum média 
inicial era de 106,5 mg/dl ± 11,7; a glicemia 2h após glicose anidra, 
de 147,9 ± 36,6 mg/dl e a HbA1c, de 6,1 ± 0,56%. Após um ano 
de observação, somente dois pacientes desenvolveram DM, suge-
rindo taxa anual de progressão de 9,1%. Discussão: A taxa anual de 
progressão para DM ainda não está definida, embora pareça haver 
relação com nível de glicemia de jejum, IMC e presença de síndrome 
metabólica. Nossos dados são concordantes com os da literatura, 
que mostra taxa anual de progressão de 5,1%-12,4%. Não consegui-
mos identificar fatores associados com essa evolução. Além disso, 
nossos pacientes têm perfil clínico-laboratorial compatível com o 
percebido na atualidade, com grande percentual de indivíduos com 
excesso de peso, hipertensos e dislipidêmico, a grande maioria com 
critérios de síndrome metabólica. Conclusão: Em um ano, houve 
baixa taxa de progressão para DM2 nos pacientes com hiperglicemia 
de jejum recém-diagnosticada. Contudo, as recomendações de ma-
nutenção de estilo de vida saudável são fundamentais para diminuir 
o risco de DM2 e suas complicações em longo prazo. Palavras-
-chave: Diabetes tipo 2, pré-diabetes, prevenção.

FisiOlOGia iNTeGrada

PO242 - 1-NaFTilacilHidraZONa aUmeNTa Níveis 
de PePTídeO TiPO GlUcaGON-1 sOBre a cUrva de 
TOlerÂNcia Oral À GlicOse
Heim J1, Frederico mJs1, castro aJG1, mascarello a2, mendes cP1, 
Yunes ra2, Nunes rJ2, silva FrmB1

1 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Departamento de Bioquímica, 
Centro de Ciências Biológicas. 2 UFSC, Departamento de Química, Centro de 
Ciências Físicas e Matemáticas 

Objetivo: 1-naftilacilhidrazona possui atividade anti-hiperglicêmica 
e aumenta níveis de insulina in vivo. Além disso, esse composto pos-
sui similaridade com a sitagliptina em sua estrutura química. Con-
tudo, se 1-naftilacilhidrazona altera níveis séricos de peptídeo tipo 
glucagon-1 (GLP-1) ainda é desconhecido. O objetivo deste estudo 
foi avaliar se a 1-naftilacilhidrazona aumenta níveis séricos de GLP-
1. Material e métodos: Ratos Wistar (50 dias) em jejum receberam 
sobrecarga de glicose (4 g/kg; p.o gavage). Foram administrados 
10 mg/kg de 1-naftilacilhidrazona 30 min antes da sobrecarga de 
glicose. Sitagliptina, 10 mg/kg foi administrada 60 min antes da 
sobrecarga de glicose. O sangue foi coletado no tempo 0, 15, 30, 
60 min para dosar os níveis de glicose e de GLP-1. Fatias do intes-
tino da porção duodeno foram utilizadas para dosar atividade das 
dissacaridases intestinais (CEUA PP00398). A glicemia e a atividade 
das dissacaridases foi determinada pelo método da glicose-oxidase. 
Níveis de GLP-1 foram determinados por ELISA. Resultados:  

A administração concomitante da 1-naftilacilhidrazona + sitagliptina 
reduziu significativamente a glicemia em 18%, 28% e 36% nos tem-
pos 15, 30 e 60 min, respectivamente; quando comparada ao grupo 
1-naftilacilhidrazona ou ao grupo sitagliptina. O grupo sitagliptina 
e o grupo 1-naftilacilhidrazona reduziram a glicemia sobre CTOG 
de maneira muito similar, em torno de 40%, 23% e 12% em 15, 30 
e 60 min, respectivamente, quando comparado ao controle hiper-
glicêmico. 1-naftilacilhidrazona + sitagliptina aumentou de maneira 
significativa os níveis de GLP-1 em 174% e 301% nos tempos 30 e 
60 min, respectivamente. Esses resultados sugerem que o efeito da 
1-naftilacilhidrazona sobre a secreção de insulina pode ser devido 
ao aumento dos níveis séricos de GLP. Além disso, coadministra-
ção 1-naftilacilhidrazona + sitagliptina diminui a atividade das dis-
sacaridases intestinais, maltase e sacarase. Discussão e conclusões: 
O efeito agudo de 1-naftilacilhidrazona sobre os níveis séricos de 
GLP-1 pode ser responsável pela sua ação secretagoga. Por causa da 
similiaridade estrutural com a sitagliptina, estudos desse composto 
sobre a atividade da DPP-IV devem ser realizados. Palavras-chave: 
1-naftilacilhidrazona, GLP-1, sitagliptina.

PO243 - a esPleNecTOmia aTeNUa a OBesidade e eviTa a 
HiPersecreÇÃO de iNsUliNa em raTOs msG-OBesOs
montes eG1, santos K1, Fischer vs1, cancian crc1, stal ecl1, Hirt 
ca1, Petel r1, Grassiolli s1

1 Laboratório de Biologia Celular e do Desenvolvimento, Universidade Estadual 
de Ponta Grossa (UEPG)

Objetivo: O excesso de tecido adiposo está associado à instalação 
da síndrome metabólica (SM) caracterizada por intolerância à gli-
cose, dislipidemia e resistência à insulina, um quadro ligado ao de-
senvolvimento de diabetes mellitus tipo 2. Indivíduos obesos e/ou 
diabéticos também apresentam baixo grau de inflamação crônica, 
e o baço tem sido apontado como órgão participante do proces-
so inflamatório na obesidade. Nosso estudo investigou os efeitos 
da esplenectomia na SM induzida pelo tratamento neonatal com 
glutamato monossódico (MSG). Material e métodos: Ratos Wistar 
machos receberam durante os cinco primeiros dias de vida injeções 
de MSG (4 g/kg). Controles (CON) receberam salina equimolar. 
Aos 60 dias, metade dos animais foram submetidos a esplenectomia 
(ESPL) para retirada do baço. Os demais grupos formaram os Não 
Operados (NO), originando quatro grupos experimentais: CON-
-NO; CON-ESPL; MSG-NO; MSG-ESPL. Aos 90 dias, ilhotas 
pancreáticas foram isoladas pela técnica da colagenase e incubadas 
com glicose a 16,7 mM. A insulina foi dosada por radioimunoen-
saio. A sensibilidade à insulina também foi avaliada. O sangue foi 
coletado para realização do hemograma e proteína C reativa (PCR). 
Os depósitos de gordura branco e marrom foram retirados para pro-
cedimentos histológicos. Os dados foram expressos como média ± 
erro-padrão da média e avaliados pela Análise de Variância (ANO-
VA), com pós-teste de Bonferroni (p < 0,05). Resultados: O con-
teúdo de gordura corporal foi 215% maior no MSG-NO em relação 
aos ratos CON-NO. Adipócitos de ratos MSG-NO apresentaram 
hipertrofia (115%) acompanhada de redução de 58% no número de 
adipócitos comparado aos ratos CON-NO. A secreção de insulina 
induzida por 16,7 mM de glicose foi 40% maior em ilhotas do gru-
po MSG-NO comparado a ilhotas do grupo CON-NO. O hemató-
crito e o número de leucócitos foi 50% maior nos ratos MSG-NO 
comparados ao grupo CON-NO. Ratos MSG-ESPL restabeleceram 
os níveis e a sensibilidade à insulina, bem como reduziram 63% a 
hipertrofia dos adipócitos, comparados ao grupo MSG-NO. Adi-
cionalmente, a ESPL nesse grupo reduziu 11,2% o número de gra-
nulócitos. Discussão: Nossos dados corroboram evidências recentes 
indicando que o baço participa do processo inflamatório encontrado 
na obesidade. Conclusão: A ESPL reduz a obesidade e a hiperin-
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sulinemia, e essas alterações podem estar relacionadas à redução do 
processo inflamatório oriundo do baço. Palavras-chave: Baço, in-
flamação, ilhotas.

PO244 - a mOrFOFisiOlOGia maTerNa É aFeTada Pela 
maNiPUlaÇÃO da PrOle
cancian crc1, Waselcoski l1, stal ecl1, montes eG1, Fischer sv1, 
christóforo rZ1, santos K1, Grassiolli s1

1 Laboratório de Biologia Celular e do Desenvolvimento, Universidade Estadual 
de Ponta Grossa (UEPG)

Objetivo: O estado nutricional e metabólico da mãe pode deter-
minar programações metabólicas na prole, as quais estão ligadas à 
instalação de obesidade e diabetes tipo 2 (DM2) na idade adulta. 
Nosso estudo avaliou a morfofisiologia materna perante alterações 
da prole em dois diferentes modelos de obesidade. Material e mé-
todos: No primeiro modelo as mães tiveram suas ninhadas ajustadas 
após o nascimento: Ninhada Reduzida (NR-3 filhotes) e Ninha-
da Normal (NN-9 filhotes). No segundo modelo as mães tiveram 
seus filhotes tratados neonatalmente com glutamato monossódico 
(MSG) ou com salina equimolar mães controle (CON). Durante a 
lactação o consumo alimentar das mães foi avaliado. Aos 21 dias, os 
filhotes foram desmamados, as mães anestesiadas (xilasina/cetamina 
v:v) e uma dose de ocitoxina (5 U/kg) administrada para coleta 
do leite. Após a eutanásia foram coletados os depósitos de gordura 
periovariana e retroperitoneal e o sangue para análises bioquímicas. 
Os dados foram expressos como média ± erro-padrão da média, se-
guido pelo teste t de Student (p < 0,05). Resultados: O consumo 
alimentar durante a lactação foi 37% e 10% menor, respectivamen-
te, nas mães-NR e mães-MSG versus seus respectivos controles. Os 
conteúdos de gordura retroperitoneal e ovariana foram 84% e 56% 
maiores, respectivamente, nas mães-NR comparadas às mães-NN. 
Mães-MSG apresentaram aumento de aproximadamente 40% nos 
dois depósitos de gordura versus mães-CON. Os níveis plasmáticos 
de glicose e insulina foram maiores 34% e 56%, respectivamente, 
nas mães-NR e mães-MSG em relação aos pares controles. Os tri-
glicerídeos aumentaram 43% e 73% nesses dois grupos. O leite de 
Mães-NR apresentou aumento de 32% e 44%, respectivamente, na 
quantidade de calorias e no teor de gordura em relação à mães-NN. 
A quantidade de leucócitos do leite de mães-MSG foi 53% maior 
que mães-CON. A quantidade de adipócitos das glândulas mamárias 
foi 1.215% e 41% maior em mães-NR e mães-MSG em relação a seus 
respectivos controles (p < 0,05). Discussão: O período lactacional 
é fundamental para o fenômeno de marcação metabólica, que pode 
predispor à instalação de quadros patológicos, tais como o DM2. 
Nosso estudo demonstra, pela primeira vez, que manipulações da 
prole alteram o metabolismo materno, afetando a composição do 
leite e a morfologia da glândula mamária. Conclusão: Manipula-
ções da prole durante o período lactacional podem afetar o estado 
metabólico da mãe, refletindo em alterações do leite que poderiam 
modular a fisiologia dos filhotes na idade adulta. Palavras-chave: 
Mães, MSG, pogramação metabólica.

PO245 - as sUPlemeNTaÇÕes cOm l-arGiNiNa e 
l-alaNiNa redUZem a adiPOsidade e mOdUlam a 
secreÇÃO da iNsUliNa em camUNdONGOs OBesOs-msG
araujo Tr1, Freitas iN1, santos-silva Jc2, vettorazzi JF2, ribeiro ra1

1 Laboratório Integrado de Morfologia da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento Socioambiental de 
Macaé. 2 Laboratório de Fisiologia Endócrina da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) 

Objetivo: Nosso objetivo foi avaliar a obesidade, a homeostase da 
glicose e a secreção de insulina em camundongos MSG suplementa-

dos com L-arginina (Arg) ou L-alanina (Ala). Material e métodos: 
Camundongos neonatos C57Bl/6J machos receberam injeções sub-
cutâneas de MSG [4 g/kg peso corporal (PC), grupo MSG] ou 
salina (1,25 g/kg PC; controle: CTL), durante os seis primeiros dias 
de vida. Aos 30 dias foram distribuídos nos grupos: CTL e MSG; 
CTL ou MSG suplementados com 2,55% de Ala (CAla e MAla); ou 
tratados com 1,51% de Arg (Carg e MArg). Aos 90 dias, realizaram-
-se teste de tolerância à glicose (GTT), isolamento das ilhotas pan-
creáticas para a secreção de insulina e coleta do tecido adiposo para 
expressão proteica do receptor de insulina (IR)-β. Resultados foram 
analisados por ANOVA seguida de Newman-Keuls (P < 0,05). Re-
sultados: Camundongos MSG tiveram aumento de 7% no índice de 
Lee e 80% do peso das gorduras retroperitoneal e perigonadal em 
relação aos CTL. O grupo MSG apresentou aumento de 66% no 
total da glicemia no GTT em relação ao CTL. O grupo Mala teve 
redução de 30% e 37,5% nas gorduras retroperitoneal e perigonadal, 
respectivamente, comparado ao MSG, enquanto o MArg apresen-
tou diminuição de 27% somente no estoque perigonadal. Ilhotas 
MSG secretaram menos insulina em resposta à 11,1 e 22,2 mM de 
glicose (0,60 ± 0,05 e 1,23 ± 0,07 ng/ilhota.h, respectivamente) 
comparado às CTL (0,82 ± 0,07 e 2,12 ± 0,18 ng/ilhota.h, respec-
tivamente), efeito associado à redução de 30% no influxo de Ca2+ 
em relação à glicose nas ilhotas MSG. Ambas as suplementações não 
alteraram a tolerância à glicose, mas melhoraram parcialmente a se-
creção de insulina em resposta à 11,1 e 22,2 mM de glicose nas ilho-
tas MAla (0,98 ± 0,12 e 2,11 ± 0,29 ng/ilhota.h) e MArg (0,67 ± 
0,06 e 1,66 ± 0,12 ng/ilhota.h). Ainda, foi evidenciada redução de 
57% no conteúdo proteico de IRβ no tecido adiposo do grupo MSG 
em relação ao CTL (P < 0,005; teste t de Student). Sugere-se que 
pelo menos as ações benéficas da suplementação com Arg devam 
estar relacionadas à ativação da proteína quinase ativada por AMP 
(AMPK), visto que a Arg serve como doadora de óxido nítrico que 
ativa a AMPK, proteína envolvida na maior degradação de ácidos 
graxos. Conclusão: Tanto a Ala quanto a Arg reduziram a adiposi-
dade nos camundongos MSG, sendo a ação da Ala mais proeminen-
te. Nossos dados demonstram que a utilização da Ala como controle 
isonitrogenado não é adequada e pode mascarar distúrbios metabó-
licos presentes na obesidade e diabetes. Palavras-chave: Obesidade, 
secreção de insulina, suplementação com arginina.

PO246 - avaliaÇÃO dO PerFil da aÇÃO iNsUlíNica 
eNdÓGeNa e eXÓGeNa de raTOs OBesOs TraTadOs cOm 
eXTraTO aQUOsO de cavaliNHa (EQUISETUM ARVENSE)
Klöppel e1, miranda ca1, carvalho J1, andreolla aP1, correia rJs1, 
Butzen lc1, volpato GT1, campos Ke1

1 Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal do Mato 
Grosso (UFMT), Campus II do Araguaia 

Objetivo: Avaliar a ação insulínica endógena e exógena na obesi-
dade em ratos tratados com extrato aquoso de cavalinha (Equise-
tum arvense) (EA). Material e métodos: Foi induzida a obesidade 
experimental em seis ratas, administrando glutamato monossódico 
no período neonatal (4 mg/g PC). Aos 90 dias de vida, foram aca-
saladas com machos saudáveis e, após confirmada a prenhez, foram 
isoladas para obtenção de seus filhotes. Dessa nova geração, 14 ratos 
foram classificados como obesos pelo índice de Lee e separados em 
grupos: NT, tratados com água (n = 7), e T, tratados com extrato 
aquoso de cavalinha (EA) 200 mg/kg (n = 7), ambos tratados dia-
riamente por 28 dias. Foram mensurados o índice de obesidade de 
Lee no primeiro e último dia e glicemia semanal; e na última semana 
foram realizados teste de tolerância oral à glicose (TOTG) e teste de 
tolerância à insulina (TTI). No último dia todos os ratos foram pesa-
dos e eutanasiados para coleta da gordura periepididimal. Os dados 
foram estatisticamente analisados utilizando teste de qui-quadrado 
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para porcentagem de obesos e Tukey para os demais parâmetros, 
com significância de 5%. Resultados: Não foram encontradas dife-
renças entre grupos em relação ao índice de Lee, glicemia, TOTG e 
TTI; além disso, a glicemia não se alterou ao longo do tratamento 
no grupo NT (p > 0,05). Contudo, a glicemia semanal aumentou 
no último dia em relação ao primeiro apenas no grupo T (161,1 vs. 
106,6). No TOTG, a glicemia aumentou no tempo 30’, em relação 
ao jejum no grupo T (133,3 vs. 87,9), e também nos 60’, em relação 
ao jejum nos grupos NT e T (128,1 vs. 89,7 e 114,7 vs. 87,9, res-
pectivamente). No TTI, a glicemia foi diminuída no tempo 60’, em 
relação ao jejum nos grupos NT e T (46,3 vs. 74,9 e 47,0 vs. 74,8, 
respectivamente). A taxa de gordura periepididimal em relação ao 
peso corpóreo foi aumentada no grupo T em 75% (p < 0,05). Dis-
cussão: EA é utilizado por obesos para perda de peso. Os animais 
tratados não refletiram um quadro favorável, pois a maioria não se 
reclassificou como não obesos e não corrigiu a glicemia elevada ao 
longo do tratamento. O EA não demonstrou resultados desejados, 
pois seus testes in vivo não causaram favorecimento insulínico tanto 
endógeno quanto exógeno, embora tenha sido detectada resistência 
insulínica em todos os animais. Conclusão: O tratamento com o 
extrato aquoso de EA não se mostrou influente no perfil pancreático 
em ratos obesos, porem aumentou a massa lipídica, não sugerindo 
seu uso contínuo na obesidade. Palavras-chave: Resistência à insu-
lina, Equisetum arvense, obesidade

PO247 - avaliaÇÃO dO PerFil GlicÊmicO e da aÇÃO 
iNsUlíNica Na lacTaÇÃO de raTas TraTadas cOm dieTa 
HiPercalÓrica
miranda ca1, silva-rodrigues l1, volpato GT1, sinzato YK2, 
damasceno dc2, campos Ke1

1 Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal do Mato 
Grosso (UFMT). 2 Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) 

Objetivo: Avaliar o perfil glicêmico e a ação insulínica no período 
de lactação em ratas tratadas com dieta hipercalórica (DH). Mate-
rial e métodos: Foram utilizados dois grupos experimentais de ratas 
Wistar (n = 6 cada). Desde o desmame o grupo controle (CONT) 
foi tratado com ração-padrão (2,8 kcal/g); e o grupo tratado com 
dieta hipercalórica tipo cafeteria (CAF), com dieta elevada a 4,2 
kcal/g. Ambos os grupos foram tratados até 100 dias de vida, em 
que foram acasaladas com machos. Com a prenhez confirmada, to-
das as ratas ainda tratadas tiveram parto vaginal, iniciando-se o pe-
ríodo de lactação. Nesse período, foram mensurados glicemia, peso 
corpóreo, consumo alimentar e hídrico (semanalmente), índice de 
obesidade de Lee (dias 0 e 21), teste oral de tolerância à glicose 
(TOTG, no dia 17) e teste de tolerância à insulina (TTI, no dia 
15). Todos os dados foram analisados estatisticamente, com nível 
de significância 5%. Resultados: Embora não tenham sido encon-
trados aumentos significativos na taxa de obesidade do grupo CAF 
ao longo da lactação, as avaliações glicêmicas mostraram aumento 
significativo nos dias 0 e 7 de lactação (119,3 e 177,2 mg/dl, res-
pectivamente) comparados ao grupo CONT (101,5 e 100,5 mg/
dl, respectivamente). Além disso, o consumo alimentar do grupo 
CAF diminuiu no 21º dia de lactação em relação ao controle. Na 
análise do TOTG, houve aumento glicêmico no tempo 60 min em 
relação ao jejum no grupo CONT, porém no grupo CAF todos 
os valores glicêmicos mensurados após a administração da glicose 
foram elevados ao jejum. O TTI mostrou queda glicêmica no tem-
po 30 min e aumento no tempo 120 min em relação ao jejum no 
grupo CONT, e no grupo CAF não houve queda glicêmica nos 
tempos analisados. Discussão: No período de lactação ocorre a 
manutenção nutricional do recém-nascido, aumentando a necessi-
dade de ingesta calórica materna. Embora não tenha se mostrado 

significativo, houve biologicamente aumento da taxa de obesidade 
provocada pelo consumo de DH. O tratamento com DH levou a 
aumento glicêmico, pelo exagero do aporte calórico ingerido, visto 
que na população essa dieta aumenta entre 30% e 40% de carga 
glicêmica. Além disso, o TOTG e o TTI mostraram que a DH pro-
moveu distúrbios na células betapancreáticas e também nos tecidos 
insulino-dependentes. Conclusão: O uso de dieta hipercalórica 
pode influenciar negativamente o perfil glicêmico, acompanhado 
por intolerância à glicose e resistência à insulina. Palavras-chave: 
Dieta hipercalórica, intolerância à glicose, lactação.

PO248 - deseNvOlvimeNTO de Um NOvO mOdelO 
eXPerimeNTal de resisTÊNcia À iNsUliNa
Heim J1, Frederico mJs1, castro aJG1, luz G1, mendes cP1, mack J2, 
santos ars3, silva FrmB1

1 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Departamento de Bioquímica, 
Centro de Ciências Biológicas. 2 UFSC, Departamento de Farmacologia, Centro 
de Ciências Biológicas. 3 UFSC, Departamento de Ciências Fisiológicas, Centro 
de Ciências Biológicas 

Objetivo: Desenvolver um modelo de resistência à insulina a fim 
de caracterizar parâmetros morfofuncionais específicos para melhor 
compreensão do processo patológico da resistência à insulina, bem 
como para o estudo e o desenvolvimento de novos alvos terapêuti-
cos. Material e métodos: Camundongos Swiss fêmeas foram tra-
tados com uma emulsão de alto teor de gordura (consistindo de 
20% de gordura, 5% de colesterol, glutamato de sódio a 1%, 5% 
de sacarose, 5% de frutose, 5% de maltose, 20% de Tween 80% e 
30% de propilenoglicol) ou água (controle) por gavagem durante 
dois meses. Alterações no consumo alimentar, água ingerida, peso 
corporal, glicemia, teste de tolerância à insulina (ITT), colesterol, 
triglicerídeos, AST, ALT, γGT, conteúdo de glicogênio muscular e 
hepático, peso do fígado e rins, atividade das dissacaridases intesti-
nais e níveis de GLP e TNFα foram avaliados por kits colorimétricos 
e ELISA. Alterações morfológicas do fígado, gordura, rins e ilhotas 
pancreáticas foram avaliadas por hematoxilina eosina por microsco-
pia óptica. Resultados: Não houve alteração do consumo alimentar 
e nem do peso corporal. O ITT demostrou resistência à insulina. 
A quantidade de água ingerida, glicemia, colesterol, triglicerídeos, 
AST, ALT, γGT, peso do fígado, peso dos rins, atividade das dissa-
caridases intestinais e níveis de TNFα foram significativamente mais 
elevados no grupo emulsão. O conteúdo de glicogênio muscular e 
hepático e os níveis de GLP foram reduzidos no grupo emulsão. A 
histologia mostrou hiperplasia das ilhotas de Langehans, acúmulo 
de gordura no fígado (esteatose hepática), acúmulo de gordura nos 
rins e aumento do tamanho das células gordurosas no tecido adipo-
so. Teste t de Student foi utilizado para determinar a significância 
das diferenças entre os grupos. Diferenças foram consideradas signi-
ficativas para p ≤ 0,05. Discussão e conclusões: Um modelo animal 
de resistência à insulina em camundongos Swiss foi estabelecido pela 
administração oral por gavage de uma emulsão de gordura especial 
com muitas semelhanças ao perfil clínico da resistência à insulina em 
humanos. Palavras-chave: Camundongos Swiss, resistência à insu-
lina, emulsão de gordura.

PO249 - eFeiTO aNTiHiPerGlicÊmicO da sUlFONamida-5 É 
POTeNcialiZadO Pela siTaGliPTiNa
Frederico mJ1, Heim J 1, da luz G1, altenhofen d1, mascarello a1, 
Yunes ra1, Nunes rJ1, silva FrmB1

1 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Objetivo: Sulfonamida-5 possui notável atividade anti-hiperglicê-
mica na curva de tolerância oral à glicose. Esse composto estimula 
o influxo de cálcio em ilhotas pancreáticas in vitro e é secretagogo 
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de insulina in vivo. Contudo, não se sabe o efeito agudo da sulfo-
namida-5 quando coadministrada com inibidor da enzima dipep-
til peptidase (DPP-IV), sitagliptina. O objetivo deste estudo foi 
avaliar efeitos da sulfonamida-5 concomitante com a sitaglitptina, 
ambos por via oral. Material e métodos: Ratos Wistar (50 dias) 
em jejum receberam sobrecarga de glicose (4 g/kg; p.o gavage). 
Administram-se 10 mg/kg de sulfonamida-5 30 min antes da so-
brecarga de glicose. Sitagliptina 10 mg/kg foi administrada 60 min 
antes da sobrecarga de glicose. O sangue foi coletado no tempo 
0, 15, 30, 60 min para dosar os níveis de glicose e de GLP-1. 
Fatias do intestino da porção duodeno foram utilizadas para do-
sar atividade das dissacaridases intestinais. Músculos sóleos foram 
utilizados para dosar o conteúdo de glicogênio muscular (CEUA 
PP00398). A glicemia e a atividade das dissacaridases foi deter-
minada pelo método da glicose-oxidase. Níveis de GLP-1 fooram 
determinados por ELISA. Glicogênio foi dosado por colorimetria. 
Resultados: A coadministração sulfonamida-5 + sitagliptina dimi-
nuiu significativamente a glicemia após 60 min, quando comparada 
ao controle hiperglicêmico e à sulfonamida-5 ou ao grupo sitaglip-
tina. Contudo, sulfonamida-5 + sitagliptina foi incapaz de aumen-
tar níveis de GLP-1. Portanto, esse efeito na redução da glicemia 
não se deve à secreção de GLP-1. A coadministração sulfonamida-5 
+ sitagliptina diminuiu a atividade das dissacaridases intestinais, 
maltase e sacarase. Além disso, a coadministração sulfonamida-5 + 
sitagliptina potencializou um aumento do conteúdo de glicogênio 
muscular. Os dados foram expressos como média ± S.E.M. Uma 
análise de variância (ANOVA), seguida de Bonferroni pós-teste ou 
o teste t de Student, foi utilizada para determinar a significância 
das diferenças entre os grupos. Diferenças foram consideradas sig-
nificativas para p ≤ 0,05. Discussão e conclusões: O efeito agudo 
da sulfonamida-5 é potencializado pela sitagliptina na redução da 
glicemia, no aumento do conteúdo de glicogênio muscular e na 
inibição da atividade das dissacaridases intestinais. Esses resultados 
em conjunto apontam um significante efeito da sulfonamida-5 na 
regulação da homeostasia da glicose, relevantes para a terapia do 
diabetes. Apoio: CNPq, Capes, PPG-Bioquímica. Palavras-chave: 
Glicemia, GLP, sulfonamida-5.

PO250 - eFeiTO aGUdO dO eXTraTO aQUOsO de 
HiBiscO (HIBISCUS SABDARIFFA L.) NO mecaNismO 
de HiPercONceNTraÇÃO da alÇa reNal em raTOs 
diaBÉTicOs
rocha mP1, Oliveira Pas1, santos Junior GO1, carvalho J1, Brune 
mFs1, damasceno dc2, volpato GT1, campos Ke1

1 Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal do Mato 
Grosso (UFMT), Campus Universitário do Araguaia. 2 Departamento de 
Ginecologia e Obstetrícia, Faculdade de Medicina da Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) – Campus de Botucatu/SP 

Objetivos: Avaliar o efeito da dose aguda experimental do extra-
to aquoso de Hibiscus sabdariffa (EHS) no mecanismo de hiper-
concentração urinária em ratos Wistar apresentando diabetes grave 
(DG). Material e métodos: Foram utilizados ratos machos adultos 
Wistar, divididos entre grupos: normoglicêmico controle (A, n = 
6) e tratado (B, n = 6); e ainda, diabético controle (C, n = 7) e 
diabético tratado (D, n = 8). O diabetes grave experimental foi 
induzido pela administração de Streptozotocin 40 mg/kg para os 
grupos C e D. Além disso, os ratos dos grupos B e D receberam 
o EHS via oral na dose de 800 mg/kg, enquanto os grupos A e C 
receberam apenas água. Posteriormente, os ratos foram mantidos 
em gaiolas metabólicas em condições ambientais controladas com 
ração ad libitum e privados de água por 24 horas. Após esse perí-
odo, foram mensurados glicemia, volume urinário, fluxo urinário 
(V), carga excretada de sódio (QeNa) e de potássio (QeK) urinário 

pela gaiola metabólica. Todos os ratos foram anestesiados e mortos 
para avaliar os parâmetros bioquímicos séricos e urinários coletados 
para se estimar o clearance de creatinina (Ccr), de ureia (Cur) e 
de ácido úrico (Cau). Os dados foram coletados e estatisticamente 
analisados utilizando Análise de Variância seguida por Tukey, com 
significância 5%. Resultados: Os grupos diabéticos (C e D) apre-
sentaram elevação nos níveis glicêmicos séricos em 300%, acom-
panhados também do aumento do volume, V, Cau (600%), QeNa 
(1000%) e Ccr, Cur (400%) em comparação aos seus respectivos 
grupos controles (grupos A e B). O tratamento de EHS somente 
apresentou aumento no volume urinário (50%) e no Ccr (180%) 
em ratos normoglicêmicos (comparado ao grupo B). Discussão: A 
utilização de testes farmacológicos de efeito agudo é importante na 
avaliação de sua potência no efeito fisiológico do organismo, nes-
se caso no mecanismo de hiperconcentração da alça de Henle. Os 
ratos DG provavelmente apresentaram descontroles severos renais, 
pois não conseguiam controlar água e nutrientes no organismo, 
apresentando hiperglicemia com natriurese acentuada. Isso fez com 
que esse tipo de tratamento não fosse suficiente para regularizar 
suas funções renais e seus macronutrientes (ureia e ácido úrico), 
sugerindo futuros estudos com doses e tempos diferenciados. Con-
clusão: Essa planta, na dose utilizada, não seria uma boa opção te-
rapêutica para a nefropatia do DG, porém pode ser utilizada como 
agente diurético em indivíduos normoglicêmicos. Palavras-chave: 
Diurético, Hibiscus sabdariffa, clearance.

PO251 - eFeiTO da simPaTecTOmia visceral sOBre a 
seNsiBilidade iNsUlíNica IN VIVO
castro avB1, Woolcott OO2, iyer ms2, ionut v2, Kolka cm2, Kabir m2, 
Broussard J2, Bergman rN2

1 Centro Universitário Barão de Mauá. 2 Cedars Sinai Medical Center 

Objetivo: Obesidade visceral associa-se à resistência insulínica (RI) 
e ao aumento da atividade sistêmica do sistema nervoso simpático 
(SNS). Em roedores, a desnervação local da gordura visceral pro-
move aumento desse tecido. No entanto, o efeito do aumento da 
gordura visceral per se e da atividade do SNS nesse sítio sobre a sen-
sibilidade insulínica (SI) é desconhecida. O objetivo desse estudo, 
portanto, foi avaliar o efeito da desnervação simpática da gordura 
omental, parte significativa da gordura visceral, sobre a SI in vivo. 
Material e métodos: Os experimentos foram realizados em cães, 
machos, da raça Mongrel, mantidos sob dieta controle, isocalórica, 
durante o período experimental. A desnervação simpática foi reali-
zada sob anestesia geral, utilizando-se injeções locais do simpato-
lítico, 6-hidroxidopamina, em toda a gordura omental (DEN, n = 
11). O grupo controle recebeu injeções de veículo (VEH, n = 7). 
Antes (W0) e após duas semanas (W2) das injeções, a SI foi ava-
liada pelo teste intravenoso de tolerância à glicose, com amostra-
gem sanguínea frequente (IVGTT) e/ou pelo clamp euglicêmico 
hiperinsulinêmico (CEH) e o volume da gordura abdominal, por 
ressonância nuclear magnética (RNM). Comparações entre e dentre 
os grupos, foram realizadas pelo teste de Mann-Whitney ou o tes-
te de Wilcoxon, como apropriado (p < 5%). Resultados: A RNM 
abdominal mostrou que, em contraste com VEH (W0 = 218 ± 19; 
W2 = 235 ± 31 cm3, NS), o grupo DEN apresentou aumento sig-
nificativo (29%) do volume da gordura visceral (W0 = 275 ± 20; 
W2 = 355 ± 24 cm3, p = 0,01); entretanto, em ambos os grupos 
não houve diferença significativa do volume da gordura abdominal 
subcutânea após as injeções. As sensibilidades insulínicas total (W0 
= 5 ± 1, W2 = 6 ± 0,8 mU/l.min-1-IVGTT ou W0 = 44 ± 3, W2 
= 44 ± 4 dl.kg-1.min-1 per mU/l-CEH, p = 0,67), bem como a SI 
periférica ou SI hepática não apresentaram variações significativas 
após a desnervação simpática. Discussão: Nosso estudo mostrou 
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que simpatectomia local promoveu aumento isolado da gordura 
omental. No entanto, esse incremento não provocou alterações da 
sensibilidade insulínica. Nossos resultados sugerem que o aumento 
isolado da gordura omental per se não é o principal componente da 
associação entre obesidade visceral e RI e/ou que a ativação local do 
SNS possivelmente interfere nessa associação. Conclusão: Nas con-
dições e no modelo experimentais avaliados, o aumento da gordura 
omental, secundária à desnervação simpática, não altera a sensibili-
dade insulínica. Palavras-chave: Gordura visceral, sistema nervoso 
simpático, resistência à insulina.

PO252 - eFeiTOs da sUPlemeNTaÇÃO cOm TaUriNa (TaU) 
sOBre O deseNvOlvimeNTO da OBesidade e HOmeOsTase 
da GlicOse em camUNdONGOs alimeNTadOs cOm 
dieTa HiPerliPídica
Freitas iN1, araujo Tr2, vettorazzi JF3, santos-silva Jc3, ribeiro ra1

1 Laboratório Integrado de Morfologia da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ)/Macaé. 2 Laboratório Integrado de Morfologia da UFRJ/Macaé. 
3 Laboratório de Fisiologia Endócrina da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) 

Introdução: A ingestão de dieta HFD resulta em obesidade e pre-
juízo na homeostase da glicose. Objetivos: Avaliamos a obesida-
de e a secreção de insulina em camundongos machos alimentados 
com dieta HFD e suplementados com Tau, bem como em sua pro-
le (primeira geração). Métodos: Camundongos C57BL/6J dos 
30 aos 150 dias foram distribuídos nos grupos: controle (CTL); 
CTL suplementado com 5% de TAU (CTAU); tratados com dieta 
contendo 36% de gordura (HFD); e HTAU. Aos 150 dias os ca-
mundongos foram acasalados com fêmeas CTL para obtenção da 
prole designada de acordo com o tratamento dos pais. No grupo 
paternal e da prole foram avaliados obesidade, teste de tolerância 
à glicose (GTT) e secreção de insulina. Resultados e discussão: 
Camundongos tratados com dieta HFD tiveram maior peso cor-
poral e peso das gorduras perigonadal e retroperitoneal [30 ± 1 g; 
43 ± 6 e 17 ± 1 mg/g de peso corporal (PC); respectivamente] 
comparado ao CTL (23 ± 0,5 g; 13 ± 4 e 3 ± 1 mg/PC, respec-
tivamente). O grupo HFD apresentou intolerância à glicose du-
rante o GTT comparado aos CTL (55.325 ± 3.175 vs. 33.833 ± 
1.178 mg/dl.min-1, respectivamente). Ilhotas isoladas de camun-
dongos HFD secretaram mais insulina em relação a 11,1 mM de 
glicose (1,2 ± 0,1 ng/ilhota.h) comparado às CTL (0,67 ± 0,05 
ng/ilhota.h). A TAU preveniu a hipersecreção nas ilhotas HTAU 
(0,78 ± 0,08 ng/ilhota.h). Apesar de não ter diferença estatística, 
a glicemia total do GTT tendeu a ser maior no grupo de prole ma-
cho HFD comparado ao CTL (41.409 ± 1.021 vs. 3.4741 ± 1.539 
mg/dl.min-1, respectivamente). A gordura perigonadal foi maior 
na prole macho HFD comparada aos CTL (3,8 ± 0,5 vs. 3,4 ± 0,8 
mg/PC, respectivamente; teste t de Student). Ilhotas isoladas de 
filhotes machos (M) e fêmeas (F) de pais HFD secretaram menos 
insulina em reposta a 11,1 (0,97 ± 0,12 e 0,46 ± 0,03 ng/ilhota.h) 
e 22,2 mM de glicose (1,30 ± 0,11 e 0,89 ± 0,6 ng/ilhota.h), 
comparado à prole CTL (11,1 = M 1,70 ± 0,16 e F 0,62 ± 0,07 
ng/ilhota.h; e 22,2 = M 2,07 ± 0,22 e F 1,22 ± 0,10 ng/ilhota.h). 
Ilhotas isoladas da prole HTAU secretaram insulina similar às CTL 
em resposta a 22,2 mM de glicose (M 1,87 ± 0,18 e F 1,08 ± 0,10 
ng/ilhota.h). Conclusões: A dieta HFD desenvolveu obesidade, 
intolerância à glicose e aumento da secreção da insulina nos pais. 
A TAU preveniu as alterações funcionais nas ilhotas dos HTAU. A 
prole HFD apresentou prejuízo na liberação da insulina em relação 
à glicose e a TAU preveniu parcialmente a redução da secreção 
de insulina na prole HTAU. Palavras-chave: Obesidade, taurina, 
dieta hiperlipídica.

PO253 - esTUdO da variaÇÃO GeNOTíPica dO recePTOr 
Para O GiP sOBre a HOmeOsTase GlicÊmica e a 
seNsiBilidade iNsUlíNica
lazari-Berbel lc1, mattos ams1, ludwig NG1, audi as2, vasconcelos 
vmF2, miksza dr1, carrilho aJF3, mazzuco Tl3

1 Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Centro de Ciências da Saúde 
(CCS), Universidade Estadual de Londrina (UEL). 2 Disciplina de Endocrinologia, 
MED/CCS/UEL. 3 Pós-Graduação em Ciências da Saúde e Disciplina de 
Endocrinologia, MED/CCS/UEL

Objetivo: Avaliar a sensibilidade insulínica em pacientes conforme a 
presença de um polimorfismo no gene para o receptor do polipeptí-
deo insulinotrópico dependente de glicose (GIPR). Material e mé-
todos: Foram estudados 25 adultos (12 mulheres, 13 homens) com 
IMC < 30 sem doenças relacionadas à síndrome metabólica. Após 
dieta contendo 58 g de carboidratos e 28 g de lipídeos, foram cole-
tadas amostras de sangue nos tempos basal (T0) e a cada 30 minutos 
até o T150, para dosagem de insulinemia (Ins) e glicemia (Glic). 
Uma amostra de sangue total foi utilizada para a extração do DNA 
genômico e pesquisa do polimorfismo rs1800437 para o GIPR 
(SNP-GIPR) por meio da reação de PCR seguida de digestão enzi-
mática. Foi avaliada a homeostase glicêmica de jejum e pós-prandial 
por meio dos cálculos de HOMA-IR, HOMA-β, área sob a curva 
de Ins e Glic e razão (AUCi/AUCg), índice insulinogênico (IGI) 
em cada tempo relativo ao basal, razão IGI/HOMA-IR. Resulta-
dos: Na curva pós-prandial, 76% dos indivíduos apresentaram picos 
de Glic e Ins em T30 ou T60, com média (IC95%) de 107 mg/dl 
(102-112) e 42,7 UI/ml (33,4-52,1), respectivamente. A pesquisa 
do SNP-GIPR revelou alelo C+ em oito indivíduos, com 72% dos 
genótipos GG, 24% GC e 4% CC. Houve diferença significativa en-
tre os grupos alelo C+ ou - em relação ao HOMA-β (100+/-26 vs. 
140+/-89%, respectivamente; p = 0,04). Não houve diferença sig-
nificativa quanto aos seguintes parâmetros e razões: AUCg, AUCi, 
HOMA-IR e IGI. Porém, em todos os tempos o IGI foi superior 
no grupo alelo C+ em 189% (T30), 147% (T60), 29% (T120) e 93% 
(T150), enquanto uma tendência semelhante ocorreu para a razão 
IGI/HOMA-IR, exceto no T150. Além disso, história familiar para 
diabetes foi positiva em 43% dos indivíduos alelo C+ em comparação 
com 22% C- (p = 0,29). Discussão: Estudos prévios para variações 
no gene GIPR sugerem relação com a homeostase glicêmica, mas 
não com obesidade e resistência insulínica. Baseado nos valores de 
Glic e Ins de jejum e na curva pós-prandial, incluindo a primeira e 
a segunda fase de secreção insulínica, utilizamos parâmetros para 
avaliar a função da célula betapancreática (AUCi/AUCg, HOMA-β 
e IGI/HOMA-IR) e a sensibilidade insulínica (HOMA-IR). Nossa 
amostra apresentou distribuição genotípica semelhante à da popu-
lação reportada na literatura, com variação no HOMA-β (> 100%), 
sugerindo redução compensatória na função beta. Conclusão: A 
presença do SNP-GIPR pode favorecer a homeostase glicêmica sem 
alterar a resposta hiperinsulinêmica pós-prandial. Palavras-chave: 
Homeostase glicêmica, sensibilidade insulínica, receptor do polipep-
tídeo insulinotrópico dependente de glicose.

PO254 - esTUdO dO eFeiTO diUrÉTicO e dO 
cOmPOrTameNTO alimeNTar de raTOs WisTar OBesOs 
TraTadOs cOm eXTraTO aQUOsO de cavaliNHa 
(EQUISETUM ARVENSE)
Klöppel e1, miranda ca1, carvalho J1, andreolla aP1, correa rJs1, 
Butzen lc1, volpato GT1, campos Ke1

1 Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal do Mato 
Grosso (UFMT), Campus II do Araguaia 

Objetivos: Avaliar glicemia, ingestão hídrica e alimentar e excreção 
digestória e urinária de ratos obesos tratados com cavalinha (Equise-
tum arvense) (EA). Materiais e métodos: Foi induzida a obesidade 
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experimental em seis ratas, administrando glutamato monossódico 
no período neonatal (4 mg/g pc). Aos 90 dias de vida, foram acasa-
ladas com machos saudáveis e confirmadas a prenhez; depois foram 
isoladas para obtenção de seus filhotes. Dessa nova geração, 14 ra-
tos foram classificados como obesos pelo índice de Lee, separados 
em grupos: NT, tratados com água (n = 7), e T, tratados com ex-
trato aquoso de cavalinha (EA) 200 mg/kg (n = 7); ambos tratados 
diariamente, por 28 dias. Foram mensurados o índice de obesidade 
de Lee no primeiro e último dia. Semanalmente foram mensurados 
glicemia, consumo hídrico e alimentar e excreção de fezes, volume 
e fluxo urinário. Os dados foram estatisticamente analisados utili-
zando teste de qui-quadrado para porcentagem de obesos e Tukey 
para os demais parâmetros, com significância de 5%. Resultados: 
Não foram encontradas diferenças em nenhuma comparação nos 
parâmetros de índice de Lee, consumo de água, excreção de fezes, 
volume e fluxo urinário, e a glicemia não se alterou ao longo do 
tratamento no grupo NT (p > 0,05). Contudo, a glicemia semanal 
aumentou no último dia em relação ao primeiro apenas no grupo 
T (161,1 vs. 106,6). O grupo NT aumentou seu consumo de ração 
em relação ao dia zero no 14º dia (31,3 vs. 20,7) e no 28º dia 
(36,6 vs. 20,7). No grupo T observou-se aumento na ingestão de 
ração nos dias 14, 21 e 18 em relação ao dia zero (32,1 e 27 e 40,6 
vs. 20,8), respectivamente (p < 0,05). Discussão: O uso de EA é 
popularmente indicado para fins emagrecedores e diuréticos. En-
tretanto, seu tratamento não refletiu um resultado favorável, já que 
não houve reclassificação como não obesos, não corrigiu a glicemia, 
não aumentou a ingestão de água, nem a excreção de urina e fezes. 
Além disso, houve aumento na quantidade de ração ingerida nos 
dois grupos, porém de forma mais evidente no grupo T, fato que 
pode ser associado a um provável paladar adstringente e/ou estimu-
lador de neurônios orexígenos, visto em muitas plantas já compro-
vadas. Conclusão: Embora não tenha sido considerada toxicamente 
perigosa, a dose utilizada de EA não demonstrou efeito diurético, 
porém causou aumento no apetite nos ratos tratados. Este estu-
do não recomendaria seu uso nessa dose para fins emagrecedores 
e diuréticos na obesidade. Palavras-chave: Resistência à insulina, 
Equisetum arvense, obesidade.

PO255 - esTUdO dO eXTraTO aQUOsO de HIBISCUS 
SABDARIFFA L. Na aÇÃO iNsUlíNica em raTOs OBesOs
miranda ca1, Ghalfi Yc1, carvalho J1, martins ar1, carmo NOl1, 
damasceno dc2, volpato GT1, campos Ke1

1 Laboratório de Fisiologia de Sistemas e Toxicologia Reprodutiva, Instituto de 
Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT)/
Campus Universitário do Araguaia. 2 Laboratório de Pesquisa em Ginecologia 
e Obstetrícia, Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, Faculdade de 
Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista (Unesp) 

Objetivo: Avaliar os efeitos do tratamento com extrato aquoso de 
Hibiscus sabdariffa (HS) na ação insulínica endógena e exógena 
em ratos obesos. Material e métodos: A obesidade foi induzida 
em ratos, administrando glutamato monossódico no período ne-
onatal (4,0 mg/g pc), enquanto em outros ratos foi administra-
da água. Aos 90 dias de vida, quatro grupos foram formados: C 
(controle, tratado com água, n = 6), CHib (controle, tratado com 
extrato aquoso de HS na dose de 200 mg/kg pc, n = 6), Ob (obe-
so, tratado com água, n = 7) e ObHib (obeso, tratado com extrato 
aquoso de HS na dose de 200 mg/kg pc, n = 7). O tratamento dos 
grupos foi diário por quatro semanas. Para estudo da secreção/
ação insulínica, realizaram-se testes glicêmicos de tolerância oral à 
glicose (TOTG) e teste de tolerância à insulina (TTI) nos dias 25 
e 27 de tratamento, respectivamente. Dos dados coletados, foram 
estimados a área sob a curva (ASC) do TOTG e o índice de cap-
tação glicêmica (ICG) do TTI. Todos os dados foram analisados 

utilizando teste de Tukey, com significância de 5%. Resultados: O 
tratamento de HS diminuiu a taxa de obesidade no grupo ObHib 
em 71,4%. O TOTG mostrou aumento da glicemia nos tempo 30’ 
e 60’ em relação ao jejum no grupo C. O tratamento de HS di-
minuiu a glicemia aos 120’ em relação à mesma medida de seu 
respectivo controle, CHib. O TTI mostrou diminuição glicêmi-
ca no C aos 15’ e 60’ em relação ao jejum. Além disso, o grupo 
Ob apresentou diminuição glicêmica em relação ao seu respectivo 
controle no jejum. A análise do ICG mostrou que o grupo Ob di-
minuiu seus valores em relação ao grupo C (p < 0,05). Discussão: 
A obesidade leva a alterações fisiológicas, sobretudo na secreção/
ação insulínica. Ambos os grupos obesos iniciaram com taxas ele-
vadas de obesidade confirmada pelo índice de Lee (Ob e ObHib = 
100%), confirmando essa metodologia. Além disso, o tratamento 
de HS levou à diminuição da obesidade, confirmando seu uso po-
pular. Embora não tenham sido encontradas alterações na ASC, o 
HS possui ação exclusiva em indivíduos obesos, melhorando seu 
retorno glicêmico. O TTI e o ICG mostram que no grupo Ob foi 
confirmado o quadro de resistência à insulina, pois em 15’, 30’ e 
60’ a insulina exógena não apresentou seus efeitos biológicos. A 
ação do HS não aparenta ter efeito na captação glicêmica. Con-
clusão: Embora o tratamento de HS seja eficiente para diminuir a 
taxa de obesidade, não foi suficientemente hipoglicemiante e nem 
afetou os tecidos insulino-dependentes. Palavras-chave: Resistên-
cia à insulina, obesidade, Hibiscus sabdariffa.

PO256 - esTUdO dO PerFil GlicÊmicO e dO Nível de 
TOlerÂNcia À GlicOse Na PreNHeZ de raTas cOm 
OBesidade TraNsGeraciONal
andreolla aP1, correa rJs1, Klöppel e1, Butzen lc1, miranda ca1, 
carvalho J1, campos Ke1, volpato GT1

1 Laboratório de Fisiologia de Sistemas e Toxicologia Reprodutiva, Instituto de 
Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT)/
Campus II do Araguaia 

Objetivo: Avaliar o perfil glicêmico e o nível de tolerância à glicose 
no transcorrer da prenhez em ratas com obesidade transgeracional. 
Material e métodos: Foi induzida a obesidade experimental em 6 
ratas, administrando glutamato monossódico no período neonatal 
(4,0 mg/g pc). Aos 90 dias de vida, foram acasaladas com machos 
saudáveis e, depois de confirmada a prenhez, foram isoladas para 
a obtenção de seus filhotes. Dessa nova geração, 13 ratas foram 
classificadas como obesas pelo índice de obesidade de Lee e co-
locadas para acasalamento com machos saudáveis aos 90 dias de 
vida. Confirmado o diagnóstico da prenhez, medidas de consumo 
de ração e água, glicemia e peso corpóreo foram realizadas sema-
nalmente. No 17º dia, foi mensurado o teste oral de tolerância à 
glicose (TOTG). Todos os dados foram avaliados estatisticamente 
utilizando teste de Tukey, com significância de 5%. Resultados: 
Das 13 ratas estudadas, quatro não conseguiram manter a prenhez 
até o final (30,8%). Além disso, foi observado que o consumo ali-
mentar e hídrico foi aumentado no dia 21, quando comparado ao 
início da prenhez (ração = 23,7 vs. 18,7; água = 60,6 vs. 42,4) e 
também no 14º dia em relação apenas ao consumo de ração (23,7 
vs. 20,9). A glicemia foi diminuída nos dias 14 e 21 em relação aos 
dias 0 e 7 (dia 14 = 96,7 e dia 21 = 82,2 vs. dia 0 = 121,7 e dia 7 
= 116,6). O peso corpóreo teve aumento progressivo em todas as 
semanas, conforme o transcorrer da gestação (dia 0 = 229,1; dia 
7 = 254,1; dia 14 = 284,0; dia 21 = 356,2). O TOTG mostrou 
aparência clássica da curva, aumentando a glicemia nos tempos 
30’ e 60’ em relação ao jejum e diminuindo a glicemia no tem-
po 120’ em relação aos tempos 30’ e 60’ (p < 0,05). Discussão: 
A obesidade leva a alterações fisiológicas e metabólicas sobretudo 
em fatores reprodutivos e na secreção/ação insulínica; quando se 
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encontra associado ao período gestacional, esse quadro pode se 
agravar. A obesidade levou a um considerado número de gestações 
confirmadas e não completadas (30,8%), por causa de alterações 
hormonais comumente encontradas. A obesidade não afeta negati-
vamente a gestação, e não é considerada intolerante a glicose, mas 
diminuiu sua glicemia na segunda metade da gestação, provavel-
mente transferindo via placenta grande carga glicêmica para o feto. 
Conclusão: A gestação na obesidade transgeracional aparenta não 
modificar negativamente o perfil glicêmico materno ao longo da 
gestação, sugerindo uma avaliação das repercussões do desenvol-
vimento fetal. Palavras-chave: Obesidade, intolerância à glicose, 
efeito transgeracional.

PO257 - HiPerGlicemia maTerNa dUraNTe a GesTaÇÃO e 
lacTaÇÃO aFeTa PesO e HemOGlOBiNa de raTOs WisTar 
Na idade adUlTa
correia-santos am1, suzuki a1, vicente Gc1, anjos Js1, Pereira ad1, 
almeida Kcl2, Boaventura GT1

1 Laboratório de Nutrição Experimental (LabNE), Departamento de Nutrição e 
Dietética, Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro, Universidade Federal 
Fluminense (UFF). 2 Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ)/Campus Macaé 

Objetivo: Avaliar os efeitos da hiperglicemia materna durante a 
gestação e lactação sobre o peso corporal e níveis séricos de he-
moglobina dos filhotes na idade adulta (180 dias). Material e mé-
todos: Ratas Wistar (n = 12), com 3 meses, foram separadas em: 
Grupo Controle (GC) (n = 6), com dieta controle (DC); e Grupo 
Hiperlipídico (GH) (n = 6), com dieta hiperlipídica (DH) (60%). 
Após período de três semanas de oferta das dietas, os animais que 
estavam recebendo a dieta hiperlipídica receberam injeção intra-
peritoneal de estreptozotocina (STZ) em baixa dosagem (35 mg/
kg). Foram consideradas diabéticas ratas com glicose ≥ 300 mg/
dl. Durante a gestação e a lactação as ratas dos GH e GC continu-
aram recebendo DH (49%) e DC, respectivamente. Ao desmame, 
os filhotes machos (n = 6 por grupo) foram pesados e receberam 
ração comercial para ratos e aos 180 dias de vida foram pesados e 
sacrificados para retirada de sangue, que foi analisado em analisador 
hematológico. Para a comparação dos grupos, foi utilizado o teste 
t, tendo p < 0,05 como nível de significância. Resultados: Durante 
a gestação e a lactação a glicemia materna foi de 90,0 ± 5,5 mg/
dl para GC e de 438,5 ± 3,5 mg/dl para o GH (p < 0,0001). Foi 
encontrado menor peso corporal da prole do grupo o GH (GC: 
47,7 ± 1,5 g; GH: 31,7 ± 0,8 g, p < 0,0001) ao desmame, e essa ca-
racterística se manteve aos 180 dias, quando o GH era 15,3% mais 
leve do que o GC (GC: 495,6 ± 20,7 g; GH: 419,6 ± 15,5 g, p = 
0,0195). Aos 180 dias de idade foram observados menores valores 
na hemoglobina do GH (GC: 14,1 ± 0,4 g/dl; GH: 12,5 ± 0,4 g/
dl, p = 0,0201). Discussão: A STZ, utilizada para induzir diabetes 
em ratos, leva a uma reduzida habilidade da glândula mamária em 
sintetizar ácidos graxos, enquanto em humanos o leite materno de 
diabéticas contém quantidades inferiores de ácidos graxos de ca-
deia longa quando comparado com o de não diabéticas. Por isso, 
mudanças na composição do leite podem ter contribuído para o 
retardo do crescimento observado após o nascimento na prole até 
a vida adulta (Blondeau et al., 2011). Com relação à hemoglobina, 
uma possível diminuição da eritropoiese durante o período fetal 
pode ter ocorrido e se estendeu até a vida adulta (Miller, 2005). 
Conclusão: A hiperglicemia materna durante a gestação ea lacta-
ção promoveu menor peso ao desmame, assim como aos 180 dias 
de vida, e níveis menores de hemoglobina na idade adulta quando 
comparados ao GC. Palavras-chave: Hiperglicemia, desenvolvi-
mento, ratos Wistar.

PO258 - ÓleO de liNHaÇa dUraNTe a GesTaÇÃO 
e lacTaÇÃO reverTe HiPerTrOFia de ilHOTas 
PaNcreÁTicas da PrOle macHO de raTas diaBÉTicas
correia-santos am1, suzuki a1, vicente Gc1, Pereira ad1, dos anjos 
Js1, almeida Kcl2, Boaventura GT1

1 Laboratório de Nutrição Experimental, Faculdade de Nutrição, Universidade 
Federal Fluminense (UFF). 2 Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ)/Campus Macaé 

Objetivo: Avaliar se a utilização do óleo de linhaça em ratas diabé-
ticas durante gestação e lactação pode amenizar o desenvolvimento 
de desordens estruturais no pâncreas da prole. Material e métodos: 
Ratas Wistar diabéticas (glicose ≥ 300 mg/dl) (n = 12), induzidas 
experimentalmente com dieta hiperlipídica (DH) (60% de lipídio) e 
estreptozotocina (35 mg/kg) (Srinivasan et al., 2005), foram para 
acasalamento e, após confirmada a gestação, foram divididas em dois 
grupos, Grupo Hiperlipídico (GH) (n = 6), recebendo DH com 
49% de lipídio, e Grupo óleo de linhaça (GOL) (n = 6), recebendo 
DH com 49% de lipídio, mas com o óleo de linhaça substituindo 
o óleo de soja. Um grupo controle (GC) (n = 6) de ratas não dia-
béticas também foi para acasalamento e durante gestação e lacta-
ção recebeu dieta controle. Ao desmame, os filhotes machos (n = 6 
por grupo) foram pesados e receberam ração comercial até os 100 
dias de vida, momento em que foram eutanasiados para retirada do 
pâncreas, que foi processado para inclusão histológica. O diâmetro 
das ilhotas pancreáticas fori mensurado com a ajuda do programa 
ImageScope e foram categorizadas em pequenas (< 125 μm) e gran-
des (> 150 μm), segundo MacGregor et al. (2006). Resultados: 
Os filhotes do GH apresentam hipertrofia das ilhotas pancreáticas 
(GC: 100,2 ± 2,3 μm; GH: 130,7 ± 2,9 μm, +30,4%, p < 0,0001). 
Os filhotes do GOL tiveram menor diâmetro das ilhotas quando 
comparados ao GH (GOL: 97,6 ± 1,9 μm, -25,3%, p < 0,0001). 
Ao separarmos as ilhotas em pequenas e grandes, os filhotes do GH 
apresentaram menor percentual de ilhotas pequenas quando com-
parados ao GC (GC: 76,3 ± 3,8%; GH: 56 ± 7,2%, -26,6%, p = 
0,0053), e o GOL apresentou maior percentual quando comparado 
ao GH (GOL: 75,9 ± 1,9%, +35,5%, p = 0,0053). Com relação às 
ilhotas consideradas grandes, notamos uma tendência do GH em 
ter maior percentual quando comparado ao GC (GC: 19,4 ± 3,4%; 
GH: 30,8 ± 8,6% + 58,8%; p = 0,0648). Discussão: A prole de mães 
diabéticas apresenta hipertrofia de ilhotas devida ao meio intrauteri-
no hiperglicêmico, consequência da superestimulação dessas ilhotas, 
que se estende até a vida adulta (Remacle et al., 2007). Estudos 
recentes de programação sugerem que a administração de ômega-3, 
do qual a linhaça é a principal fonte vegetal, contribui para prote-
ger a prole de distúrbios que ocorrem durante a gestação (Joshi 
et al., 2003). Conclusão: O óleo de linhaça preveniu a hipertrofia 
das ilhotas pancreáticas em decorrência da hiperglicemia materna, 
promovendo adequado diâmetro da ilhota. Palavras-chave: Ilhota 
pancreática, óleo de linhaça, programação fetal.

PO259 - PerFil aGUdO BiOQUímicO NUTriciONal de 
raTOs diaBÉTicOs TraTadOs cOm eXTraTO aQUOsO de 
HiBiscO (HIBISCUS SABDARIFFA L.)
rocha mP1, Oliveira Pas1, santos Junior GO1, miranda ca1, Brune 
mFs1, damasceno dc2, volpato GT1, campos Ke1

1 Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal do Mato 
Grosso (UFMT)/Campus Universitário do Araguaia. 2 Departamento de 
Ginecologia e Obstetrícia, Faculdade de Medicina da Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp)/Campus de Botucatu, SP 

Objetivos: Avaliar o efeito da dose aguda experimental do extrato 
aquoso de Hibiscus sabdariffa (EHS) no perfil bioquímico e nutri-
cional em ratos Wistar apresentando diabetes grave (DG). Material 
e métodos: Foram utilizados ratos machos adultos Wistar, divididos 
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entre grupos: normoglicêmico controle (A, n = 6) e tratado (B, n = 
6); e ainda, diabético controle (C, n = 7) e diabético tratado (D, n 
= 8). O diabetes grave experimental foi induzido pela administração 
de Streptozotocin 40 mg/kg para os grupos C e D. Além disso, os 
ratos dos grupos B e D receberam o EHS via oral, na dose de 800 
mg/kg, enquanto os grupos A e C receberam apenas água. Os ratos 
foram mantidos em condições ambientais controladas com água e 
ração ad libitum. Após 24 horas de tratamento, foram mensurados 
os pesos corpóreos e o consumo alimentar, para auxiliar nas avalia-
ções nutricionais: consumo diário (g/dia); caloria ingerida (kcal/
dia); relação caloria/peso (kcal/dia/g). Todos os grupos foram 
anestesiados e mortos para coleta do sangue para avaliar as taxas sé-
ricas de: proteínas totais (PT), glicose (GLC), colesterol total (CT), 
triglicerídeos (TG), lipoproteínas de alta e de muito baixa densidade 
(HDL e VLDL, respectivamente), alanina aminotransferase (ALT) e 
aspartato aminotransferase (AST). Todos os dados foram estatistica-
mente analisados utilizando Análise de Variância seguida por Tukey, 
com significância de 5%. 

Resultados: Houve diminuição do consumo de ração num inter-
valo de 24h apenas no grupo D, quando comparado ao grupo C, 
em 30%. Além disso, o grupo diabético (C) diminuiu PT e HDL e 
aumentou GLC, CT, ALT e AST, comparado ao grupo controle 
(A). O tratamento do EHS em ratos diabéticos (grupo D) mostrou-
-se benéfico, pois diminuiu CT, aumentou (p < 0,05) e não alterou 
ALT e AST (p > 0,05). Discussão: O tratamento com plantas me-
dicinais é associado com o perfil bioquímico de macronutrientes, 
visando à melhoria na qualidade de vida no quadro diabético. Em-
bora o tratamento de EHS no DG não tenha se apresentado como 
hipoglicemiante em doses agudas, não apresentou efeitos tóxicos se-
veros e protegeu o organismo contra o catabolismo proteico e ainda 
combateu a dislipidemia e possui efeito anorexígeno. Conclusão: 
Esse tipo de tratamento mostra que EHS talvez não seja a melhor 
alternativa na hiperglicemia do DG, porém seu excelente efeito faz 
do Hibiscus sabdariffa excelente opção terapêutica em tratamentos 
de dislipidemia. Palavras-chave: Dislipidemia, Hibiscus sabdariffa, 
tratamento agudo.

PO260 - síNdrOme dO eUTireOidiaNO dOeNTe em 
POrTadOres de dm1 em PacieNTes NÃO críTicOs
moura Neto a1, Parisi mcr1, Pavin eJ1, alegre sm2, Zantut-Wittmann 
de1

1 Disciplina de Endocrinologia, Departamento de Clínica Médica, Faculdade de 
Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).  
2 Disciplina de Medicina Interna, Departamento de Clínica Médica, Faculdade 
de Ciências Médicas da Unicamp 

Objetivos: Avaliar as diferenças entre concentrações séricas de 
hormônios tireoidianos entre pacientes com diabetes mellitus tipo 
1 (DM1) e indivíduos saudáveis sem diabetes. Metodologia: Es-
tudo transversal envolvendo 55 pacientes com DM1 sem evidên-
cia de autoimunidade tireoidiana, durante consultas de rotina no 
ambulatório de DM1 do HC-Unicamp e 63 pessoas sem DM do 
mesmo estrato socioeconômico, pareados por sexo, idade e IMC. 
Foram estudados TSH, formas total e livre de T4, T3 e T3 reverso 
e fatores clínicos e controle glicêmico (HbA1c). Utilizamos o teste 
de Mann-Whitney para comparação de dados clínicos e hormonais 
entre dois grupos e correlação de Spearman para teste de associação 
entre duas variáveis contínuas. Resultados: No grupo DM1 havia 
35/51 (63,6%) mulheres e no grupo de controle, 46/63 (73%); 
p > 0,05. A média de idade e IMC nos dois grupos foi de 34 e 36 
anos e de 25,53 e 25,5 kg/m2 (p = 0,094 e p = 0,694, respectiva-
mente). A média (desvio-padrão) de HbA1c e o tempo de DM no 
grupo DM1 foi de 9,2% (2,8) e 15,8 anos (9,2), respectivamente. 
Pacientes com DM1 apresentaram níveis séricos menores de T4 (p 

< 0,001), T3 (p < 0,001), T3L (p < 0,001) e TSH (p = 0,001). 
Não houve diferenças entre níveis de T4L e T3r. A relação T3L/
T3r foi menor nos pacientes com DM1 (p < 0,001) e T4L/T3L, 
maior (p < 0,001). Não houve correlações entre HbA1c ou idade 
e os hormônios tireoidianos dosados. Discussão: Esse estudo de-
monstrou níveis menores de T3 total e livre TSH e T4 total nos 
pacientes com DM1, em condições não críticas. São conhecidas al-
terações semelhantes em pacientes com DM1 de diagnóstico recente 
ou durante cetoacidose diabética. Situação de T3 e T4 diminuídos, 
acompanhados de TSH normal, é compatível com a síndrome do 
eutireoidiano doente. Sua gênese em pacientes em estado crítico foi 
associada a um estado adaptativo de economia de energia e infla-
mação sistêmica aumentada e a HbA1c elevada em pacientes DM1. 
Neste estudo mesmo pacientes não críticos e em situação clínica 
ambulatorial apresentam alterações semelhantes no perfil hormonal 
tireoidiano, exceto pelos níveis similares de T3r, que possivelmente 
só se elevam em situações de instalação aguda e grave. Conclusão: 
A síndrome do eutireoidiano doente está presente em pacientes com 
DM1 mesmo em condições de rotina ambulatorial e sem correlação 
clínica significativa com controle glicêmico. Estudos adicionais para 
investigação da fisiopatologia e significado clínico dessas alterações 
nesses pacientes são necessários. Palavras-chave: Eutireoidiano do-
ente, T3 baixo, diabetes mellitus tipo 1.

PO261 - síNdrOme dO eUTireOidiaNO dOeNTe esTÁ 
assOciada a maiOr aTividade iNFlamaTÓria 
sUBclíNica em POrTadOres de dm2
moura Neto a1, Parisi mcr1, Tambascia ma1, Pavin eJ1, alegre sm2, 
Zantut-Wittmann de1

1 Disciplina de Endocrinologia, Departamento de Clínica Médica, Faculdade de 
Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).  
2 Disciplina de Medicina Interna, Departamento de Clínica Médica, Faculdade 
de Ciências Médicas da Unicamp 

Objetivo: Verificar a presença da síndrome do eutireoidiano doente 
(SED) em portadores de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e sua re-
lação com atividade inflamatória subclínica. Metodologia: Foram 
selecionados 140 indivíduos separados em dois grupos: 70 pacientes 
com DM2 e 70 indivíduos saudáveis pareados por sexo, idade e ín-
dice de massa corporal (IMC). Avaliaram-se variáveis clínicas e hor-
mônios tireoidianos, T4 e T3 total e livre, TSH, T3 reverso (T3r), 
relações T3T/T3r, T4L/T3r e T4L/T3L. O grau de inflamação 
sistêmica subclínica foi averiguado com a proteína amiloide sérica 
(SAA). Foram excluídos pacientes com DM2 portadores de compli-
cações graves, comorbidades ou em uso de medicamentos classica-
mente associados a presença de SED. Análise estatística foi realizada 
com teste de Mann-Whitney, correlação de Spearman e regressão 
linear em modelo ajustado por sexo, idade, IMC, relação cintura/
quadril (CQ) e hemoglobina glicada. Resultados: O grupo DM2 
apresentou CQ maior (p < 0,001), maior concentração de SAA (p 
= 0,04) e T4L (p < 0,001), menores de T4T (p = 0,012), T3T (p 
< 0,001) e T3L (p < 0,001) e T3T/T3r menor (p = 0,02). A rela-
ção T4L/T3L foi maior nos pacientes com DM2 (p < 0,001). Não 
houve diferença nos níveis de TSH. Houve correlação positiva entre 
SAA e CQ (p = 0,048), T3r (p < 0,001) e inversa entre SAA e T3T/
T3r (p < 0,001) e T4L/T3r (p < 0,001). No grupo de controle, a 
SAA correlacionou-se apenas com IMC (p = 0,02), positivamente. 
Na regressão linear, SAA associou-se de forma independente às rela-
ções T3T/T3r (p = 0,007), T4L/T3L (p = 0,043) e T4L/T3r (p = 
0,001) no DM2. Discussão: A avaliação hormonal confirma a pre-
sença de SED no DM2, mas não no grupo de controle. Alterações 
indicativas de SED associaram-se a concentrações mais altas de SAA 
apenas no grupo DM2. O maior grau de inflamação sistêmica no 
grupo DM2 relacionou-se à obesidade centrípeta. Os maiores níveis 
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de T4L e T3r e menores de T3T e T3L possivelmente devem-se 
a alterações da desiodase tipo 2, previamente associadas ao DM2, 
bem como da desiodase tipo 3, que promove a conversão de T4 
em T3r. Tais alterações provavelmente se relacionam ao maior grau 
de inflamação visto nos pacientes com DM2, uma vez que a SED 
em pacientes críticos relaciona-se diretamente à atividade inflama-
tória. Conclusões: A fisiopatologia da SED no DM2 relacionou-se 
ao maior grau de inflamação subclínica proveniente da obesidade 
visceral. As alterações hormonais podem ser decorrentes de anorma-
lidades na atividade das desiodases. Palavras-chave: Eutireoidiano 
doente, T3 baixo, diabetes mellitus tipo 2.

PO262 – sUlFONamida-11 esTimUla a caPTaÇÃO de 
GlicOse NO TecidO adiPOsO via caNais de POTÁssiO 
dePeNdeNTes de aTP
Heim J1, Frederico mJs1, castro aJG1, mascarello a2, mendes cP1, 
Yunes ra2, Nunes rJ2, silva FrmB1

1 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Departamento de Bioquímica, 
Centro de Ciências Biológicas. 2 UFSC, Departamento de Química, Centro de 
Ciências Físicas e Matemáticas

Objetivo: Derivativos de sulfonilureia e tioureia substituídos com 
grupos de benzenosulfonamidas aumentam a captação de glicose 
em tecido adiposo de rato. O objetivo do estudo foi avaliar a ação 
anti-hiperglicêmica da sulfonamida-11 na curva de tolerância oral 
à glicose (CTOG) e caracterizar o mecanismo de ação da captação 
de glicose no tecido adiposo. Material e métodos: Ratos Wistar 
(50 dias) em jejum receberam sobrecarga de glicose (4 g/kg; p.o 
gavage). Por gavage oral, 10 mg/kg de sulfonamida-11 foram ad-
ministrados 30 minutos antes da sobrecarga de glicose. O sangue foi 
coletado no tempo 0, 15, 30, 60, 120 e 180 minutos e a glicemia 
foi determinada pelo método da glicose-oxidase. Fatias de tecido 
adiposo epididimal foram pré-incubadas e incubadas a 37°C em 
tampão Krebs-Ringer bicarbonato e a captação de 14C-desoxi-D-
-glicose (14C-DG; 0,1 µCi/ml) foi estudada na ausência (controle) 
ou presença da sulfonamida-11 (1, 10, 100 µM) e de inibidores/
ativadores de proteínas de cinases. Resultados: A sulfonamida-11 
reduziu a glicemia em 15%, 29% e 34% nos tempos 15, 30 e 60 
min, respectivamente. O efeito estimulatório da sulfonamida-11 (10 
µM) na captação de 14C-DG foi anulado por diazoxida, wortma-
nina, PD98059, colchicina e N-etilmeleineimida. Por outro lado, o 
efeito da sulfonamida-11 não foi bloqueado por glibenclamida, um 
inibidor dos canais K+-ATP, e nem mesmo pelo inibidor da proteína 
p38 MAPK, o SB 203580. Os dados foram expressos como média ± 
S.E.M. Uma análise de variância (ANOVA), seguida de Bonferroni 
pós-teste, ou o teste t de Student foi utilizada para determinar a 
significância das diferenças entre os grupos. Diferenças foram con-
sideradas significativas para p ≤ 0,05. Discussão e conclusões: O 
efeito estimulatório da sulfonamida-11 na captação de glicose no 
tecido adiposo envolve a ativação de canais K+-ATP e a ativação 
da translocação e fusão de vesículas de GLUT4 na membrana plas-
mática do adipócito. Palavras-chave: Sulfonamida-11, captação de 
glicose, canais K+-ATP.

PO263 - sUlFONilTiOUreia-7 aTUa eFicieNTemeNTe cOmO 
secreTaGOGa de iNsUliNa e seNsiBiliZadOra da 
iNsUliNa
Frederico mJ1, Heim J1, da luz G1, altenhofen d1, mascarello a1, 
Yunes ra1, Nunes rJ1, silva FrmB1

1 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Objetivo: A glibenclamida é uma sulfonilureia de segunda geração, 
secretagoga de insulina. Esse fármaco tem efeito estimulatório na 
captação de glicose, em células musculares. Baseado na estrutura 

química da glibenclamida, foi sintetizado um composto derivado 
das sulfoniltioureias, que pode ter efeito terapêutico mais eficaz 
que a glibenclamida. O objetivo deste estudo foi verificar se a sul-
foniltiourea-7 possui ação secretagoga e sensibilizadora de insulina. 
Material e métodos: Ratos Wistar em jejum receberam sobrecarga 
de glicose (4 g/kg; p.o gavage). Por gavage oral, 10 mg/kg de sul-
foniltiourea-7 foram administrados 30 minutos antes da sobrecarga 
de glicose. O sangue foi coletado no tempo 0, 15, 30, 60 e 180 
minutos para dosar os níveis de glicose, insulina e da enzima lactato 
dehidrogenase (LDH). Músculos sóleos foram utilizados para dosar 
o conteúdo de glicogênio. Músculos foram pré-incubados e incuba-
dos a 37°C em tampão Krebs-Ringer bicarbonato e a captação de 
14C-desoxi-D-glicose (14C-DG; 0,1 µCi/ml) foi avaliada na ausên-
cia (controle) ou presença de sulfoniltiourea-7 (1, 10, 100 µM) e de 
inibidores/ativadores de proteínas de cinases. Os músculos foram 
utilizados após 180 min do tratamento in vivo 10 mg/kg ou após 60 
min de incubação in vitro 10 µM para análise do GLUT4 por imu-
nofluorescência e por Western Blot (CEUA PP00414). Resultados: 
Sulfoniltiourea-7 reduziu a glicemia em torno de 25% em todos os 
períodos estudados. Níveis de insulina foram aumentados em 100%, 
160% e 250% comparado aos respectivos controle. Além disso, esse 
composto aumentou o conteúdo de glicogênio muscular e não al-
terou os níveis de LDH. Nos experimentos in vitro sulfoniltiou-
rea-7 estimulou a captação de 14C-DG e em todas as doses testadas. 
Esse efeito foi bloqueado por wortmanina e por ciclo-heximida. O 
imunoblot e a imunofluorescência revelam aumento significativo do 
GLUT4 na presença do composto. Discussão e conclusões: O efei-
to hipoglicemiante de sulfoniltiourea-7 é mediado pela secreção de 
insulina e pela captação de glicose, por meio de GLUT-4, envolven-
do a expressão e a atividade de translocação. O mecanismo para a 
estimulação da captação da glicose requer a síntese de novo de prote-
ínas e a atividade da PI-3K. Além disso, o composto não apresentou 
a toxicidade no tratamento agudo. Esses resultados demostram que 
a sulfoniltiourea-7 pode ser um composto efetivo para o tratamento 
do diabetes. Palavras-chave: Sulfoniltiourea-7, secreção de insulina, 
captação de glicose

NUTriÇÃO

PO264 - aNÁlise dO HOma-ir em iNdivídUOs cOm 
síNdrOme meTaBÓlica de Um PrOGrama de 
mOdiFicaÇÃO de esTilO de vida
Fitz rc1, medeiros s1, Wulff1, Piovesan cH2, Oliveira m3, macagnan 
F4, Gustavo as5, Feoli am2

1 Acadêmica de Nutrição, Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
2 Professora de Nutrição, Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia 
(FAENFI), PUCRS. 3 Professora de Psicologia, PUCRS. 4 Fisioterapeuta. 5 Professora 
de Enfermagem, PUCRS 

Introdução: A síndrome metabólica (SM) é um conjunto de fato-
res de risco para doenças cardiovasculares, incluindo à resistência 
à insulina. A determinação dessa resistência pode ser realizada por 
meio do método HOMA-IR (Homeostatic Model Assessment – In-
suline Resistance), que é a relação entre a glicemia e os níveis de 
insulina. Objetivo: Analisar a variação do HOMA-IR em indivíduos 
com SM, antes e após um programa de modificação de estilo de 
vida. Materiais e métodos: A amostra constituiu-se de voluntários 
classificados para SM, conforme o NCEP-ATP III. Todos assinaram 
um Termo de Consentimento para a participação e foram randomi-
zados em diferentes grupos de intervenção: Intervenção Individual 
(II), Intervenção em Grupo (IG) e Intervenção Padrão (IP). Na II, 
os voluntários foram acompanhados semanalmente com uma equipe 
multidisciplinar que incluía nutrição, enfermagem, fisioterapia e psi-
cologia, aliado à atividade física três vezes por semana. A IG consis-
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tiu em acompanhamento quinzenal, com orientações em grupo, em 
todas as áreas. A IP incluiu uma orientação sobre nutrição e exercí-
cios. Todos realizaram exames laboratoriais e antropométricos ao in-
gressar no estudo e após três meses de intervenção. Para a estatística 
utilizou-se o software SPSS, no qual se analisou a variação dos resul-
tados em um intervalo de tempo de três meses (∆). Resultados: O 
total do estudo foi de 58 indivíduos, sendo 32 mulheres. As médias 
encontradas foram de 52 ± 6 anos, 92,2 ± 13,3 kg, glicose de jejum 
de 110,9 ± 39,7 mg/dl e insulina de 24 ± 14,5. A média da varia-
ção de HOMA-IR apresentada foi de 2,66 para II, 1,40 para IG e 
-0,08 para IP. Os grupos II e IG apresentaram redução na média do 
escore, em quanto a IP aumentou. A análise estatística indicou dife-
rença através do tempo, porém quando analisada a relação entre os 
grupos, apenas a II e IP apresentaram diferença entre si (P < 0,05). 
Discussão: É cada vez mais importante o cálculo do índice HOMA-
-IR para avaliar a eficácia do tratamento, em virtude do crescente 
número de casos de diabetes associado a SM. Para tanto, este estudo 
propõe a análise dos escores de HOMA-IR entre diferentes tipos de 
intervenção, em determinado período de tempo. Conclusão: A II 
e IG apresentaram redução do escores de HOMA-IR, porém essa 
redução não foi observada na IP. A II difere-se da IG por reduzir 
ainda mais os valores de HOMA-IR. Os resultados corroboram a 
ideia de que o acompanhamento profissional deve ser individual e 
personalizado para maior êxito do tratamento. Palavras-chave: Sín-
drome metabólica, HOMA-IR, diabetes.

PO265 - aPlicaÇÃO dO QUesTiONÁriO de rasTreameNTO 
POPUlaciONal de DIABETES MELLITUS TiPO 2 em 
resideNTes dO sUBÚrBiO FerrOviÁriO em salvadOr/Ba
santos ma1, Barreto Jd1, dias Fcc1, cunha P1, Pena mFm1, Pimentel 
sN1

1 Universidade Salvador 

Objetivo: O presente trabalho visa investigar o risco para o desen-
volvimento do diabetes mellitus tipo 2 em residentes de uma co-
munidade no Subúrbio Ferroviário de Salvador/BA, bem como 
reduzir o avanço da doença, promovendo a Educação Nutricional. 
Material e métodos: O questionário de Rastreamento Populacional 
de Diabetes Mellitus tipo 2 foi aplicado em 19 residentes (sendo 5 
homens e 14 mulheres, com idades entre 20 e 57 anos) de uma 
comunidade do Subúrbio Ferroviário de Salvador/BA que partici-
pavam de uma Frente Cultural. O questionário é composto por oito 
perguntas, baseando-se em sistema de pontos para a identificação do 
risco – baixo, moderado e alto – para desenvolvimento do diabetes. 
Após o resultado, o participante recebia orientação nutricional so-
bre alimentação saudável. Resultados: Foram identificados 5 casos 
de baixo risco (sendo 4 do sexo masculino e 1 do sexo feminino), 
13 casos de risco moderado (1 do sexo masculino e 12 do sexo 
feminino) e 1 caso de alto risco (sexo feminino). Discussão: Cerca 
de 50% dos portadores de diabetes desconhecem possuir a doença, 
e algumas vezes permanecem sem diagnóstico até o surgimento de 
complicações. Alguns fatores contribuem para o desenvolvimento 
do diabetes como sobrepeso/obesidade, histórico familiar e hiper-
tensão arterial. A aplicação do questionário indica a probabilidade 
de o indivíduo desenvolver o diabetes mellitus tipo 2, no entanto 
não dispensa a realização de exames específicos. O número de casos 
com risco moderado é elevado, e essa população deve ser assisti-
da pela equipe de saúde para prevenção da doença. Conclusão: O 
Questionário não é invasivo e tem baixo custo, portanto pode ser 
utilizado na Atenção Básica para identificar usuários com maior risco 
de desenvolver o diabetes mellitus tipo 2. As atividades de Educação 
Nutricional para as populações identificadas com risco moderado e 
grave são importantes para que elas adotem um estilo de vida mais 

saudável, prevenindo ou reduzindo o desenvolvimento da doença. 
Palavras-chave: Rastreamento populacional, diabetes mellitus tipo 
2, Subúrbio Ferroviário.

PO266 - assOciaÇÃO eNTre NÚmerO de reFeiÇÕes 
diÁrias, íNdice de massa cOrPOral e PerceNTUal de 
GOrdUra cOrPOral TOTal, em esTUdaNTes de JUiZ de 
FOra
silva Fa1, leandro daB1, Pequeno ms1, candiá sm1, Netto mP1, 
Oliveira rms1, cândido aPc1

1 Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

Objetivos: O objetivo deste estudo é correlacionar o número de 
refeições diárias ao índice de massa corporal (IMC) e ao percentual 
de gordura corporal total em estudantes do ensino fundamental, 
identificando precocemente alguns fatores de risco associados à obe-
sidade/sobrepeso e gordura corporal. Metodologia: Um estudo 
transversal foi realizado em escolares de 10 a 14 anos, estudantes de 
escolas públicas e privadas de Juiz de Fora/MG. Os alunos foram 
selecionados por processo aleatório simples e estratificado de acordo 
com o sexo, a idade e a proporção em cada escola. Na análise antro-
pométrica foram avaliados o IMC e a gordura corporal total com a 
utilização da balança com impedância elétrica, e os escolares foram 
questionados quanto ao número de refeições diárias. A regressão 
linear foi utilizada para avaliar a correlação entre o IMC, o percen-
tual de gordura total e o número de refeições diárias, admitindo-se 
um nível de significância de p ≤ 0,05. Para as análises estatísticas 
foi utilizado o software SPSS. Resultados: A amostra foi composta 
por 47,7% de meninos e 52,3% de meninas. Na avaliação antropo-
métrica, observou-se que 18,8% apresentaram sobrepeso e 13,9%, 
obesidade. Observamos correlação significativa e inversamente pro-
porcional entre número de refeições diárias e IMC (p < 0,001) e 
número de refeições diárias e percentual de gordura corporal total 
(p < 0,001). Discussão: No processo de transição nutricional da po-
pulação brasileira observa-se a modificação do hábito alimentar e do 
estilo de vida de crianças e adolescentes, que apresentam como con-
sequência um novo padrão corporal, refletido em suas medidas an-
tropométricas. Estudos indicam correlação negativa entre o número 
de refeições e o percentual de gordura corporal, o que pode levar 
à hipótese de que a obesidade está associada com menos refeições 
realizadas. Conclusão: Por meio da análise inicial dos resultados, 
observa-se associação entre o número de refeições diárias, aumen-
to do IMC e percentual de gordura corporal total. Apoio: CNPq, 
UFJF. Palavras-chave: Refeições diárias, obesidade, estudantes.

PO267 - avaliaÇÃO da relaÇÃO eNTre a cONsUlTa cOm 
Um NUTriciONisTa, O cONTrOle GlicÊmicO e FaTOres 
de riscO cardiOvascUlar em PacieNTes cOm diaBeTes 
TiPO 1 NO Brasil
davison KaK1, Negrato ca1, Gomes mB2

1 Associação de Diabéticos de Bauru. 2 Departamento de Medicina Interna, 
Unidade de Diabetes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

Objetivo: O objetivo deste estudo foi determinar a relação entre 
a consulta com um nutricionista, o estado demográfico e socioe-
conômico, o controle glicêmico e fatores de risco cardiovascular 
(RCV), em pacientes com diabetes tipo 1 em atendimento clínico 
de rotina no Brasil. Materiais e métodos: Estudo transversal mul-
ticêntrico, realizado entre dezembro de 2008 e dezembro de 2010, 
em 28 clínicas públicas em 20 cidades brasileiras. Os dados foram 
obtidos a partir de 3.180 pacientes, com idades entre 22 ± 11,8 
anos (56,3% do sexo feminino e 57,4% brancos). O tempo médio 
desde o diagnóstico de diabetes foi de 11,7 ± 8,1 anos. Resultados: 
No total, 2.267 (71,3%) dos pacientes relataram uma consulta com 
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um nutricionista no ano anterior, com diferença significativa entre 
o tipo de dieta prescrita da seguinte forma: 948 (61,3%) dos pa-
cientes relataram dieta evitando apenas doces e açúcar; 294 (74,1%) 
relataram dieta de acordo com as recomendações da SBD e ADA 
2008; 821 (84,5%) relataram dieta com contagem de carboidratos; 
132 (85,2%) relataram dieta de acordo com índice glicêmico de ali-
mentos e 72 (62,6%) relataram outros tipos de dieta (p < 0,001). 
HbA1c e LDL-colesterol não foram relacionados com uma consulta 
com nutricionista. Pacientes que relataram uma consulta com nutri-
cionista no ano anterior tinham níveis mais baixos de triglicerídeos, 
colesterol HDL e pressão arterial (p < 0,05). Análise de regressão 
logística mostrou que menor idade, menor duração do diabetes, me-
nor tempo de seguimento no centro e o tipo mais complexo de dieta 
prescrita foram significativamente relacionados a uma consulta com 
nutricionista. Discussão: Observa-se diferença significativa entre o 
tipo de dieta prescrita e que grande parte não segue as orientações 
nutricionais baseadas em evidências. A consulta com nutricionista 
no ano anterior foi associada com maior adesão à dieta e meno-
res níveis de PAS e PAD, triglicerídeos e colesterol HDL. Não foi 
observada diferença significativa no controle glicêmico, sobrepeso 
ou obesidade e níveis de LDL-C e HDL-C entre os dois grupos. 
Conclusão: Nossos resultados sugerem que é necessário mudar o 
manejo nutricional por meio da otimização das consultas com nutri-
cionistas em pacientes com diabetes tipo 1 para melhorar o controle 
glicêmico e RCV. Palavras-chave: Diabetes tipo 1, controle glicê-
mico, risco cardiovascular.

PO268 - avaliaÇÃO da relaÇÃO eNTre adesÃO À dieTa e 
cONTrOle GlicÊmicO em PacieNTes cOm diaBeTes TiPO 
1: esTUdO mUlTicÊNTricO de diaBeTes TiPO 1 NO Brasil
davison KaK1, Negrato ca1, Gomes mB2

1 Associação de Diabéticos de Bauru. 2 Departamento de Medicina Interna, 
Unidade de Diabetes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

Objetivo: Avaliar a relação entre diferentes aspectos de adesão à die-
ta e controle glicêmico em pacientes com diabetes tipo 1 (DM1) no 
Brasil. Material e métodos: Estudo transversal, multicêntrico, re-
trospectivo, realizado entre dezembro de 2008 e dezembro de 2010 
em 28 clínicas públicas em 20 cidades brasileiras. Foram obtidos 
dados de 3.180 pacientes (56% mulheres e 57,1% brancos) por meio 
de um questionário padronizado realizado durante consulta médica. 
A média de idade, idade ao diagnóstico e duração do diabetes foi de 
19 (1-66 anos), 10 (< 1 a 44 anos) e 7 (< 1 a 50 anos), respectiva-
mente. Resultados: Consultaram um nutricionista no ano anterior 
2.585 (72%) dos pacientes. Afirmaram seguir algum tipo de dieta 
3.195 (89%) pacientes, sendo o principal orientador o nutricionista, 
para 2.378 (66,2%) pacientes, e o médico, para 926 (25,8%) pa-
cientes. Referiam seguir a dieta prescrita 2.768 (77,1%) pacientes, 
e 1.988 (55,7%) afirmaram seguir pelo menos 80% das orientações 
dietéticas prescritas. Esses pacientes apresentavam menores taxas de 
HbA1c do que os pacientes que referiam seguir < que 80% da dieta, 
8,8 ± 2,2 vs. 9,8 ± 2,5%, respectivamente (p < 0,001), menor IMC 
21,4 ± 4,2 vs. 22,2 ± 4,2 kgm2, respectivamente (p < 0,001) e um 
maior percentual deles atingiu o alvo da HbA1c, 398 (23,2%) vs. 172 
(12,4%), respectivamente (p < 0,001). Um total de 1.762 (49,2%) 
pacientes praticavam apenas restrição de açúcares e doces. A conta-
gem de hidratos de carbono (HC) era realizada por 1.063 (29,6%) 
dos pacientes. As maiores dificuldades referidas pelos pacientes fo-
ram: deixar de comer doces, 1.543 (43,0%); respeitar a quantidade 
dos alimentos, 2.004 (55,8%); respeitar o horário da alimentação, 
1.855 (51,7%); e entender a lista de substituição, 916 (25,6%). Em 
caso de hipoglicemia, a maioria dos pacientes utilizava doces, 1.368 
(38,1%). O consumo de produtos dietéticos foi referido por 3.064 
(85,8%) dos pacientes. Discussão: Um percentual significativo de 

pacientes com DM1 não segue a dieta prescrita adequadamente. A 
maior adesão à dieta resulta em menor IMC e HbA1c. Para uma 
grande parte dos pacientes, a dieta consiste somente na restrição 
de doces e açúcares e em geral há grande dificuldade em seguir tais 
restrições, os horários e as quantidades de alimentos e em entender 
as listas de substituição. Conclusão: A abordagem nutricional do 
paciente com DM1 merece ser reavaliada, enfatizando aspectos edu-
cacionais que reforcem a adesão desses pacientes à dieta prescrita. 
Palavras-chave: Diabetes tipo 1, controle glicêmico, dieta.

PO269 - avaliaÇÃO dO cONsUmO alimeNTar de 
GesTaNTes POrTadOras de diaBeTes PrÉ-GesTaciONal 
PelO mÉTOdO dO recOrdaTÓriO alimeNTar de 24 
HOras
Baseggio mH1, villas Boas rF2, Francisco rP1

1 Departamento de Obstetrícia, Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo. 2 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

Objetivo: O objetivo deste estudo foi analisar o consumo alimen-
tar de gestantes portadoras de diabetes pré-gestacional, estimando a 
prevalência de deficiência ou excesso dos macronutrientes e micro-
nutrientes na alimentação. Método: Foram analisadas 39 gestantes 
portadoras de diabetes pré-gestacional, em primeira consulta do se-
guimento de pré-natal. Os critérios de inclusão foram: gestante com 
diagnóstico de diabetes pré-gestacional, gestação única, alfabetiza-
da, idade gestacional ≤ 24 semanas. Foram excluídas as gestantes que 
apresentaram impossibilidade de entender e/ou registrar as orienta-
ções nutricionais. As gestantes foram entrevistadas com a aplicação 
de inquérito alimentar recordatório de 24 horas, registrando con-
sumo alimentar de três dias não consecutivos, incluindo-se um dia 
do final de semana. Na primeira avaliação pré-natal, determinou-se 
o estado nutricional pelo índice de massa corpórea pré-gestacional 
e, em seguida, obteve-se o cálculo das recomendações energéticas, 
para posterior distribuição dos macronutrientes na dieta das gestan-
tes. A avaliação da composição química dos alimentos da dieta foi 
calculada fornecendo dados de valor energético total (VET), macro-
nutrientes e micronutrientes, que foram comparados com as reco-
mendações nutricionais. Resultados: Nas 39 gestantes estudadas, 
observou-se consumo energético abaixo do recomendado, represen-
tando apenas 89% do estimado. Houve maior distribuição do VET 
proveniente de proteínas e lipídeos que o previsto e menor distribui-
ção do VET em relação aos carboidratos. Observou-se inadequação 
da ingestão dos micronutrientes com maiores proporções de déficit 
de cálcio, ferro, cobre, magnésio, selênio, potássio, vitaminas B1, 
B5 e C e ácido fólico. Identificou-se excesso dos seguintes micro-
nutrientes: fósforo, sódio, iodo e vitamina B12. Houve inadequação 
de micronutrientes com distribuição variável entre déficit e excesso 
de manganês, zinco, vitaminas A e D. Conclusões: Observou-se 
alta frequência de inadequação alimentar em gestantes portadoras 
de diabetes pré-gestacional, tanto em relação ao valor energético 
total quanto à distribuição de macronutrientes e micronutrientes. 
Palavras-chave: Diabetes, gestação, nutrição.

PO270 - avaliaÇÃO dO cONsUmO alimeNTar de 
macrONUTrieNTes e micrONUTrieNTes em iNdivídUOs 
POrTadOres de DIABETES MELLITUS TiPO 2
Nascimento m1, Fialho m2, araújo a3, lúcia v1, vancea dmm4

1 Graduação em Nutrição, FG. 2 Programa de Pós-Graduação em Sociologia da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 3 Mestrado em Biologia Celular e 
Molecular, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade de Pernambuco (UPE).  
4 Escola Superior de Educação Física da UPE 

Objetivo: Fatores como condições do estado geral do paciente dia-
bético e os motivos pelos quais ele necessita de orientação nutricional 
direcionam a escolha do método de avaliação do consumo alimentar. 
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Este estudo teve por objetivo a avaliação do consumo alimentar atu-
al de macronutrientes e micronutrientes de pacientes portadores de 
diabetes mellitus tipo 2. Materiais e métodos: Este estudo caracteri-
za-se como descritivo. A amostra foi composta por 54 pacientes com 
diabetes tipo 2, de ambos os gêneros, participantes do Programa 
de Exercício Físico Supervisionado para Diabéticos de uma Univer-
sidade Pública do Nordeste. Foi utilizado o Recordatório de 24h, 
que foi aplicado pelas pesquisadoras. Para investigar a adequação de 
energia, calculou-se a Necessidade de Energia Estimada (EER) para 
cada paciente e considerou-se como inadequado os valores maio-
res ou iguais à média do grupo. A análise estatística foi descritiva, 
utilizando a média. Resultados: Os 54 pacientes avaliados tinham 
idade entre 40 e 83 anos, sendo 90% do sexo feminino. Com relação 
ao fracionamento das refeições, verificou-se que 50% dos pacientes 
entrevistados faziam de cinco a seis refeições por dia. Em relação 
aos Macronutrientes, os diabéticos consumiam 68% de carboidratos, 
22% de proteínas, 28% de lipídios e 15% de fibras. Já os no que diz 
respeito aos Micronutrientes, os diabéticos consumiam 790 mg de 
cálcio, 3.780 mg de sódio, 14 mg de ferro, 2.130 mg de potássio, 
9 mg de zinco, 345 mg de folato, 3,4 mg de cobre, 2.345 mg de 
vitamina A RE, 129 mg de vitamina C, 7,4 mg de vitamina E, 17% de 
gordura saturada, 14% de gordura poli-insaturada, 13% de gordura 
monoinsaturada e 304 mg de colesterol. A ingesta de alimentos com 
alto índice glicêmico foi detectada em 90% do pacientes. Discussão: 
Para Vieira (2003), os diabéticos não sabem da importância de equi-
librar, na sua dieta, o consumo de macro e micronutrientes para o 
controle da diabetes, corroborando este estudo. Conclusão: O con-
sumo alimentar de macronutrientes e micronutrientes dos diabéticos 
tipo 2 dessa amostra apresenta-se desproporcional às recomendações 
diárias, apresentando a necessidade de ajustar o consumo alimen-
tar com a prática supervisionada de exercício físico, proporcionando 
maior controle do diabetes. Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 2, 
consumo alimentar, avaliação nutricional.

PO271 - avaliaÇÃO dO cONsUmO de aveia em FlOcOs 
sOBre medidas aNTrOPOmÉTricas, cOmPOsiÇÃO 
cOrPOral e O PadrÃO de aPeTiTe de diaBÉTicOs TiPO 2
santos rsF1, luz dmd1, Huhn ic2, marcolino Ts2, Penna TsPr2, vargas 
ls2, mendes Fs2, costa cl2

1 Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 
2 Curso de Nutrição da Universidade Gama Filho 

Objetivo: Avaliar o consumo de aveia em flocos sobre medidas an-
tropométricas, composição corporal e o padrão de apetite de diabé-
ticos tipo 2. Material e métodos: Foi realizado estudo longitudinal, 
randomizado e controlado com 40 mulheres adultas diabéticas tipo 
2 divididas em grupo com suplementação (CA: 40 g/dia de aveia 
em flocos, com aproximadamente 6 g de β-glucanas, e orientações 
dietéticas) e sem suplementação (SA: somente orientações dieté-
ticas). As pacientes foram acompanhadas no início (I) e final (F), 
durante quatro semanas, quanto ao peso corporal, índice de massa 
corporal (IMC), perímetro abdominal (PA), gordura corporal total 
(GCT) e massa muscular (MM), com utilização de balança antropo-
métrica, fita métrica inextensível e aparelho Biodynamics® modelo 
450. O apetite foi avaliado pelo relato de: aumentado, diminuído ou 
sem alteração. Os resultados foram apresentados como média ± des-
vio-padrão. O teste t de Student foi aplicado para avaliação entre I e 
F do acompanhamento. O padrão de apetite foi analisado pelo teste 
qui-quadrado (χ2). Considerou-se p < 0,05 como diferenças signi-
ficativas. Resultados: O grupo CA (n = 20) apresentou reduções 
significativas quanto ao peso (I: 72,83 ± 13,71 vs. F: 70,77 ± 14,03 
kg, p < 0,001), IMC (I: 31,77 ± F: 1,42 vs. 29,33 ± 1,45 kg/m2, p 
< 0,001) e PA (I: 102,4 ± 3,48 vs. 100,8 ± 3,65 cm, p < 0,0001). 
A GCT (I: 37,71 ± 0,84 vs. F: 36,57 ± 0,94%, p > 0,05) e MM (I: 

42,09 ± 1,21 vs. F: 41,91 ± 1,22 kg, p > 0,05) não reduziram de 
forma significativa. Quanto ao padrão de apetite, 95% do grupo CA 
relataram aumento e, após suplementação, 10% apresentaram ape-
tite aumentado, 85% diminuído e 5% sem alteração, caracterizando 
associação significativa entre consumo de aveia e redução do apetite 
(χ2 = 7,293; p < 0,010). O grupo SA não apresentou alterações 
significativas em nenhum dos parâmetros. Discussão: O efeito da 
β-glucana sobre a redução de medidas antropométricas pode estar 
relacionado ao aumento da viscosidade no trato gastrointestinal, que 
levaria ao retardo do esvaziamento gástrico, digestão e absorção mais 
lenta, aumento da saciedade e redução na ingestão. Essa fibra tem 
sido relacionada também a hormônios, como leptina, peptídeo simi-
lar ao glucagon-1, peptídeo YY e colecistoquinina, que suprimem o 
apetite. Conclusão: A aveia, associada a orientações dietéticas, in-
duz efeitos benéficos significativos sobre medidas antropométricas 
e padrão de apetite, mas não na composição corporal, possivelmen-
te por causa do curto período de suplementação. Apoio: Faperj. 
Palavras-chave: Aveia, composição corporal, apetite.

PO272 - avaliaÇÃO dO GaNHO de PesO de raTOs aPÓs 
O UsO de eXTraTO aQUOsO a FriO de PLATHYMENIA 
RETICULATA
antunes ce1, magalhães FO1, ceron PiB1, Name TF1, Uber-Buceck e1, 
silva Fc1, scorsolin vc1, amuy FF1

1 Universidade de Uberaba (Uniube)  

Objetivo: O experimento avalia o efeito do extrato aquoso a frio 
da planta Plathymenia reticulata sobre o ganho de peso de ratos 
em um período de três meses. Material e métodos: O experimento 
foi realizado de acordo com a Resolução nº 90, de 16 de março de 
2004: “Guia para a realização de estudos de toxicidade pré-clínica 
de fitoterápicos”, com 64 ratos adultos Wistar, sendo 28 machos 
e 36 fêmeas, com peso entre 160 e 230 g, divididos em oito gru-
pos: controles, machos tratados com extrato aquoso a frio 25 mg/
kg peso, 50 mg/kg peso e 100 mg/kg peso (CAFM25, CAFM50 
e CAFM100) e fêmeas tratadas com extrato aquoso a frio 25 mg/
kg peso, 50 mg/kg peso e 100 mg/kg peso (CAFF25, CAFF50 e 
CAFF100). O tratamento com os respectivos extratos ou água foi 
realizado diariamente por gavagem durante 12 semanas. A análise 
dos dados foi feita por meio da ANOVA e teste Tukey-Kramer, com 
nível de significância de 5%. Os resultados são expressos em média ± 
EPM. Resultados: Durante os três meses de estudos houve redução 
significativa no ganho de peso dos ratos machos tratados com ex-
trato nas dosagens 25 mg/kg, 50 mg/kg e 100 mg/kg (CAFM25: 
146,28 ± 7,97 g n=7, p = 0,006; CAFM50: 131,14 ± 9,13 g, n = 7 
p < 0,001; CAFM100 125,0 ± 17,32 g n = 4 p < 0,001), comparado 
ao controle (CCM: 185,90 ± 7,02 g, n = 10). Já nas fêmeas tratadas 
com extrato nas dosagens 25 mg/kg, 50 mg/kg e 100 mg/kg, não 
ocorreram alterações significativas do ganho de peso (CAFF25 69,62 
± 5,16 n = 8 p = 0,999; CAFF50 69,33 ± 3,81 n = 9, p = 0,998; 
CAFF100 58,55 ± 3,66 n = 9 p = 0,647) comparadas ao controle 
(CCF 75,30 ± 8,31 n = 10). Discussão: A Plathymenia reticulata, 
pertencente à família Leguminosae, planta típica do Cerrado, possui 
como componentes químicos taninos e flavonoides. Os taninos são 
capazes de inibir o desenvolvimento de insetos, fungos e bactérias 
e os flavonoides possuem atividade antimicrobiana e cardiovascular. 
Foi observado que nos ratos machos tratados houve redução signi-
ficativa do ganho de peso, não ocorrendo o mesmo com as fêmeas. 
Conclusão: O extrato de Plathymenia reticulada mostrou ser capaz 
de reduzir o ganho peso de animais, sobretudo do gênero masculino, 
podendo ser usado para tratamento de obesidade. Referências: Pa-
tente intitulada “Composto Ativo Fitoterápico, anti-hiperglicêmico 
e antiobesidade”: Pedido Nacional: depositado em 25/9/2009 no 
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INPI, sob nº PI0905103-1, publicado dia 17/5/2011; Internatio-
nal Application: deposited on 09-24-2010 at the WIPO and publi-
shed on 03-31-2011, under n WO 2011/035402. 

PO273 - avaliaÇÃO dO PerFil de dUlÇOr de NÉcTares de 
FrUTas iNdUsTrialiZadOs
rocha GG1, matias acG1

1 Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, São Paulo, SP 

Objetivos: O abuso da ingestão de açúcar tem sido considerado um 
importante fator para o desenvolvimento de doenças crônicas como 
diabetes e a obesidade entre os brasileiros. Nesse contexto, os sucos 
industrializados e os néctares de frutas estão entre os produtos que 
mais fornecem açúcar de adição na dieta de adultos. O presente teve 
o objetivo de avaliar o perfil de dulçor de néctares de frutas indus-
trializados. Material e Métodos: O perfil de dulçor dos néctares foi 
obtido mediante a identificação da concentração de sólidos solúveis 
e da realização de análise sensorial composta por 210 degustadores 
não treinados, aplicando um teste de aceitabilidade em escala estru-
turada mista com valores de 0 a 9 pontos para avaliação do grau de 
dulçor. Para análise dos dados de preferência por bebidas, utilizou-
-se o teste de Friedamn, seguido do teste de Wilcoxon, ao nível de 
significância de 5%. Este trabalho atende às recomendações da Re-
solução CNS n° 196/1996 e foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie com parecer nº 
157.653 e CAAE n° 02079812.5.0000.0084. Resultados e discus-
são: Os valores para sólidos solúveis encontrados nas quatro marcas 
estavam de acordo com o preconizado pela legislação e resultados de 
outros autores. As bebidas mais preferidas foram a água e os sucos/
néctares de frutas, que não apresentaram diferença estatisticamente 
significativa (p = 0,542). 53,5% dos provadores declararam consumir 
sucos/néctares de frutas semanalmente e 26% diariamente. Quanto 
à análise sensorial, três das quatro marcas de néctares foram consi-
deradas muito doces. Conclusão: Diante do exposto, torna-se ne-
cessário o investimento em programas de educação nutricional, que 
orientem a população para uma alimentação adequada, enfatizando 
os benefícios do consumo de água em detrimento das bebidas ado-
çadas com açúcar. Este estudo visa contribuir para que a indústria re-
avalie a quantidade de açúcar de adição na formulação de néctares de 
frutas. Palavras-chave: Néctar de frutas, açúcar de adição, diabetes.

PO274 - avaliaÇÃO dO TeOr de ÁcidOs GraXOs 
TraNs em BiscOiTOs e avaliaÇÃO dO cONsUmO POr 
FreQUeNTadOres de Um sUPermercadO de sÃO PaUlO
rocha GG1, Paternez acac1

1 Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, São Paulo, SP 

Objetivo: Avaliou-se o teor de ácidos graxos trans (AGT) em bis-
coitos e o consumo desse produto por frequentadores de um su-
permercado do município de São Paulo. Material e métodos: A 
quantidade de AGT em biscoitos foi avaliada por meio da informa-
ção nutricional no rótulo dos produtos. Já o consumo de biscoitos 
foi verificado por meio da aplicação de um questionário que abor-
dava o conhecimento dos consumidores sobre AGT e o consumo 
de biscoitos por eles. Foram pesquisados 158 rótulos de biscoitos. 
Resultados e discussão: Do total de rótulos pesquisados, 58 apre-
sentaram na lista de ingredientes gordura vegetal hidrogenada, cuja 
composição contém AGT. Os sabores que mais possuíam esse tipo 
de gordura foram os tipos waffer (48,1%) e recheados (47,9%). Fo-
ram entrevistadas 138 pessoas; em relação ao consumo de biscoitos, 
a maioria (50,3%) relatou consumir biscoitos recheados, e as mulhe-
res se destacam, com 57,1%. 90% dos consumidores possuíam o há-
bito de ingerir biscoitos todos os dias e/ou até três vezes por semana 

e cerca de 45% relataram ingerir o pacote inteiro quando adquirido, 
consumindo em média cinco vezes mais do que a porção de 30 g re-
comendada pela RDC nº 359, de 23/12/2003. Conclusão: Diante 
do exposto, torna-se necessários atualização da legislação obrigató-
ria da rotulagem nutricional e investimento em programas de educa-
ção nutricional que orientem a população para o consumo adequado 
dos alimentos, valorizando a alimentação saudável. Palavras-chave: 
Ácidos graxos trans, biscoitos, rotulagem nutricional.

PO275 - avaliaÇÃO seNsOrial de dOce TiPO BriGadeirO 
adiciONadO de FiBras e iseNTO de aÇÚcar
mendes Fs1, Freitas mcJ2, marcolino Ts1, cerqueira Pm1

1 Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, RJ. 2 Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) 

Objetivo: Brigadeiro, doce tipicamente brasileiro, é de alta aceita-
ção por ser uma fonte de açúcar simples, mas não pode ser consumi-
do por todos. Visando agregar qualidade tecnológica e nutricional 
a um produto tão tradicional, esse trabalho teve por objetivo avaliar 
sensorialmente um doce tipo brigadeiro adicionado de fibras e isen-
to de açúcar. Material e métodos: O brigadeiro diet fonte de fibras 
foi elaborado utilizando como base a formulação do brigadeiro tra-
dicional, com substituição do açúcar por edulcorante, da manteiga 
por óleo de castanha-do-pará e adição de módulo de fibra comercial 
(3%). Para a análise química, utilizaram-se rótulos e tabela de com-
posição de alimentos, e para análise física, foram avaliados rendimen-
to e fator térmico. Para análise sensorial, foi aplicado o teste afetivo 
em provadores não treinados, por meio da escala hedônica de 9 pon-
tos. Resultados: Os brigadeiros diet apresentaram três vezes mais 
proteína e quatro vezes mais fibras que o brigadeiro convencional, 
e tiveram menor teor de lipídios e carboidratos e uma redução de 
quase 10% do valor energético. O brigadeiro experimental também 
teve maior rendimento e fator térmico. Todos os brigadeiros apre-
sentaram índice de aceitabilidade superior a 70%. Para o atributo 
aroma, a nota prevalente foi 8 (gostei muito) para ambos os briga-
deiros, já para o atributo sabor a nota foi 9 (gostei extremamente) 
para o brigadeiro tradicional e 8 (gostei muito) para o brigadeiro 
diet; para o atributo textura, a nota prevalente foi 9 (gostei extre-
mamente) para o brigadeiro tradicional e 7 (gostei moderadamente) 
para o brigadeiro diet. Discussão: Segundo legislação vigente, um 
alimento pode ser considerado fonte de fibra quando apresenta, em 
base integral, 3% de fibra alimentar, assim o brigadeiro experimental 
se encaixa nessa categoria alimentar. A adição de fibras provavelmen-
te contribuiu para o rendimento próximo de 100% e fator térmico 
de 1,0, pois a absorção de água do meio permitiu que o doce ad-
quirisse liga mais rápida, contribuindo para pouca desidratação. Os 
provadores relataram não consumir brigadeiros ou doces similares 
isentos de açúcar, assim maiores índices de aceitabilidade (p < 0,05) 
para o brigadeiro comum pode ser justificado; esses, segundo re-
lato dos provadores, são produtos tradicionalmente consumidos e 
habituais. Conclusão: É viável a elaboração de brigadeiro diet com 
adição de fibra, fazendo-se necessário mais estudo, uma vez que são 
escassos trabalhos com esse tipo de doce e formulação diferenciada. 
Palavras-chave: Brigadeiro, edulcorante, fibra alimentar.

PO276 - cOmParaÇÃO de diFereNTes iNdicadOres 
dO esTadO NUTriciONal em PacieNTes sUBmeTidOs À 
HemOdiÁlise cOm e sem DIABETES MELLITUS
szuck P1, silva aT1, Führ lm1, Garcia mF1, Wazlawik e1

1 Laboratório de Nutrição Clínica, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Objetivo: A presença de diabetes mellitus entre os pacientes com 
doença renal crônica (DRC) é bastante elevada, sendo a segunda 
principal causa entre os pacientes em hemodiálise no Brasil. Pacien-
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tes submetidos à hemodiálise apresentam alta prevalência de desnu-
trição, podendo estar associada a várias complicações e à qualidade 
de vida desses pacientes. Dessa maneira, buscou-se avaliar o estado 
nutricional de pacientes submetidos à hemodiálise por meio de di-
ferentes indicadores e comparar as prevalências entre pacientes com 
e sem diabetes. Material e métodos: O estudo foi realizado com 
pacientes de ambos os sexos, submetidos à hemodiálise, e todos as-
sinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Para garantir 
a qualidade dos dados, foi realizada a padronização de uma pesqui-
sadora, referente as medidas antropométricas. Foram aferidos o peso 
e a estatura, calculado o índice de massa corporal (IMC), verifica-
da a força do aperto da mão (FAM) e realizada a análise por meio 
da impedância bioelétrica, para posterior cálculo do ângulo de fase 
(AF). As análises foram feitas no programa STATA, versão 11. Para 
verificar a diferença dessas variáveis conforme a presença de diabetes, 
foi utilizado o teste qui-quadrado. O nível de significância estatística 
foi de p < 0,05. Resultados: Foram avaliados 138 pacientes (55,4 ± 
15,2 anos, 62% homens, 70,3% diabéticos) submetidos à hemodiá-
lise. De acordo com o IMC (ponto de corte < 23 kg/m2), 22% dos 
pacientes não diabéticos e 42,7% dos diabéticos estavam desnutridos 
(p = 0,021). Em relação à FAM (ponto de corte ≤ percentil 10), 
36,6% dos pacientes não diabéticos e 39,2% dos diabéticos estavam 
desnutridos (p = 0,775). De acordo com o AF (ponto de corte < 
6,4°), 75,8% dos pacientes não diabéticos e 47,8% dos diabéticos 
foram classificados como desnutridos (p = 0,006). Discussão: O 
presente estudo mostrou que pacientes diabéticos em hemodiálise 
possuem maior prevalência de desnutrição tanto classificados pelo 
IMC quanto pela FAM. Esses dados corroboram o estudo de Cano 
e cols. (2002), que também verificaram maior prevalência de des-
nutrição em diabéticos. Conclusão: A prevalência de desnutrição 
entre pacientes diabéticos e não diabéticos, ambos submetidos à he-
modiálise, é diferente, mostrando que os diabéticos podem necessi-
tar de avaliação nutricional mais constante e precoces intervenções. 
Palavras-chave: Estado nutricional, diabetes mellitus, hemodiálise.

PO277 - cONHecimeNTOs em NUTriÇÃO NO DIABETES 
MELLITUS de PrOFissiONais aTUaNTes em Uma UNidade de 
saÚde
molmelstet Kc1, azevedo lc1

1 Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB)

Objetivo: Avaliar conhecimentos em nutrição para portadores de 
diabetes mellitus de uma equipe de saúde multiprofissional atuante 
em uma Atenção Primária de Saúde. Material e métodos: Trata-se 
de um estudo de natureza qualitativa, com população amostral de 
13 profissionais graduados que atendem em uma unidade de saúde 
e apresentam em sua prática clínica atendimentos a pacientes dia-
béticos. Para a coleta de dados foram utilizados: gravador (áudio) 
e roteiro de entrevista semiestruturado, dividido em duas partes: a 
primeira com perguntas objetivas e a segunda com questões discur-
sivas (gravadas). Para a análise dos dados, utilizou-se a análise temá-
tica do conteúdo. Procedeu-se à ordenação e à transcrição integral 
das falas e da leitura do material coletado, que foram codificados 
e organizados em subtemas, relacionando a temática principal do 
projeto. Resultados e discussão: Verificou-se que 92% dos entre-
vistados afirmaram haver diferenças na dieta recomendada para in-
divíduos com diabetes comparada à dieta dos que não possuem a 
doença. Houve constante indicação à necessidade de “controle” na 
quantidade de carboidrato ingerido, com destaque ao depoimento 
do entrevistado II, que carrega sua fala com expressões proibitivas, 
como “não deve”. Os depoentes revelaram falta de conhecimento 
a respeito da classificação química (simples ou complexos) dos car-
boidratos. A maior parte classificou adequadamente açúcar branco e 
mel, no entanto metade qualificou incorretamente: cereal matinal, 

feijão, macarrão, granola, pão, farinha de mandioca e açúcar masca-
vo. Verificou-se também proibição de alimentos naturais, temidos 
pelo seu sabor adocicado. Todos os entrevistados recomendaram 
consumo de carboidratos integrais, justificado pelo aumento da sa-
ciedade, regulação no funcionamento intestinal e diminuição do co-
lesterol plasmático. Para alguns, a preocupação com o aparecimento 
de episódios de hipoglicemia conduziu a indicação de se respeitar 
o consumo frequente de alimentos. Constatou-se também ausência 
de conhecimento do que seria alimento diet ou light. Conclusão: 
Percebeu-se que existem lacunas nas informações transmitidas pelos 
profissionais de saúde sobre a temática nutrição e diabetes, criando 
a impressão de desconhecimento sobre as particularidades citadas. 
Cabe à equipe multiprofissional reavaliar a atual conduta prescri-
ta, visto que a unidade de saúde não apresenta o profissional mais 
habilitado (nutricionista) para atender à demanda dessa realidade. 
Palavras-chave: Diabetes mellitus, nutrição, conhecimento.

PO278 - cONsUmO alimeNTar e FaTOres de riscO Para 
O deseNvOlvimeNTO de NeFrOPaTia diaBÉTica em 
adOlesceNTes cOm DIABETES MELLITUS TiPO 1
Ferreira ma1, ramos mm1, Gomes aPO1, simões md1, amador vaG1, 
rodrigues mld2, mundim ca2, marques rmB1

1 Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás (UFGO).  
2 Faculdade de Medicina da UFGO

Objetivo: A nefropatia diabética (ND) é uma complicação micro-
vascular consequente do controle glicêmico inadequado. A identifi-
cação da relação do consumo alimentar e dos fatores de risco para o 
desenvolvimento da ND é essencial para a prevenção ou retardamen-
to dessa doença. O objetivo do presente estudo foi avaliar a relação 
entre o consumo alimentar e fatores de risco para o desenvolvimen-
to de ND. Material e métodos: Foram avaliados 43 adolescentes 
com DM1 em atendimento ambulatorial. Foram analisados dados 
socioeconômicos, demográficos, antropométricos, bioquímicos e de 
consumo alimentar. O controle glicêmico foi avaliado por meio dos 
níveis de hemoglobina glicada (A1c), e como indicador de função 
renal, analisaram-se os valores de albuminúria. Os dados de consu-
mo alimentar foram coletados em formulário de frequência alimen-
tar validado e calculado por meio de tabelas brasileiras de compo-
sição química de alimentos. Para análise estatística utilizaram-se o 
Kolmogorov-Smirnov, t de Student, teste de qui-quadrado, exato 
de Fisher, teste de Pearson e regressão linear simples (p < 0,05). 
Resultados: A amostra foi caracterizada por 55,6% dos pacientes do 
sexo feminino, 62,2% com até 14 anos e com tempo de diagnóstico 
médio de 5,5 (±3,56) anos. A prevalência de inadequação dos fato-
res de risco para ND foi de 80,9% para A1c e de 26,7% para albumi-
núria, sendo encontrada correlação positiva entre eles (p = 0,008). 
Houve correlação positiva entre a A1c e o consumo de carboidratos 
(r = 0,31; p = 0,03), proteínas (r = 0,44; p = 0,02) e lipídios (r = 
0,45; p = 0,02) e negativa entre fibra alimentar e albuminúria (r = 
-0,39; p = 0,01). Encontrou-se que a cada grama de carboidrato 
consumido, há aumento médio de 15,09 g nos valores de albumi-
núria [p = 0,023; IC (2,21;27,96)] e a cada grama de fibra, há dimi-
nuição de 3,98 g [p = 0,002; IC (-6,38;-1,58)]. Discussão: A ND 
é uma complicação microvascular consequente do estado persistente 
de hiperglicemia, principalmente naqueles com tempo de diagnós-
tico acima de 10 anos. No estudo, os adolescentes já apresentaram 
elevada prevalência de microalbuminúria. O consumo alimentar 
quanto aos macronutrientes e fibras é associado ao controle glicê-
mico e à redução de riscos para as complicações crônicas. Os dados 
encontrados indicam a necessidade de intervenção multidisciplinar 
para prevenir ou retardar o desenvolvimento de ND. Conclusão: 
O consumo alimentar apresentou relação com a elevação da A1c e 
prevalência de albuminúria. Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 
1, nefropatia diabética, consumo alimentar.
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PO279 - cONsUmO de adOÇaNTes e alimeNTOs Para 
FiNs esPeciais (DIET e LIGHT) POr diaBÉTicOs em JOÃO 
PessOa/PB
Gomes Fma1, Barros ZF1, Pinheiro sB1, silva msm1

1 Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba  

Objetivo: O diabetes mellitus vem se destacando ao longo dos anos 
como um grande problema para a saúde pública em virtude de fa-
tores como urbanização, obesidade, sedentarismo e dieta incorreta, 
além do alto índice de morbidade e mortalidade como consequência 
dessa doença. Nesse contexto, os produtos dietéticos ganham cada 
vez mais espaço no mercado, já que trazem diversos benefícios a 
esses indivíduos. Porém, em geral, as pessoas não têm conhecimen-
tos adequados para fazer as suas escolhas. Diante disso, o presente 
estudo objetivou a avaliação do conhecimento da forma de consu-
mo de adoçantes e produtos dietéticos em indivíduos diabéticos em 
João Pessoa/PB. Material e métodos: Tratou-se de uma pesquisa 
descritiva, de levantamento, de campo e com abordagem quantita-
tiva. Participaram do estudo 60 diabéticos, de ambos os gêneros. 
Fez-se uso de um questionário de respostas objetivas, abordando 
aspectos nutricionais relacionados aos objetivos propostos. Para a 
caracterização da amostra, utilizou-se a estatística descritiva expres-
sa em valores médios e desvio-padrão. A distribuição de frequência 
empregou-se para a classificação de cada variável com o uso do sof-
tware estatístico PASW Statistic version 18.0. Resultados: A média 
de idade dos entrevistados foi de 71,3 anos (± 6,53), variando de 60 
a 91 anos. Os principais resultados mostram que o uso de adoçantes 
foi observado por 95,0% dos indivíduos. Quanto ao uso de produtos 
diet e light, 35% referiram fazer uso, porém 60% dos pesquisados 
referiram desconhecer o que seria diet. Quanto aos produtos light, 
50% desconheciam a sua definição. Ressalta-se que 58,3% não têm 
o hábito de ler os rótulos dos produtos alimentícios. Discussão: 
Seguindo a mesma tendência, Franco e Oliveira (2010) observaram 
em estudo similar que 92 dos 120 indivíduos estudados faziam uso 
de adoçantes, e quanto ao conhecimento acerca dos produtos diet 
e light, apenas 45 (37,5%) pacientes disseram saber a distinção en-
tre eles. O hábito de não leitura de rótulos foi detectado também 
por 58,3% dos pacientes. Conclusão: Evidenciou-se a necessidade 
de realização de programas para educação nutricional sobre o uso 
adequado desses produtos nas atividades assistenciais aos pacientes 
com diabetes mellitus nos diversos níveis do SUS, uma vez que a 
oferta desses alimentos tem aumentado nos últimos anos e que seu 
consumo inadequado pode ser prejudicial para a saúde dos indivídu-
os. Palavras-chave: Diabetes mellitus, idoso, alimentos diet e light.

PO280 - cONsUmO de alimeNTOs HiPersÓdicOs POr 
idOsOs aTeNdidOs em Uma UNidade BÁsica de saÚde de 
JOiNville/sc
schröer P1, steiner e1, Nunes lv1, corrêa T1

1 Associação Educacional Luterana Bom Jesus (Ielusc)

Introdução: O consumo excessivo de sódio tem sido associado à 
hipertensão arterial, neoplasia de estômago, osteoporose, obesidade 
e urolitíase. Com a finalidade de estabelecer metas para a redução 
de sódio, o Ministério da Saúde (MS) e a Associação Brasileira das 
Indústrias de Alimentação (ABIA) firmaram acordos para a redução 
desse nutriente em diversos alimentos, até o ano de 2015. Objetivo: 
Conhecer a frequência do consumo de alimentos que devem ter o 
teor de sódio reduzido, por idosos atendidos em uma Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS) de Joinville, SC. Metodologia: Estudo trans-
versal realizado em uma UBS de Joinville, SC, em março de 2013, 
com pacientes idosos atendidos pela equipe de Nutrição. A amostra 
foi constituída de 27 participantes acima de 60 anos, os quais as-
sinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Os idosos 

responderam a um questionário de frequência alimentar, elaborado 
especialmente para avaliar o consumo de alimentos que constam no 
acordo firmado entre o MS e a ABIA5, como pão francês, macarrão 
instantâneo, biscoito cream cracker e recheado e margarina com sal. 
A frequência do consumo foi classificada em: consumo diário, sema-
nal, mensal e raro/sem consumo. Resultados: Com relação ao pão 
francês, 40,8% da amostra apresentaram consumo diário, 22%, con-
sumo semanal e 37%, consumo mensal. De forma contrária, apenas 
7,4% dos participantes consomem macarrão instantâneo diariamen-
te, 25,9% semanalmente e 66,7% mensalmente. O biscoito cream 
cracker, por sua vez, foi consumido diariamente por 18,6%, sema-
nalmente por 22,2% e mensalmente por 59,2% dos participantes. 
Já o biscoito recheado foi consumido diariamente apenas por 3,7% 
dos indivíduos, enquanto 96,3% relataram não consumi-lo. Com 
relação à margarina com sal, 37,0% da amostra avaliada a conso-
mem diariamente, 18,8% semanalmente e 44,2% apresentam apenas 
consumo mensal. Conclusão: Constatou-se que esses alimentos não 
são consumidos frequentemente por grande parte dos idosos. Inú-
meros estudos têm demonstrado que quanto maior a idade, menor 
o consumo de alimentos industrializados, o que talvez seja explicado 
pela menor apreciação de sabor dessa faixa etária. Convém ressaltar 
que no presente trabalho não foi possível avaliar o tamanho exato 
da porção consumida e a marca utilizada, evidenciando a necessida-
de da realização de mais pesquisas sobre o real consumo de sódio 
por essa população, para garantir um direcionamento adequado das 
ações de saúde. Palavras-chave: Consumo de alimentos, idoso, só-
dio.

PO281 - cONsUmO de aveia em FlOcOs melHOra 
HOmeOsTase GlicÊmica de diaBÉTicOs TiPO 2 em 
TraTameNTO amBUlaTOrial
santos rsF1, luz dmd1, Huhn ic2, marcolino Ts2, Penna TsPr2, vargas 
ls2, mendes Fs2, costa c2

1 Instituto de Nutrição, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 2 Curso 
de Nutrição, Universidade Gama Filho 

Objetivo: Avaliar o consumo de aveia em flocos sobre a homeostase 
glicêmica de diabéticos tipo 2 em tratamento ambulatorial. Material 
e métodos: Foi realizado estudo longitudinal, randomizado e con-
trolado com 40 pacientes adultos diabéticos tipo 2 sem tratamento 
prévio, que foram divididos em grupo com suplementação (CA: 40 
g/dia de aveia em flocos, com aproximadamente 6 g de β-glucanas, 
e orientações dietéticas) e sem suplementação (SA: somente orienta-
ções dietéticas). Os pacientes foram acompanhados durante quatro 
semanas e avaliados no início (I) e final (F) quanto à glicemia de 
jejum, insulina sérica, HbA1c (hemoglobina glicada) e HOMA-IR 
(modelo de avaliação da homeostase/resistência insulínica). Os re-
sultados foram apresentados como média ± desvio-padrão. O teste t 
de Student foi aplicado para verificação de diferenças entre I e F do 
acompanhamento dos grupos CA e SA. Considerou-se p < 0,05 para 
as diferenças significativas. Resultados: O grupo SA (n = 20) apre-
sentou redução significativa somente na glicemia (I: 181,4 ± 13,73 
vs. F: 170,4 ± 13,25 mg/dl, p < 0,001) e HbA1c (I: 8,10 ± 0,32 vs. 
F: 7,99 ± 0,34%, p < 0,01). O grupo CA (n = 20) apresentou redu-
ção significativa na glicemia (I: 156,5 ± 10,55 vs. F: 130,2 ± 10,04 
mg/dl, p < 0,001), insulina sérica (I: 10,29 ± 1,11 vs. F: 8,79 ± 0,97 
µUI/ml, p < 0,001), HbA1c (I: 7,31 ± 0,32 vs. F: 7,075 ± 0,33%, p 
< 0,001) e HOMA-IR (I: 3,89 ± 0,43 vs. F: 2,83 ± 0,38, p < 0,001). 
Ao compararmos as variações entre os grupos no I e F das consultas, 
verificamos reduções mais significativas no grupo CA (%∆ SA: -4,69 
vs. CA: -13,53, p < 0,05). Discussão: Dietas enriquecidas com fi-
bras alimentares têm sido apontadas como intervenção dietética de 
primeira linha no controle do diabetes, especialmente as com fibras 
solúveis, com destaque para β-glucanas. O efeito dessa fibra sobre a 
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homeostase glicêmica pode ser devido a sua propriedade de ser resis-
tente à digestão por formar soluções viscosas e géis, quando em con-
tato com água. Esse mecanismo provoca diminuição da absorção e o 
retardo do esvaziamento gástrico resultantes da adesão de líquidos às 
fibras e o aumento na viscosidade do conteúdo intestinal, o que, por 
sua vez, atrasa a absorção intestinal. Conclusão: Sugerimos que as 
orientações dietéticas são eficazes na redução de glicemia de jejum e 
HbA1c, porém quando essas estão associadas ao uso de 40 g/dia de 
aveia em flocos durante quatro semanas, observamos melhoras mais 
significativas na homeostase glicêmica de diabéticos tipo 2. Apoio: 
Faperj. Palavras-chave: Aveia, diabetes, homeostase glicêmica.

PO282 - cONsUmO de desJeJUm “mediTerraNiZadO” 
em cUrTO PraZO É sUFicieNTe Para aUmeNTar Hdl-
cOlesTerOl
monfort-Pires m1, marton cmm1, el Orra aa1, Folchetti ld1,  
almeida-Pititto B1, Ferreira srG1

1 Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP). 

Ao padrão alimentar mediterrâneo são atribuídos os melhores efei-
tos cardioprotetores. A dieta da população brasileira tem ocasionado 
cifras crescentes de obesidade, relevante fator de risco cardiometa-
bólico. Componentes da dieta mediterrânea (gorduras insaturadas, 
fibras e polifenóis) não são típicos da brasileira. Desconhece-se se 
pequenas mudanças poderiam induzir benefícios metabólicos que 
justificassem tentar “mediterranizar” nossa dieta. Objetivo: Investi-
gar os efeitos do consumo de um mês de desjejum tipicamente brasi-
leiro e de outro mediterranizado sobre o perfil metabólico. Material 
e métodos: Foram incluídos preliminarmente nesse ensaio clínico 
cruzado 15 adultos (seis homens) com excesso de peso e outro fator 
de risco, que receberam quatro semanas de desjejum composto por 
café com leite integral, pão francês, manteiga e muçarela e, após 
washout, mais quatro semanas de desjejum isocalórico, mediterrani-
zado com café com leite desnatado, pão integral e ricota enriquecida 
com azeite de oliva e amendoim. Variáveis clínicas antes e após cada 
desjejum foram comparadas por teste t de Student. Resultados: A 
média de idade foi de 57,4 ± 6,2 anos e o IMC de 31,1 ± 5,0 kg/m2. 
Não houve diferença na antropometria e nas concentrações de coles-
terol total e LDL após os desjejuns. O desjejum brasileiro também 
não modificou a glicemia de jejum, triglicérides, HDL (53 ± 19 vs. 
49 ± 14 mg/dl, p = 0,10) e o índice de Castelli I (4,0 ± 0,9 vs. 4,2 
± 1,9, p = 0,70). Após o desjejum mediterranizado, houve aumento 
de HDL (50,8 ± 17,3 vs. 55,7 ± 17,6 mg/dl; p = 0,03), mas as redu-
ções na glicemia (97±10 vs. 94 ± 7 mg/dl), triglicérides (191 ± 86 
vs. 179 ± 55 mg/dl) e Castelli I (4,2 ± 1,3 vs. 3,8 ± 0,9) não foram 
significantes. Detectou-se diferença estatística (p = 0,01) nas varia-
ções percentuais do HDL nos desjejuns mediterranizado (+12%) e 
brasileiro (-4%). Conclusão: Achados preliminares indicam que mo-
dificação em uma única refeição da dieta brasileira assemelhando-a 
à mediterrânea melhora o perfil lipídico em curto prazo. O impacto 
na expressão de genes envolvidos no risco cardiometabólico, bem 
como em biomarcadores de inflamação e resistência à insulina, re-
quere investigação. Palavras-chave: Desjejum, dieta mediterrânea, 
risco cardiometabólico.

PO283 - cONsUmO de FiBra alimeNTar Na dieTa de 
adOlesceNTes de Uma escOla PÚBlica de caUcaia, ce
sousa rvrB1, sampaio Hac1, almeida Pc1, maia Fmm1, vieira iGP2, 
lisboa cr3, lima cls1, salmito Par1

1 Universidade Estadual do Ceará (UECE). 2 Universidade Federal do Ceará 
(UFC). 3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRGS) 

Objetivo: Avaliar o consumo de fibra alimentar na dieta habitual 
de adolescentes, estudantes da rede públic,a para a prática de edu-

cação nutricional. Material e métodos: Trata-se de estudo trans-
versal com abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada 
em 2009, no município de Caucaia, Ceará, em uma escola da rede 
pública. Para análise da dieta, foi selecionada uma subamostra de 
99 adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 14 a 19 anos. 
O consumo alimentar foi medido por recordatório de 24 horas e 
analisado pelo índice de qualidade da dieta (IQD) adaptado. Resul-
tados: O valor médio do Índice de qualidade da dieta foi de 59,28, 
ou seja, com “dieta que necessita de modificação” e apenas 36,4% 
dos adolescentes apresentaram “dieta saudável”. O IQD apresentou 
escores próximos a zero no critério consumo do grupo de alimentos: 
hortaliças e frutas, fontes de fibra alimentar e escores elevados para 
cereais, refinados como pães e biscoitos. O coeficiente de correla-
ção apresentou associação estatística significante (p < 0,05) do IQD 
inversa com a gordura saturada e direta com o colesterol e o só-
dio. Discussão: Após análise da dieta dos adolescentes de Caucaia, 
percebe-se baixo consumo de fibra alimentar, concordando com a 
literatura que mostra estudos na região Sul do país com baixo con-
sumo de fibra alimentar na dieta, com excesso de cereais refinados e 
gordura, que são fatores de risco para doenças crônicas. Conclusão: 
A maioria dos adolescentes consome dieta que necessita de modifi-
cação. Desse modo, devem ser estimuladas mudanças no padrão die-
tético por meio da educação nutricional nas escolas pelo profissional 
nutricionista para promoção da saúde e a prevenção de doenças crô-
nicas. Palavras-chave: Dieta, adolescente, fibra alimentar.

PO284 - cONsUmO de FrUTas e verdUras de diaBÉTicOs 
e HiPerTeNsOs em FOrTaleZa, cearÁ
lopes sc1, meneses aF1, Oliveira Brm1, albuquerque Nv1, Oliveira 
ls1, Oliveira a1, Ximenes Hma1, montenegro Jr. rm1

1 Universidade Federal do Ceará (UFC)

Objetivo: A ingestão adequada de frutas e verduras tem sido asso-
ciada à prevenção e ao controle da morbidade atribuída às doenças 
crônicas não transmissíveis, tais como a hipertensão, obesidade e 
diabetes. O objetivo do estudo foi avaliar o consumo de frutas e 
verduras de pacientes atendidos em um ambulatório de diabetes, 
síndrome metabólica e dislipidemia na cidade de Fortaleza/CE. 
Materiais e métodos: Os pacientes atendidos tiveram seus dados 
dietéticos sobre o consumo de frutas e verduras obtidos por meio 
da aplicação de recordatório alimentar de 24h na primeira consulta. 
A adequação do consumo foi feita por meio das porções alimenta-
res comparadas ao guia alimentar para a população brasileira, que 
recomenda a ingestão diária de três porções de frutas e três de ver-
duras. Resultados: Os 128 pacientes analisados têm 43 ± 18 anos, 
76,6% são do sexo feminino, 56,3% apresentavam diabetes mellitus, 
28,1%, hipertensão arterial sistêmica, 27,3%, dislipidemia e 43,8%, 
obesidade. O consumo de frutas e verduras da população analisa-
da foi inadequado em 74,2% e 91,4%, respectivamente, conforme 
preconizado pelo guia alimentar para a população brasileira. Verifi-
cou-se maior inadequação em relação à população masculina tanto 
no consumo de frutas quanto no consumo de hortaliças (66,66% 
e 83,33%, respectivamente). Discussão: Os resultados do presente 
estudo mostraram que o consumo de frutas e verduras apresenta-se 
abaixo das recomendações nutricionais independentemente do sexo, 
corroborando os resultados do estudo realizado com uma amostra 
populacional adulta composta por 636 indivíduos (Castanho et al., 
2013), no qual se verificou que o consumo médio de frutas foi de 
1,24 e o de verduras e legumes, de 1,38 porção/dia; ambos os sexos 
apresentaram consumo inadequado para esses alimentos. Conclu-
são: O consumo reduzido de frutas e verduras é forte fator de risco 
para o desenvolvimento e/ou agravamento das doenças crônicas 
não transmissíveis que acometem o grupo de pacientes atendidos 
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pela primeira vez no ambulatório. Palavras-chave: Doenças crôni-
cas não transmissíveis, consumo de frutas e verduras, guia alimentar 
para a população brasileira.

PO285 - cONsUmO eNerGÉTicO e de macrONUTrieNTes 
em idOsOs saUdÁveis VERSUS diaBÉTicOs
andrade r1, Queiroz Pma1, Burgos mGPa1, Pimenta aKaP1, silva ra1

1 Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Objetivo: Identificar o consumo alimentar de idosos atendidos no 
NAI (Núcleo de Atenção ao Idoso) da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) em Recife/PE. Material e métodos: Estudo 
transversal realizado com idosos saudáveis (IS) e diabéticos tipo II 
(DM) do NAI/UFPE. Foram incluídos indivíduos com idade > 60 
anos, de ambos os sexos, orientados, sem amputação, que deambu-
lassem normalmente e excluídos aqueles com limitações físicas para 
realização da avaliação antropométrica. Foram realizadas entrevistas 
para coletar dados socioeconômicos, antropométricos [peso e altu-
ra para cálculo do índice de massa corpórea (IMC)]. O consumo 
alimentar foi avaliado por meio de um questionário de frequência 
alimentar validado para a população idosa, sendo os nutrientes anali-
sados no programa DietWin Professional 2008. Resultados: Foram 
estudados 121 idosos com idade entre 60 e 85 anos, sendo IS = 66 e 
DM = 55. No grupo IS, 73,8% eram mulheres, a maioria domiciliada 
na área urbana (96,9%) e com excesso de peso (49,2%). O grupo DM 
tinha diagnóstico há menos de cinco anos (47%), também composto 
por mulheres na maioria (86,6%), residentes no Recife (94%); 87% 
faziam uso de hipoglicemiantes orais e 67% apresentaram excesso de 
peso. O consumo calórico dos DM foi significativamente maior do 
que o dos IS (1257,94 kcal + 363,12 versus 970,8 kcal + 196; 40, p 
< 0,01). Também foi verificada diferença significante na distribuição 
de macronutrientes, com o teor de proteína, carboidrato e lipídeos 
17%, 62%, 21%, respectivamente para os IS, enquanto no DM foi de 
9%, 62%, 29% para proteína, carboidrato e lipídeos. O consumo de 
lipídeo nos DM não mostra diferença significativa com os IS, entre-
tanto ambos os grupos consumiram maior teor de gordura saturada, 
ocasionado principalmente pelo consumo de margarina. Discussão: 
A maior frequência de mulheres em ambos os grupos sugere maior 
interesse delas em atividades promotoras de saúde e inclusão social. 
Mulheres após a menopausa apresentam alterações na composição 
e distribuição de gordura corporal, semelhante a este estudo, que 
pode ser explicado pelo maior consumo de gordura saturada e menor 
consumo de proteínas. Conclusão: O padrão alimentar dos DM ido-
sos foi caracterizado por maior consumo calórico, com inadequação 
proteica e maior consumo de gordura saturada, que contribui para o 
aumento da sarcopenia e maiores taxas de excesso de peso. Palavras-
-chave: Idosos diabéticos, consumo alimentar, excesso de peso.

PO286 - cONsUmO HaBiTUal de ZiNcO e maGNÉsiO 
POde iNdicar cONdiÇÃO de esTresse OXidaTivO e de 
resisTÊNcia À iNsUliNa
Folchetti ld1, monfort-Pires m1, cezaretto a1, almeida B1, Tande i1, 
Ferreira srG1 
1 Departamento de Nutrição, Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo (USP)

Objetivo: Dietas ricas em micronutrientes como zinco (Zn) e mag-
nésio (Mg) associam-se a menor frequência de doenças interligadas 
pela resistência à insulina (RI). Avalia-se se a ingestão habitual de Zn 
e Mg, associando-se a marcadores de estresse oxidativo, inflamação 
e RI em indivíduos de risco cardiometabólico. Material e métodos: 
205 indivíduos (55,2 ± 12,6 anos) com pré-diabetes foram estratifi-
cados pela ingestão de Zn e Mg e analisados quanto a dieta, variáveis 
antropométricas e laboratoriais. Empregaram-se ANOVA e regressão 

linear múltipla, tendo indicadores de estresse oxidativo, PCR e HO-
MA-IR como variáveis-resposta, ajustadas para idade, sexo e IMC 
(modelo 1) e ingestão de gordura saturada, tabagismo e atividade 
física (modelo 2). Resultados: À medida que aumentou a ingestão 
de Zn, caíram (p < 0,05) massa gorda (35,9 ± 8,7; 34,6 ± 9,0; 31,8 
± 9,4%) e concentrações de PCR (0,38 ± 0,1; 0,34 ± 0,1; 0,28 ± 0,1 
mg/dl) e HOMA-IR (2,3 ± 1,8; 2,1 ± 2,0; 1,6 ± 1,8). Nos estra-
tos de ingestão de Mg não variam antropometria, glicemia, variáveis 
lipídicas, LDL oxidada, superóxido dismutase (SOD), PCR e HO-
MA-IR. Na regressão linear, a ingestão de ambos micronutrientes 
associou-se inversamente ao HOMA-IR, mas não à PCR. A ingestão 
de Mg também se associou às concentrações de SOD. Discussão: In-
divíduos com maior ingestão de Zn apresentaram melhor perfil car-
diometabólico (menores valores de massa gorda, PCR e HOMA-IR). 
A associação inversa da ingestão de ambos com HOMA-IR pode re-
fletir o papel desses minerais na liberação e ação da insulina. Ingestão 
de Mg associada à enzima antioxidante pode sugerir mecanismo pelo 
qual atenua a inflamação e a RI. Conclusão: Avaliação da ingestão de 
Zn e Mg pode indicar estado de estresse oxidativo, inflamação e RI. 
Apesar de não permitir inferir causalidade, os achados são coerentes 
com hipótese de que o consumo de alimentos ricos nesses micronu-
trientes é benéfico nesses processos fisiopatológicos. Palavras-chave: 
Ingestão alimentar, minerais, resistência à insulina.

PO287 - cONTaGem de carBOidraTOs Para alimeNTOs 
TíPicOs da cUliNÁria maraNHeNse
santana lcd1, matias Ncdm1, alencar Jd2, viana Kdal3

1 Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 2 Nutricionista formada pela UFMA. 
3 Professora Ms. da UFMA

Objetivo: Promover a contagem de carboidratos em alimentos tí-
picos da culinária maranhense como uma proposta de inclusão na 
Tabela Oficial de Contagem de Carboidratos. Materiais e métodos: 
Foi realizado um levantamento das principais preparações de alimen-
tos regionais do estado do Maranhão por meio de guias alimentares 
regionais. As fichas técnicas das preparações foram utilizadas para 
determinar a quantidade dos ingredientes e em seguida elaborou-se 
uma lista com a quantidade de carboidratos (CHO) em gramas, me-
didas caseiras e números de substitutos. Para os alimentos, foram in-
vestigados guias alimentares e feito o seu substituto. Para cada substi-
tuto equivale aproximadamente a 15 g de CHO. Foram selecionadas 
sete preparações e três alimentos, que foram divididos de acordo com 
a quantidade de CHO e substituto e agrupados em grupo 1, 2, 3 
e 4, com substituto 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Resultados: O 
cozidão maranhense (5,44g CHO/2 col de servir), arroz de cuxá 
(14,9 g CHO/1 col de servir), torta de camarão (8,4 g CHO/1ft 
média), batata-doce cozida (20 g CHO/1 ft média), pitomba (8,8 
g CHO/5 unidades) e o murici (14,4 g CHO/100 unidades) fo-
ram preparações incluídas no grupo 1. O mousse de cupuaçu (28,8 
g CHO/2 col de sopa ch) e a juçara (36,6 g CHO/66 unidades) 
foram inseridos no grupo 2, enquanto a torta de carne de caju (40,2 
g CHO/1 ft média) foi a preparação contemplada no grupo 3. O 
grupo 4 foi composto por doce de buriti (53,9 g CHO/2 col de 
sopa). Discussão: A utilização de tabelas de contagem é um impor-
tante aliado no apoio ao tratamento do pacientes diabéticos. Apesar 
de o Manual Oficial disponibilizar a análise da quantidade de carboi-
drato (CHO) de um grande número de alimentos, na sua maioria de 
uso diário da população brasileira, não abrange as especificidades de 
cada estado e região, devendo ser alinhado de acordo com os hábitos 
alimentares da população trabalhada e tornando a alimentação o mais 
próximo possível da habitual do paciente diabético. No estudo de 
Gomes et al. foi realizada a adaptação da tabela oficial com a inclu-
são 77 novos alimentos do estado do Pará. Conclusão: A inclusão 
de alimentos regionais na Tabela Oficial de Contagem de Carboi-
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dratos possibilita ao paciente diabético uma variabilidade na dieta, 
valorizando hábitos culturais fortemente associados a costumes do 
paciente, sem prejuízos à saúde, proporcionando alimentação saudá-
vel, mais próximo possível da habitual. Palavras-chave: Contagem 
de carboidratos, alimentos típicos, culinária maranhense.

PO288 - dimiNUiÇÃO dO PesO em raTas TraTadas 
dUraNTe TrÊs meses cOm eXTraTO aQUOsO a FriO de 
PLATHYMENIA RETICULATA
magalhães FO1, ceron PiB1, Name TF1, Uber-Buceck e1, scorsolin 
vc1, Honorato lGc1, silva Fc1, amuy FF1

1 Universidade de Uberaba (Uniube) 

Objetivo: O experimento visa avaliar a influência do extrato aquoso 
a frio da planta Plathymenia reticulata na diminuição do peso, em 
ratos. Material e métodos: O experimento foi realizado de acor-
do com a Resolução nº 90, de 16 de março de 2004: “Guia para 
a realização de estudos de toxicidade pré-clínica de fitoterápicos”, 
com 80 ratos adultos Wistar, 40 machos e 40 fêmeas, com peso en-
tre 180 e 220 g, divididos em oito grupos: machos tratados com 
extrato aquoso a frio 25 mg/kg peso, 50 mg/kg peso e 100 mg/
kg peso (CAF25, CAF50 e CAF100), fêmeas tratadas com extrato 
aquoso a frio 25 mg/kg peso, 50 mg/kg peso e 100 mg/kg peso e 
controles tratados com água (CC). O tratamento com os respectivos 
extratos ou água foi realizado, por gavagem, diariamente, durante 
12 semanas. O peso foi avaliado semanalmente. A análise dos dados 
foi feita por meio da ANOVA e teste Tukey-Kramer, com nível de 
significância de 5%. Os resultados são expressos em média ± EPM. 
Resultados: Houve diminuição significativa do peso nas fêmeas tra-
tadas, comparando-se com o grupo controle (CC 194,00 ± 2,48), 
na semana 1 (CAF25: 175,13 ± 4,20 g n = 8, p = 0,001; CAF50: 
173,33 ± 2,39 g, n = 9 p < 0,001; CAF100 170,44 ± 3,77 g n = 9 
p < 0,001) e semana 3 (CAF50: 190,56 ± 3,72 g, n = 9 p < 0,001 
vs. CC 207,20 ± 2,47 g n = 10). Nas demais semanas não houve 
diferença significativa. Discussão: Hoje no Brasil há diversas plantas 
de uso popular que atuam no peso, sendo uma delas a Plathymenia 
reticulata, que é uma planta típica do Cerrado, com componentes 
químicos taninos e flavonoides; os taninos são capazes de inibir o 
desenvolvimento de insetos, fungos e bactérias e os flavonoides pos-
suem atividade antimicrobiana e cardiovascular. Foi observado que 
as ratas tratados com extrato aquoso a frio nas doses de 25, 50 e 100 
mg/kg peso obtiveram redução significativa no peso de ratos fêmeas, 
em relação ao grupo controle na semana 1 e a dose de 50 mg/kg 
peso na semana 3. Conclusão: O extrato de Plathymenia reticulada, 
nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg peso, mostrou ter a capacidade de 
diminuir o peso dos ratos fêmeas, podendo ser usada para tratamento 
de obesidade. Referências: Pedido de patente intitulada “Compos-
to Ativo Fitoterápico, anti-hiperglicêmico e antiobesidade”: Pedido 
Nacional: depositado em 25/9/2009 no INPI, sob no. PI0905103-
1, publicado dia 17/5/2011; International Application: deposited 
on 09-24-2010 at the WIPO and published on 03-31-2011, under n 
WO 2011/035402. Palavras-chave: Peso, Plathymenia reticulata.

PO289 - dONa BeTe e a alimeNTaÇÃO: errO e 
recOrdaTÓriO alimeNTar cOmO meiO de edUcar Para 
saÚde
Ferreira cs1, Pena FPs1, ribeiro Ncr1, Barbosa Gm1, souza ls1, 
souza BsF1, cohen la1, cruz Neto Ges1

1 Universidade Federal do Amapá (Unifap) 

Objetivo: Relatar e promover conhecimentos sobre os alimentos 
e sua importância para pessoas com diabetes mellitus (DM) tipo 2. 
Material e métodos: Estudo descritivo exploratório, de natureza 
quanti-qualitativa, com participantes de um programa de promoção 

da saúde. A coleta de dado foi obtida em rodas de conversas, entre-
vistas semiestruturadas e preenchimento do recordatório alimentar 
e análise dos dados por meio do programa BIOEST 5.0. Resul-
tados: Observou-se a necessidade de falar sobre a importância da 
alimentação em virtude das altas taxas glicêmicas e do aumento do 
peso corpóreo das pessoas atendidas no programa. Formulou-se o 
questionamento: O que você come nas principais refeições? No café 
da manhã, 75% diziam ingerir café com adoçante, leite integral e 
pão, 20% ingeriam café com leite desnatado, pão ou bolacha de água 
e sal, somente 5% ressaltaram ingerir alguma fruta; após o recorda-
tório 92% relataram tomar no café da manhã café com adoçante, 
leite desnatado e uma fatia de pão ou bolachas de água e sal e 8% 
passaram a ingerir alguma fruta. No almoço 40% ressaltaram ingerir 
saladas; após o recordatório, 72% passaram a ingeriam salada, sendo 
os alimentos de consumo mais comum açaí, frango, peixe, arroz e 
feijão. No jantar: 20% ressaltaram consumir carne vermelha, 30%, 
frango e 39%, peixe e 11% informaram não jantar. Após o recorda-
tório, 69% tomavam sopas, 25% preferiam frango grelhado. Dadas 
às respostas, foi possível elaborar estratégias que visassem suprimir 
os maiores erros alimentares descritos pelos participantes, trabalhan-
do os temas: pirâmide alimentar, dificuldades enfrentadas na ade-
são da terapêutica alimentar, medidas caseiras, porções alimentares 
com ênfase no consumo de frutas, vegetais e verduras. Discussão: 
A alimentação é considerada um dos aspectos mais importantes do 
controle e tratamento do diabetes, sendo em alguns casos a única 
intervenção nessessária. A utilização do recordatório alimentar é de 
fundamental importância, pois está relacionada com o comporta-
mento do paciente em relação às orientações recebidas. Conclusões: 
A DM é uma doença que pode ser controlada se cuidados essenciais 
forem seguidos. A educação é o meio apropriado de trocar entre 
saberes e fazeres em se tratando de hábitos alimentares. A técnica 
utilizada deu suporte à ação educativa, favorecendo a compreensão 
dos participantes sobre os hábitos alimentares, e promoveu a intera-
ção entre o profissional e o cliente, proporcionando o cuidado. Pa-
lavras-chave: Diabetes mellitus, alimentação, educação para saúde.

PO290 - dONa BeTe e as diFicUldade em aderir À 
alimeNTaÇÃO recOmeNdada Pela NUTriciONisTa
Ferreira cs1, Pena FPs1, ribeiro Ncr1, Barbosa Gm1, souza ls1, 
souza BsF1, Ferreira dQ1, mota rNmc1

1 Universidade Federal do Amapá (Unifap) 

Objetivo: Analisar as dificuldades relatadas em seguir a alimentação 
recomendada pela nutricionista entre as pessoas com diabetes melli-
tus tipo 2 com participantes de um programa de promoção da saúde 
de pessoas com DM. Materiais e métodos: Trata-se de um estudo 
descritivo qualitativo realizado no período de agosto a dezembro de 
2012 com participantes das sessões de educação em saúde realizadas 
às quintas-feiras, com média de 30 a 40 pessoas. Coleta de dados ob-
tida por meio da roda de conversa cuja pergunta central foi: qual(is) 
a(s) dificuldade em aderir à alimentação recomendada pela nutricio-
nista. Resultados: A faixa etária dos participantes variou de 30 a 59 
e maior que 60 anos de idade (56,9% e 26,2%), com ensino funda-
mental incompleto (39,7%) e ensino médio completo (27%), renda 
familiar de um a três salários mínimos (57,6%). No que se refere às 
dificuldades em aderir à alimentação recomendada pela nutricionis-
ta foi possível identificar três categorias – Dificuldade financeira: “a 
alimentação para o diabético é mais cara do que a alimentação do 
não diabético e é mais difícil de encontrar”, “Nem sempre disponho 
de dinheiro para comprar determinados produtos, pois a medicação 
que uso é cara”; Dificuldades em diminuir o consumo de determina-
dos alimentos: “O arroz é o alimento que venho tentando controlar, 
sendo difícil seguir à risca o cardápio”, “Sem o açaí e a farinha a 
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comida fica sem gosto”; Dificuldade em seguir a alimentação por 
falta de apoio familiar: “Eu que faço a comida e o povo de casa não 
quer seguir as recomendações”, “Me alimento do que a minha filha 
compra e nem sempre são coisas que fazem bem”. Discussão: O 
plano alimentar é um dos componentes fundamentais no tratamento 
do DM. Uma alimentação adequada favorece o controle metabólico 
e contribui para a normalização da glicemia, a diminuição dos fato-
res de risco cardiovascular, a obtenção e/ou manutenção do peso 
corpóreo saudável e a prevenção de complicações agudas e crônicas 
como as neuropatias. A educação é a chave mestra para melhorar a 
qualidade de vida da pessoa, principalmente quando é portador de 
uma doença crônica como o DM. Conclusão: A educação e a orien-
tação são essenciais na promoção da saúde, prevenção e tratamento 
do DM. Mudanças nos hábitos alimentares se tornam essenciais para 
melhora da qualidade de vida, e para isso é necessário que a pessoa 
com DM esteja consciente de sua responsabilidade em praticar as 
orientações e tentar cumprir o plano elaborado pelo nutricionista. 
Palavras-chave: Diabetes mellitus, nutrição, enfermagem.

PO291 - eFeiTO da mOdiFicaÇÃO de esTilO de vida Na 
HOmeOsTase PressÓrica de PacieNTes cOm diaBeTes 
meliTO TiPO 2 e HiPerTeNsÃO arTerial
azevedo mJ1, Paula TP2, leitão cB2, minuzzo m2, Zucatti aT2, Gross 
Jl2, viana lv2

1 Departamento de Endocrinologia, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 2 UFRGS 

Objetivo: Avaliar o efeito de dieta DASH e da atividade física na 
homeostase pressórica de pacientes com diabetes (DM) tipo 2 e 
hipertensão arterial sistêmica (HAS) não compensada com trata-
mento medicamentoso. Material e métodos: Neste ensaio clínico 
randomizado, foram realizadas avaliações laboratorial, nutricional 
(recordatório alimentar 24-h; NutribaseÒ), medidas de pressão ar-
terial (PA) de consultório (esfigmomanômetro digital-ONROMÒ), 
MAPA 24-h (SpaceLabs) e atividade física em sete dias (pedôme-
tro Digi-walkerÒ) no início e após 30 dias. Os pacientes do grupo 
DASH+Caminhada adotaram uma dieta DASH (aumento do con-
sumo de frutas, vegetais, laticínios magros e potássio e redução de 
lipídios, saturados, colesterol e sódio) associada ao uso continuado 
de pedômetro (incentivo a pelo menos 15 minutos adicionais de 
caminhada em relação ao basal). O grupo Controle adotou dieta 
recomendada pela ADA [distribuição prudente de macronutrientes 
(carboidratos 50%-60%, proteínas 15%-20%, lipídios 25%-30%, sa-
turados ≤ 7% do VCT e colesterol < 200 mg/dia)] e orientação 
para manter atividade física usual. Análise estatística: teste t, qui-
-quadrado e GLM seguido de LSD (P < 0,05; SPSS 18.0). Resul-
tados: Foram incluídos 35 pacientes (mulheres = 57,1%; idade = 
62,2 ± 8,9 anos; duração DM = 16,9 ± 9,7 anos; duração HAS = 
17,8 ± 9,4 anos) com PA de consultórios = 165,1 ± 18,1/85,7 ± 
10,0 mmHg, MAPA-24h = 147,8 ± 13,7/82,3 ± 8,5 mmHg, 6.081 
(1.589-13.941) passos/dia; 68,6% em uso de ≥ três anti-hipertensi-
vos/dia. A PA basal (consultório e MAPA) não foi diferente entre os 
dois grupos. Na MAPA-24h houve redução da PA sistólica (PAS) no 
grupo DASH+Caminhada (148,1 ± 12,2 para 132,1 ± 10,4 mmHg; 
P = 0,009), e não no grupo Controle. O delta da PAS-24h no gru-
po DASH+Caminhada foi de -16,1 ± 8,9 mmHg e no Controle 
foi de -3,0 ± 9,0 mmHg (P < 0,001). Mesmo padrão de resposta 
foi observado na MAPA-vigília. Na vigília, a PA diastólica (PAD) e 
MAPA 24-h diminuíram nos dois grupos, sem diferença entre eles. 
No sono a PAS e a PAD diminuíram igualmente nos grupos. Ao 
final do estudo apenas os pacientes do grupo DASH+Caminhada 
aumentaram o número de passos/dia [6.382 (4.986-7.779) para 
8.552 (7.256-9.848) passos; (P < 0,001)] comparados ao grupo 
Controle [5.796 (4.439-7.153) para 5.527 (4.267-6.786) passos; 

(P = 0,307)]. Conclusão: Em pacientes com DM tipo 2 e HAS não 
controlada a adoção de dieta DASH associada ao aumento de cami-
nhadas diárias melhora a homeostase pressórica avaliada por MAPA. 
Palavras-chave: Diabetes melito, hipertensão, dieta DASH.

PO292 - eFeiTO de reFeiÇÕes cOm diFereNTes íNdice 
GlicÊmicO e cONTeÚdO de FiBras Na resPOsTa 
GlicÊmica e Na saciedade de PacieNTes cOm diaBeTes 
meliTO TiPO 2
silva Fm1, Kramer cK2, crispim d2, viana lv1, azevedo mJ2

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 2 Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre 

Objetivo: Avaliar a resposta pós-prandial da glicemia, insulinemia 
e saciedade após quatro desjejuns com diferentes índice glicêmico 
(IG) e conteúdo de fibras em pacientes com diabetes melito (DM) 
tipo 2. Material e métodos: Foi realizado um ensaio clínico ran-
domizado cruzado com quatro desjejuns isocalóricos (~ 360 kcal), 
com proporção similar de macronutrientes (proteínas ~17%; lipídeos 
~25%; carboidratos ~58%) e diferentes quantidades de fibras e IG: 
alto IG e alta fibra (AIG-AF; 60,4% e 6,0 g); alto IG e baixa fibra 
(AIG-BF; 60,9% e 2,5 g); baixo IG e alta fibra (BIG-AF; 37,7% e 
6,2 g); baixo IG e baixa fibra (BIG-BF; 39,8 e 2,0 g). Após avaliação 
clínica, laboratorial e nutricional, os pacientes realizaram as refeições 
em teste com intervalo de sete dias. Nos tempos 0, 15, 30, 60, 90, 
120 e 180 minutos pós-prandiais, foram avaliados: glicose (glicose 
oxidase), insulina (quimiluminescência) e grelina total (Elisa) plas-
máticas e saciedade subjetiva (fome, saciedade, plenitude e desejo de 
comer; escala analógica visual). A área sob a curva (AUC) das variá-
veis foi calculada por regra trapezoidal e comparações entre as refei-
ções e entre os tempos de cada refeição analisadas por GEE seguido 
de LSD (SPSS 18.0). Dados estão expressos em média (IC95%). 
Resultados: Quatorze pacientes [50% homens; 65,8 ± 5,2 anos; 
duração de DM = 10 (2,8-16,3) anos, IMC = 27,2 ± 3,1 kg/m²; 
HbA1c = 6,6 ± 0,9%] foram estudados. O pico de glicemia (mg/
dl) foi mais elevado na refeição AIG-BF [203,2 (179,2-227,2)] do 
que nas BIG-AF [180,3 (163,0-197,6)] e BIG-BF [176,7 (156,7-
196,8)], sem diferença em comparação à refeição AIG-AF [186,3 
(167,5-205,0)], sendo observado o mesmo padrão para insulina 
(P < 0,001). AUC da glicemia (mg/dl/min) foi maior na refei-
ção AIG-BF [173,3 (151,2-195,3)] comparada à BIG-AF [161,2 
(138,9-183,4)] e BIG-BF [161,1 (139,0-183,1)], não diferindo da 
AIG-AF [166,5 (144,3-188,8)] (P = 0,007). AUC da insulina di-
feriu entre as quatro refeições (P = 0,038), sendo maior na refeição 
AIG-BF. Os valores de grelina diminuíram até os 180 minutos pós-
-prandial nas refeições BIG-AF (P = 0,002) e BIG-BF (P = 0,007), 
mas não nas refeições de AIG-AF e AIG-BF. Os parâmetros de sa-
ciedade não foram diferentes entre as quatro refeições (P > 0,05). 

Conclusão: Maior aumento na glicose e insulina ocorreu no desje-
jum com AIG-BF e redução pós-prandial de grelina foi demonstra-
da apenas nas refeições com BIG (independente do conteúdo de 
fibras). Palavras-chave: Diabetes melito, índice glicêmico, fibras 
alimentares.

PO293 - eFeiTOs da iNGesTÃO da semeNTe de cHia 
(SALVIA HISPANICA L.) sOBre a resisTÊNcia À iNsUliNa e 
TOlerÂNcia À GlicOse em raTOs OBesOs
marineli rs1, moraes ea1, lenquiste sa1, Perez mr1, Branco rcs2, 
camargo rl2, carneiro em2, maróstica Jr. mr1

1 Faculdade de Engenharia de Alimentos, Departamento de Alimentos e 
Nutrição, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 2 Instituto de Biologia, 
Departamento de Biologia Estrutural e Funcional, Unicamp 

Objetivo: Avaliar os efeitos da ingestão da semente de chia sobre 
a resistência à insulina (RI) em ratos obesos induzidos por dieta. 
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Métodos: Foram utilizados 40 ratos machos Wistar adultos, di-
vididos em quatro grupos (n = 10), que receberam as seguintes 
dietas durante 12 semanas: CM = dieta AIN93-M; HFF = dieta 
modificada para 35% de lipídios (31% de banha suína e 4% de óleo 
de soja) e adicionada de 20% de frutose; CP = dieta HFF+semente 
de chia – prevenção; CT = dieta HFF+semente de chia – tratamen-
to. O grupo CP recebeu a dieta HFF+semente de chia durante as 
12 semanas e o grupo CT recebeu a dieta HFF por seis semanas 
para indução da obesidade e a dieta com a semente de chia por mais 
seis semanas. O teor de fibra e de lipídio das dietas foi substituído 
pela semente de chia. Na 10º semana experimental foi realizado o 
teste de tolerância à glicose (iGTT) e na 11º o teste de tolerância 
à insulina (kITT). Para ambos os testes foi feito jejum de 12 horas, 
a glicemia mensurada com glicosímetro no tempo 0 e então feita 
a infusão intraperitoneal de solução de glicose (iGTT) ou insulina 
(kITT) e a glicemia monitorada em tempos específicos. Ao fim do 
experimento, os animais foram mortos por decapitação após jejum 
de 12 horas. Foram analisados os níveis séricos de glicose por kit 
colorimétrico e os de insulina por kit ELISA. Foi calculado o índice 
de HOMA-IR e avaliada a secreção de insulina nas ilhotas pancre-
áticas dos animais. Os resultados foram analisados por ANOVA e 
confirmados por Tukey, com significância de 0,05. Resultados: A 
ingestão da dieta HFF foi capaz de induzir a RI e intolerância à gli-
cose nos animais, por causa das alterações em todos os parâmetros 
estudados. A ingestão da semente de chia normalizou os valores de 
iGTT, kITT e reduziu significativamente o índice de HOMA-IR e 
a secreção de insulina nas ilhotas em relação ao grupo HFF, porém 
não houve alteração na glicemia e insulinemia séricas. Discussão: A 
suplementação com a semente de chia reverteu a RI e a intolerância 
à glicose desenvolvida nos animais obesos, já que alguns dos parâ-
metros estudados mostraram-se semelhantes aos do grupo controle 
magro, indicando a normalização das alterações metabólicas tanto 
no período de prevenção quanto de tratamento. Os efeitos podem 
ser explicados pelos compostos bioativos e alto teor de ácido graxo 
ômega-3 presentes nas sementes de chia. Conclusão: A adição da 
semente de chia à dieta obesogênica foi capaz de normalizar a RI 
e a intolerância à glicose em animais obesos induzidos por dieta. 
Palavras-chave: Chia (Salvia hispanica L), resistência à insulina, 
obesidade.

PO294 - eFeiTOs meTaBÓlicOs dO ÁcidO GraXO 
ÔmeGa-3 (Ω3) da liNHaÇa (ala) em mOdelOs aNimais
Gonçalves NB1, miranda WrH1, Foss-Freitas mc1, Foss mc1

1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
(FMRP-USP) 

Introdução: Em situações patológicas de resistência insulínica, 
como diabetes mellitus e síndrome metabólica, o fígado tem papel 
fundamental. Nele ocorre o metabolismo dos lipídios, provenien-
tes tanto da alimentação quanto da reserva orgânica. Despertando 
o interesse de muitos pesquisadores, está o ácido graxo poli-insa-
turado n-3 (ω3), que, por meio de estudos de medidas terapêu-
ticas, utilizando nutrientes como ações farmacológicas, mostrou-
-se como inibidor do processo inflamatório. Objetivo: Avaliar os 
efeitos da suplementação de ω3 em modelo animal de resistência 
insulínica. Método: 40 camundongos (C57/BL6) foram separa-
dos em quatro grupos: controle (C), controle+ω3 (CW), obesos 
(O) e obesos+ω3 (OW). Por um período de oito semanas, os gru-
pos O e OW receberam dieta hiperlipídica com 60% de lipídeos, 
enquanto os C e CW receberam dieta-padrão de biotério. Após, os 
grupos CW e OW receberam a suplementação de 10% de ω3, de 
origem vegetal (extrato da linhaça), diariamente, durante outras 
oito semanas. Foram avaliados peso e glicemia mensalmente. Ao 

fim, os animais foram pesados e sacrificados. Foi coletado o sangue 
e o fígado. Foram feitas análises de gordura hepática total (GHT), 
lipidograma e teste de tolerância à glicose (GTT). Resultados: 
Médias do peso corporal dos grupos C e CW eram semelhantes no 
início do experimento (C: 26,3 ± 1,3 e CW: 26,6 ± 1,7; P = 0,06), 
enquanto ao final foi observada diferença significativa (C: 33,4 ± 
2,2 e CW: 35,6 ± 2,2; P = 0,03). O mesmo resultado foi encon-
trado em relação a O e OW (inicial: O: 26,8 ± 0,9 e OW: 27,2 ± 
2,1; P = 0,59; final: O: 34,1 ± 1,1 e OW: 39,1 ± 5,2; P = 0,008). 
Ao término do experimento, os grupos C e CW apresentaram di-
ferença significativa nas dosagens de colesterol total (108,8 ± 8,3 
e 139,0 ± 15,9 com P = 0,01) e HDL (73,6 ± 10,8 e 93,1 ± 5,5 
com P = 0,009), enquanto nos grupos O e OW os valores foram 
semelhantes. As dosagens de triglicérides foram semelhantes em 
todos os grupos. Por outro lado, as dosagens de GHT, mostraram 
diminuição significativa nos grupos que receberam ômega-3, com 
P = 0,03 entre C e CW e P = 0,02 entre O e OW. A área sob a 
curva de glicose obtida pelo teste de GTT mostrou diminuição sig-
nificativa no OW comparado ao O (P = 0,01) e semelhança entre 
C e CW (P = 0,84) e OW e C (P = 0,19). Conclusão: O acréscimo 
de ω3 na dieta alterou o peso dos animais, comparados entre os 
grupos. No entanto, a suplementação de ω3 mostrou ser eficaz na 
prevenção de esteatose hepática, elevação de níveis séricos de HDL 
e redução de resistência insulínica. Palavras-chave: Resistência in-
sulínica, ômega-3, obesidade.

PO295 - eNvOlvimeNTO dO cOPeirO HOsPiTalar NO 
acOmPaNHameNTO da aceiTaÇÃO alimeNTar dOs 
PacieNTes em riscO de HiPOGlicemia
miola lc1, Piovacari smF1, Beraldo Fa1, Bezerra Wm1

1 Hospital Israelita Albert Einstein 

Objetivos: Envolver a equipe multidisciplinar, assim como os co-
peiros, no acompanhamento dos pacientes que apresentam risco 
de hipoglicemia e, com isso, reduzir os episódios dessa manifes-
tação fisiológica, contribuindo para a qualidade e a segurança no 
cuidado do paciente diabético. Material e métodos: Foi verificada 
a frequência dos episódios de hipoglicemia nos pacientes hospi-
talizados em uso de hipoglicemiantes orais e/ou uso de insulina 
concomitantemente com baixa aceitação alimentar. A partir daí 
observou-se a necessidade de acompanhamento da ingestão ali-
mentar individualizada desses pacientes para ajustes quando ne-
cessário. Elaborou-se uma rotina para verificação pelo copeiro e 
registro da aceitação alimentar de cada refeição em um mural dis-
ponibilizado no quarto do paciente para que toda equipe multidis-
ciplinar, familiares e médicos tenham conhecimento e controle da 
ingestão. Discussão: A participação ativa dos copeiros no controle 
da aceitação alimentar dos pacientes em risco de hipoglicemia fa-
voreceu a motivação, além da integração da equipe multidiscipli-
nar, médicos, pacientes e familiares no processo de aprendizado e 
acompanhamento. Resultados: Observou-se a redução significa-
tiva na redução dos episódios de hipoglicemia de 87% (de 8 para 
1), quando comparado aos meses de junho (antes da implantação), 
julho e agosto/2012 (após implantação) em uma unidade com o 
total de 32 leitos. Conclusão: Pode-se concluir que esse projeto 
demonstra a importância da integração e envolvimento da equi-
pe multidisciplinar e da adaptação dos padrões já existentes para 
melhoria contínua no processo e, consequentemente, melhora 
na qualidade no atendimento ao paciente diabético, assim como 
estabelece condutas para melhoria da comunicação enfermagem 
e nutrição quanto à aceitação alimentar do paciente e ajustes de 
medicamentos hipoglicêmicos. Palavras-chave: Hipoglicemia, 
aceitação alimentar, copeiros.
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PO296 - esTUdO PilOTO sOBre O eFeiTO de dieTa cOm 
alTO TeOr de liPídiOs e FrUTOse sOBre GaNHO de PesO e 
alTeraÇÕes meTaBÓlicas de raTOs WisTar
moraes ea1, marineli rs1, lenquiste sa1, maróstica Jr. mr1

1 Faculdade de Engenharia de Alimentos, Departamento de Alimentos e 
Nutrição, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

Objetivo: O objetivo do estudo foi avaliar o impacto de dieta com 
alto teor de lipídios e frutose no ganho de peso corpóreo, perfil li-
pídico e glicose sérica de ratos Wistar adultos. Material e métodos: 
O ensaio foi conduzido com oito ratos machos da linhagem Wistar, 
com 21 dias de idade. Os animais permaneceram em dieta comercial 
por quatro semanas (250 g ± 15). Após esse período, os animais 
foram divididos em grupo controle (n = 4), que passaram a receber 
dieta AIN-93M, e grupo hipercalórico (HC) (n = 4), alimentados 
com dieta AIN-93M modificada com alto teor de lipídios (35%) 
e frutose (20%), durante seis semanas. O ganho de peso (GP) e o 
consumo alimentar (CA) foram monitorados semanalmente. Ao fi-
nal do experimento, foram determinadas as concentrações séricas de 
glicose, colesterol total, colesterol de alta e baixa densidade (HDL e 
LDL) e triglicerídeos (TG), utilizando-se kits comerciais. O fígado 
dos animais, assim como os tecidos adiposos mesentérico, retrope-
ritoneal e epididimal, foram pesados. Os dados foram submetidos 
ao teste t ao nível de 5%. Resultados: O GP, peso final, CA e ener-
gético não diferiram estatisticamente. No entanto, o coeficiente de 
eficácia alimentar foi maior no grupo HC (p < 0,05). Menor con-
centração sérica de HDL e maior peso do tecido adiposo epididimal 
(TAE) foram observados no grupo HC (p < 0,05). Discussão: O 
ganho de peso dos animais alimentados com dieta HC, apesar de 
não ter apresentado diferença significativa, foi 17,8% maior com-
parado aos AIN-93M. Em contrapartida, Shapiro et al. (2011) de-
monstraram maior GP de ratos Sprague-Dawley alimentados com 
dieta com elevado teor de lipídios (40%) e frutose (30%) (DLF), a 
partir do 29º dia experimental, em comparação àqueles alimentados 
com dieta com 30% de lipídio. Esses autores afirmaram que a dieta 
DFL foi mais eficiente para atingir a obesidade e resistência à leptina. 
Entre os lipídios sanguíneos, a concentração de HDL foi significa-
tivamente menor no grupo HC e a de LDL e de TG apresentaram 
elevação de aproximadamente 12% e 20%, respectivamente, embora 
esse aumento não tenha sido significativo. Conforme a literatura, 
essas alterações podem indicar a influência da frutose sobre a lipogê-
nese desses animais. Esses resultados são reforçados em virtude do 
peso do TAE, 49% maior que no grupo AIN-93M. Conclusão: O 
consumo de dieta com elevado teor de lipídios e frutose não causou 
aumento de peso dos animais, no entanto houve redução da concen-
tração de HDL e aumento no peso do TAE. Palavras-chave: Dieta 
hipercalórica, hiperlipídica, frutose.

PO297 - eXcessO de PesO e GOrdUra visceral em 
UNiversiTÁriOs
alencar JKa1, silva arv1, sousa lsN1, macêdo lGN1, carvalho 
GcN2, macêdo Gm1, Freitas rWJF3, moura rc4

1 Enfermagem da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Campus Senador 
Helvídio Nunes de Barros (CSHNB). 2 Enfermagem da Universidade Estadual do 
Piauí (UESPI). 3 Enfermagem da UFPI, Campus Amílcar Ferreira Sobral (CAFS).  
4 Nutrição da UFPI, CSHNB 

Objetivo: Identificar a frequência do excesso de peso e da gordura 
visceral em universitários. Material e métodos: Estudo descritivo, 
realizado em uma instituição pública de ensino superior com 148 
universitários. Os dados foram coletados nos meses de janeiro e fe-
vereiro de 2013, por meio de um formulário e coleta de sangue 
para avaliação de frações laboratoriais de glicemia de jejum, trigli-
cerídeos (TG) e HDL-colesterol. Resultados: Da amostra, 88,5% 
eram mulheres, com idade média de 21,2 anos, 58,1% de cor parda, 

92,6% apenas estudavam, 43,9% estavam na classe econômica B1 
ou B2, média de renda de R$ 2.004,26; 93,9% eram solteiros e 
40,5% moravam com amigos; 12,1% tinham excesso de peso, 2,0% 
circunferência abdominal (CA) aumentada, 23,6% triglicerídeos ele-
vados, 63,5% HDL-colesterol baixo e 2,7% glicemia de jejum ele-
vada. Pode-se observar que a CA estava mais alterada em que teve 
obesidade (66,7%) (p 0,002); 66,7% das CA elevadas apresentaram 
triglicerídeos elevados, HDL-colesterol baixo, eram do sexo femi-
nino, na faixa etária de 24 a 30 anos, havendo associação estatis-
ticamente significante com a idade (p = 0,000). Discussão: Este 
estudo mostrou que o excesso de peso e a circunferência abdominal 
aumentada predispõe o indivíduo de forma direta a doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNT). Outro ponto de destaque desse estudo 
foi o elevado índice do HDL-colesterol baixo na população estu-
dada. Segundo estudiosos da área, fatores que aumentam a fração 
do colesterol bom é a perda de peso corporal, parar de fumar e o 
aumento da ingestão de fibras e gorduras monoinsaturadas (Neto et 
al., 2012; Oliveira et al., 2009). Conclusão: Há necessidade de am-
pliação nas investigações com esse público, ressaltando-se a impor-
tância de ações específicas, focadas no controle do excesso de peso 
e da circunferência abdominal. Palavras-chave: Excesso de peso, 
gordura abdominal, universitários.

PO298 - FaTOres dieTÉTicOs assOciadOs aOs Níveis de 
adiPONecTiNa em PacieNTes cOm diaBeTes TiPO 1
Prates re1, Beretta mv1, Bernaud Fr1, Nascimento F1, rodrigues Tc1

1 Hospital de Clínicas de Porto alegre 

Objetivo: A adiponectina é um hormônio secretado pelo tecido 
adiposo e possui propriedades anti-inflamatórias e antiaterogênicas. 
Ao contrário de outras adipocinas, ela está diminuída na obesidade 
e em pacientes com diabetes tipo 2. Seus níveis diminuídos podem 
levar à resistência à insulina e distúrbios aterogênicos que culminam 
em eventos cardiovasculares. Entretanto, os pacientes com diabetes 
tipo 1 (DM1) apresentam níveis aumentados de adiponectina, que 
podem estar associados à presença de nefropatia. Existem relatos de 
uma associação positiva entre níveis de adiponectina e alguns fatores 
dietéticos. Com isso, os objetivos deste estudo é avaliar possíveis 
associações a dieta usual e os níveis de adiponectina em pacientes 
com DM1. Métodos: Estudo transversal em 125 pacientes com 
DM1 acompanhados no ambulatório de Diabetes do HCPA. O 
projeto foi aprovado pela Comissão de Ética e Pesquisa do HCPA 
(08-329 e 08-470). Foi realizado recordatório alimentar de três dias 
com pesagem dos alimentos. Foi coletada amostra de sangue para 
dosagens laboratoriais (incluindo níveis séricos de adiponectina) e 
coleta de urina de 24h, bem como avaliação antropométrica. Os 
níveis de adiponectina foram dosados por meio do método ELISA. 
Resultados: A média de idade foi de 39 ± 11 anos, tempo de DM 
9 ± 2 anos, 87,5% eram brancos e 51% do sexo feminino, 17,2% 
com nefropatia e 32% com síndrome metabólica. Foram observadas 
correlações positivas entre adiponectina e pressão arterial diastóli-
ca (PAD) (r = 0,20 e p = 0,03), PA sistólica (PAS) (r = 0,29; p = 
0,01) e microalbuminúria de 24 horas (EUA) (r = 0,26; p = 0,02) 
e negativas entre adiponectina e idade (r = -0,18; p = 0,04), relação 
cintura/quadril (RCQ) (r = -0,20; p = 0,03), ingestão de lipídeos (r 
= -0,20; p = 0,03), colesterol da dieta (r = -0,19; p = 0,04), ácidos 
graxos saturados (AGS) (r = -0,25; p = 0,05), ácido graxo monoin-
saturado (AGM) (r = -0,20; p = 0,03). Após análise de regressão, as 
variáveis que mostraram associação independente com os níveis de 
adiponectina foram a idade, RCQ, PAS e EUA, bem como maior 
ingestão de AGS. Discussão: Os níveis de adiponectina parecem es-
tar associados com PAS e EUA e inversamente com a idade e RCQ. 
Adicionalmente, foi observada associação entre maior ingestão de 
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AGS com menores níveis de adiponectina. Conclusão: Portanto, 
uma dieta com menor ingestão de AGS sugere aumento nos níveis 
de adiponectina e efeito protetor em pacientes com DM1. Palavras-
-chave: Adiponectina, diabetes tipo 1, dieta.

PO299 - iNdicadOres aNTrOPOmÉTricOs e riscO 
de dOeNÇas crÔNicas em Um GrUPO de adUlTOs 
aTeNdidOs em Um POsTO de saÚde, Na cidade de 
FOrTaleZa, ce
sousa rvrB1, Fiori Bc2, silva Fr2, arruda Neto cl2, melo JG1, chaves 
PF3, rodrigues Pas1, Holanda mO1

1 Universidade Estadual do Ceará (UECE). 2 Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Ceará. 3 Instituto do Câncer do Ceará 

Objetivo: Esta pesquisa objetivou analisar o risco de desenvolvi-
mento de doenças crônicas em um grupo de adultos, por meio dos 
seguintes indicadores antropométricos: índice de massa corporal 
(IMC) e circunferência da cintura (CC). Material e métodos: Os 
dados foram coletados no período de jun./jul. de 2011, durante a 
avaliação antropométrica na consulta com o nutricionista. A amostra 
foi composta por 26 adultos, sendo 6 homens e 20 mulheres, com 
idades entre 22 e 59 anos; o critério de inclusão na pesquisa foi o 
comparecimento ao serviço de Nutrição de uma Unidade Básica de 
Saúde da Família. Foram aferidas medidas de peso e altura para o 
cálculo do IMC e a medida da CC. O estado nutricional dos adultos 
foi categorizado, em relação ao IMC e à CC (alto risco e muito 
alto risco), de acordo com os parâmetros adotados pela Organização 
Mundial de Saúde (1995). Os dados foram analisados por meio de 
média, variação, desvio-padrão e percentual. Resultados: A maioria 
dos participantes (69,2%) apresentou idade entre 30 e 59 anos, com 
média de 43 ± 9,7 anos. Em relação ao risco de desenvolvimento de 
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), por meio da análise da 
CC, observou-se que os indivíduos do sexo feminino apresentaram 
34,61% para muito alto risco e 19,23% para alto risco. Já o sexo 
masculino apresentou 7,69% tanto para alto risco quanto para muito 
alto risco. Com relação ao IMC, 34,5% da amostra apresentaram 
sobrepeso, dos quais 33,3% são do sexo masculino e 66,7%, do sexo 
feminino; e 38,5%, obesidade, dos quais 10% são do sexo masculino 
e 90% do sexo feminino. Discussão: Pesquisadores avaliaram corre-
lação entre a CC e IMC com o risco de desenvolvimento de hiper-
tensão arterial sistêmica (HAS). Eles constataram que houve aumen-
to significativo da prevalência de HAS com o aumento da CC, para 
os homens. Para as mulheres, a prevalência aumentou tanto com o 
aumento do IMC quanto da CC. Outro estudo demonstrou que 
dos 100 indivíduos avaliados, 42% apresentaram sobrepeso e 42% 
obesidade; desses, 78,0% apresentaram níveis elevados de glicemia 
de jejum e 76,0%, níveis elevados de hemoglobina glicada, mostran-
do a relação desses parâmetros com o desenvolvimento do diabetes. 
Conclusão: No presente estudo percebeu-se um grande risco para o 
desenvolvimento de DCNT, como a HAS e diabetes, e o sexo femi-
nino, por apresentar os maiores valores nos parâmetros, parece ser 
o grupo de maior risco. Palavras-chave: Índice de massa corporal, 
circunferência da cintura, doenças crônicas.

PO300 - iNFlUÊNcia da FariNHa de iNHame sOBre a 
mOrFOlOGia iNTesTiNal de raTas WisTar diaBÉTicas
asth ls1, rego Ts1, santos ss2, costa cas1, Boaventura GT1

1 Universidade Federal Fluminense (UFF). 2 Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ)

Objetivo: A mucosa intestinal é uma estrutura que sofre alterações 
estruturais e morfológicas. Os enterócitos são capazes de adaptar sua 
estrutura e função em resposta ao conteúdo intraluminal. Espécies 
de Dioscorea têm sido estudadas a fim de embasar o uso desse tu-

bérculo. O estudo pretende avaliar se o consumo de inhame altera a 
morfologia intestinal de ratas diabéticas. Material e métodos: Ratas 
Wistar adultas, induzidas ao diabetes experimental com a associação 
de dieta hiperlipídica e injeção de estreptozotocina. Em seguida, 
foram divididas em grupo tratado com dieta hiperlipídica (DM) e 
outro com dieta hiperlipídica contendo farinha de inhame (DMI). 
Seguiu-se com grupo controle (C), composto por ratas sadias. Após 
cinco semanas de tratamento, sob anestesia, fez-se coleta de sangue 
e de intestino delgado. Avaliaram-se a glicose sanguínea, massa e 
tamanho do intestino delgado e morfologia das camadas intestinas. 
Todos os dados foram considerados significativos quando p < 0,05. 
Resultados: Verificou-se diferença estatística nos níveis glicêmicos 
dos animais. Tanto no comprimento como peso do intestino dos 
grupos experimentais, houve diferença em relação ao controle. Os 
dados da altura da vilosidade e altura da mucosa foram significati-
vamente maiores nos grupos experimentais. Em relação à altura do 
endotélio, foi observado que os grupos experimentais apresentaram 
valores significativamente maiores. A espessura da camada submu-
cosa foi significativamente menor no grupo DM, em relação aos 
demais grupos. A camada muscular interna apresentou no grupo 
DM valores significativamente menores em relação ao grupo con-
trole. A camada muscular externa foi significativamente menor nos 
grupos experimentais. Com relação ao somatório da espessura das 
camadas musculares, foram observados valores significativamente 
menores no grupo DM em relação ao grupo C. Discussão: Os me-
nores valores glicêmicos indicam associação da farinha de inhame 
ao melhor controle glicêmico. O aumento da massa e do compri-
mento do intestino delgado nos grupos diabéticos é justificado pela 
hiperfagia na doença. Porém, o grupo que ingeriu farinha de inha-
me apresentou maior percentual de espessura da submucosa (39%), 
muscular interna (32%) e muscular externa (21%) quando compa-
rado ao grupo DM, sugerindo que o alimento foi capaz de alterar 
a morfologia intestinal, minimizando as alterações provocadas pelo 
diabetes. Conclusão: A farinha de inhame parece agir na morfologia 
intestinal abreviando os efeitos do diabetes experimental. Palavras-
-chave: Glicose, ratos, peso corporal.

PO301 - iNFlUÊNcia da iNGesTÃO de ÁcidOs GraXOs 
saTUradOs Nas variÁveis aNTrOPOmÉTricas, 
GlicÊmicas, liPÊmicas e PrOTeíNa c reaTiva de 
iNdivídUOs cOm diaBeTes TiPO 1
souto dl1, Zajdenverg l2, rodacki m2

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto de Nutrição Josué 
de Castro, Departamento de Nutrição e Dietética. 2 UFRJ, Departamento de 
Medicina Interna, Seção de Diabetes e Nutrologia

Objetivo: O diabetes é considerado um fator de risco para a ate-
rosclerose, sendo preconizada pela American Diabetes Association a 
prescrição dietética de ≤ 7% de ácidos graxos saturados (AGS) com a 
finalidade de prevenir ou retardar o desenvolvimento dessa doença. 
Este estudo teve como objetivo avaliar a influência da ingestão habi-
tual de AGS em variáveis antropométricas, glicêmicas, lipêmicas e de 
proteína C reativa (PCR) de indivíduos com diabetes mellitus tipo 1 
(DM1). Métodos: Estudo transversal foi realizado em ambulatório 
de hospital universitário com 33 pacientes (idade de 21,56 ± 4,97 
anos e tempo de diagnóstico do DM1 de 11,95 ± 6,38 anos), não 
tabagistas e/ou etilistas e não apresentando diagnóstico de outras 
doenças crônicas, exceto o DM1. Todos os pacientes estavam em 
esquema de insulina basal/bólus e foram orientados a realizar jejum 
de 8h para avaliação antropométrica [índice de massa corporal, pe-
rímetro da cintura e composição corporal (bioimpedância elétrica 
tetrapolar)] e laboratorial (glicemia, hemoglobina glicada, colesterol 
total e frações, triglicerídeos e PCR). A ingestão alimentar habitual 
foi avaliada em três dias não consecutivos por meio de recordatórios 



S442

Temas livres – PÔsTeres

S442

de 24 horas, sendo esdes analisados no software de avaliação nu-
tricional Diet Pró 5.5i, versão 2008. Os pacientes foram alocados 
em dois grupos: G1 (≤ 7% da ingestão energética diária de AGS) 
ou G2 (> 7% de AGS em relação à energia consumida). Os dados 
foram analisados no software SPSS versão 17.0, considerando o ní-
vel de significância de 5%, por meio do teste não paramétrico de 
Mann-Whitney. Resultados: G1 (n = 9; 28%) e G2 (n = 24; 72%) 
apresentaram consumo de AGS de 4,89 ± 1,53% e 10,87 ± 2,47%, 
respectivamente. As concentrações de PCR mostraram-se superiores 
em G2 (0,04 ± 0,01 mg/dl) comparado a G1 (0,02 ± 0,00 mg/
dl) (p = 0,01). As demais variáveis antropométricas e laboratoriais 
não apresentaram diferenças significativas (p > 0,05). Discussão: A 
PCR é uma proteína de fase aguda que vem sendo usada como valor 
diagnóstico para estágios iniciais de aterosclerose em pacientes com 
DM1 e mostrou-se superior no grupo com ingestão de AGS aci-
ma das recomendações. Nossos resultados mostram a importância 
da orientação nutricional no DM1, porque esses indivíduos podem 
preferir alimentos hiperlipídicos por não afetarem suas glicemias 
pós-prandiais. Conclusão: A ingestão de AGS pode elevar as con-
centrações de PCR em pacientes com DM1, com possíveis conse-
quências na saúde cardiovascular. Palavras-chave: Diabetes tipo 1, 
ácidos graxos saturados, proteína C reativa.

PO302 - iNFlUÊNcia da iNGesTÃO dieTÉTica HaBiTUal e 
das variÁveis aNTrOPOmÉTricas Nas cONceNTraÇÕes 
de HemOGlOBiNa Glicada de iNdivídUOs cOm DIABETES 
MELLITUS TiPO 1
souto dl1, Zajdenverg l2, rodacki m2, rosado el1

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto de Nutrição Josué 
de Castro, Departamento de Nutrição e Dietética. 2 UFRJ, Departamento de 
Medicina Interna, Seção de Diabetes e Nutrologia

Objetivo: Avaliar a influência da ingestão dietética habitual e das 
variáveis antropométricas nas concentrações de hemoglobina gli-
cada (HbA1c) de indivíduos com diabetes mellitus tipo 1 (DM1). 
Métodos: Foram avaliadas variáveis dietéticas (registro dietético de 
três dias não consecutivos, analisados no software Diet Pró 5.5i), 
antropométricas [peso, estatura, índice de massa corporal (IMC), 
perímetro da cintura (PC) e composição corporal] e glicêmicas (gli-
cemia e HbA1c) de 33 pacientes ambulatoriais com DM1 em terapia 
basal/bólus, não tabagistas e/ou etilistas e não apresentando diag-
nóstico de outras doenças crônicas. Os voluntários foram divididos 
de acordo com seus valores de HbA1c em: GA [HbA1c ≤ 7% (n = 
13; 39,4%)] e GB [HbA1c > 7% (n = 20; 60,6%)]. Os dados foram 
analisados no software SPSS versão 17.0, utilizando os testes Mann-
-Whitney e a correlação de Spearman, considerando o nível de signi-
ficância de 5%. Resultados: O tempo de diagnóstico do DM1 (p = 
0,85) e a relação insulina basal/kg de peso corporal (p = 0,16) não 
diferiram entre os grupos. GA apresentou maior IMC (GA: 24,45 
± 2,50; GB: 22,58 ± 2,21; p = 0,02) e PC (GA: 79,61 ± 6,30; GB: 
74,15 ± 7,43; p = 0,03) e menor ingestão de lipídios dietéticos (GA: 
21,19 ± 7,02; GB: 27,27 ± 5,13; p = 0,02) quando comparado a 
GB. A1C também mostrou associação inversa com PC (r = -0,39; 
p = 0,02), contudo não mostrou significância para IMC (r = -0,30; 
p = 0,08) e consumo de gorduras (r = 0,33; p = 0,05). As demais 
variáveis não diferiram entre os grupos (p > 0,05). Discussão: A 
dieta rica em gorduras aumenta a disponibilização de ácidos graxos 
livres plasmáticos, com consequente acúmulo de tecido adiposo na 
região visceral e resistência à insulina. Indivíduos com DM1 também 
podem apresentar resistência à ação do hormônio, necessitando de 
maiores doses de insulina exógena. A insulina inibe a lipólise e es-
timula a lipogênese, podendo aumentar ainda mais o IMC e o PC. 
Apesar de não observarmos associações com as dosagens de insulina, 
nossos dados incluíram apenas as doses prescritas e não as utilizadas 

diariamente. Ademais, o sub-relato alimentar pode ter influenciado 
associações entre a ingestão de outros nutrientes (tais como: carboi-
dratos e gorduras saturadas) com a HbA1c. Conclusão: O controle 
glicêmico no DM1 pode ser afetado indiretamente pela ingestão 
de gorduras. O IMC e o PC podem servir como ferramentas para 
acompanhamento de alterações na HbA1c. Palavras-chave: Diabe-
tes tipo 1, hemoglobina glicada, avaliação nutricional.

PO303 - iNFlUÊNcia da semeNTe de liNHaÇa NOs FaTOres 
QUe cONTriBUem Para a síNdrOme meTaBÓlica em 
raTas WisTar
Pessôa lr1, Brant lH1, Boaventura GT1

1 Laboratório de Nutrição Experimental (LabNE) da Universidade Federal 
Fluminense (UFF) 

Objetivos: Avaliar os efeitos da suplementação da semente de linha-
ça sobre os indicadores da síndrome metabólica em ratas Wistar des-
de sua lactação na idade adulta. Materiais e métodos: Foram utili-
zadas ratas e seus filhotes divididos aleatoriamente em dois grupos 
após o parto: Grupo controle (GC), recebendo ração à base de ca-
seína, e Grupo linhaça (GL), recebendo ração adicionada de 25% de 
semente de linhaça, ambas com 17% (mães) e 10% (filhotes) de pro-
teína. Aos 200 dias de vida, foram sacrificados e coletadas amostras 
de sangue por punção cardíaca para a determinação da concentração 
do perfil lipídico, insulina, adiponectina e interleucina-6. Resulta-
dos: Na avaliação ponderal se observaram diferenças significativas (p 
< 0,001) entre os grupos. E na avaliação do colesterol total (CT), 
os triglicerídeos (TG) e as lipoproteínas de baixa densidade (VLDL) 
das ratas que consumiram a linhaça alcançaram menores valores (p < 
0,05) em relação ao GC. Porém, não se observaram diferenças signi-
ficativas (p < 0,0174) entre os grupos em relação às lipoproteínas de 
baixa densidade (HDL). Nas concentrações de adiponectina entre 
os grupos não houve diferença significativa (p < 0,3038). Apresen-
tou diferença significativa quanto às concentrações de insulina (p < 
0,2767) e interleucina-6 (p < 0,1036) entre os grupos. Discussão: 
As ratas GL apresentaram menor peso corporal em relação ao GC. 
Esse resultado é semelhante ao encontrado em outros estudos que 
suplementaram a linhaça em rações para ratos. Em relação ao CT, 
TG e VLDL, o GL obteve valores numericamente menores em de-
trimento do GC. Outras pesquisas também exibiram respostas seme-
lhantes, em que o consumo da linhaça auxiliou no melhoramento do 
perfil lipídico de ratos. Já em relação à HDL, não se difere entre os 
grupos, e estudos corroboram esse resultado pela adição de óleo de 
linhaça na dieta. Quanto à insulina e à interleucina-6, o GL obteve 
redução nos níveis séricos. Outros estudos observaram redução da 
hiperlipidemia e da hiperinsulinemia em camundongos com dieta 
suplementada com fibras; ingestão aumentada de ômega 3 diminui 
de forma significativa os níveis de PCR e de IL-6. Em relação à adi-
ponectina, não se difere entre os grupos, notando em outros estudos 
que pacientes, ao consumir diferentes doses de óleo de linhaça, não 
geraram alteração dos seus níveis plasmáticos. Conclusão: O consu-
mo da linhaça promove o declínio da incidência de doenças crônicas 
não transmissíveis como as doenças cardiovasculares. Palavras-cha-
ve: Linhaça, síndrome metabólica, ratas Wistar.

PO304 - iNGesTÃO de FiBras e iNFlamaÇÃO em PacieNTes 
cOm diaBeTes meliTO TiPO 1
Bernaud Fsr1, Beretta mv1, Nascimento c1, escobar F1, Gross Jl1, 
azevedo mJ1, Prates re1, rodrigues Tc1

1 Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

Objetivo: Indivíduos com elevado consumo de fibras parecem apre-
sentar menor risco para o desenvolvimento de doença coronariana, 
hipertensão, obesidade, diabetes e câncer de cólon. O aumento na 
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ingestão de fibras reduz os níveis séricos de colesterol, melhora a 
glicemia em pacientes com diabetes e foi associado com menores 
níveis de proteína C reativa ultrassensível (PCR US). Pacientes com 
diabetes apresentam um estado de inflamação de baixo grau e a in-
gestão de fibras acima da quantidade atualmente recomendada (14 
g/1.000 kcal) pode reduzir esta condição. Tendo em vista que pou-
cos estudos referem o perfil dietético de pacientes com diabetes tipo 
1, o objetivo deste estudo transversal foi verificar a associação entre 
a ingestão de fibra alimentar e níveis de PCR US desses pacientes. 
Material e métodos: O estudo foi conduzido com 106 pacientes 
ambulatoriais, com idade de 40 ± 11 anos, tempo de diabetes de 
18 ± 8 anos. A ingestão dietética foi avaliada por meio de três dias 
de registro alimentar de 24 horas, com pesagem dos alimentos. Os 
pacientes foram divididos em dois grupos, de acordo com a ingestão 
de fibras totais (> 20 g/dia e < 20g/dia). Resultados: O grupo com 
ingestão de fibras > 20 g/dia apresentou menores níveis de PCR US 
[mediana (25 th-75 th) 0,7 mg/l (0,4-2,4) vs. 1,9 mg/l (1,0-4,4); 
P = 0,002] comparado ao outro grupo. Após ajustar para HbA1c e 
consumo energético total, uma relação inversa foi observada entre 
os níveis de PCR US e fibra total [ß = - 0,030 (EP: 0,0120), P = 
0,02], fibra solúvel [ß = - 0,078 (EP: 0,0421), P = 0,06] e fibra inso-
lúvel [ß = - 0,039 (EP: 0,01761), P = 0,026]. Ajustado para outras 
variáveis, a ingestão de fibras manteve-se associada com menores 
níveis de PCR UC. A fibra total foi estratificada em quatro grupos: < 
10 g/dia, 10 a 20 g/dia, 20 a 30 g/dia e > 30 g/dia; ajustado para 
HbA1c estratificada em tercis. Comparado ao grupo que ingeriu 
< 10 g/dia (grupo de referência), o grupo que consumiu > 30 g/
dia apresentou significativamente menores níveis de PCR US (-2,45 
mg/l, P = 0,012) independentemente dos valores de HbA1c. Ainda 
quando comparado o menor tercil de HbA1c (grupo referência), 
os sujeitos no maior tercil tiveram níveis mais elevados de PCR US 
(1,387 mg/l, P = 0,006), independentemente da quantidade de fi-
bra ingerida. Discussão: O presente estudo sugere que um consu-
mo de fibras totais > 30 g/dia pode ter papel importante na redução 
do estado de inflamação e com isso diminuir o risco de doença coro-
nariana em pacientes com diabetes tipo 1. Palavras-chave: Diabetes 
tipo 1, inflamação, fibra alimentar.

PO305 - iNGesTÃO de viTamiNas aNTiOXidaNTes em 
idOsOs saUdÁveis e diaBÉTicOs: HÁ diFereNÇas?
andrade r1, Queiroz Pma1, Burgos mGPa1, Pimenta aKaP1, lopes 
aac1

1 Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Objetivo: Verificar o consumo de vitaminas antioxidantes e minerais 
em idosos atendidos no NAI (Núcleo de Atenção ao Idoso) da Uni-
versidade Federal de Pernambuco (UFPE) em Recife/PE. Material 
e métodos: Estudo transversal realizado com idosos saudáveis (IS) 
e diabéticos tipo II (DM) do NAI/UFPE. Foram incluídos indiví-
duos com idade > 60 anos, de ambos os sexos, orientados, sem am-
putação, que deambulassem normalmente e excluídos aqueles com 
limitações físicas para realização da avaliação antropométrica. Foram 
realizadas entrevistas para coletar dados socioeconômicos, antropo-
métricos [peso e altura para cálculo do índice de massa corpórea 
(IMC)], e o consumo alimentar foi avaliado por meio de um ques-
tionário de frequência alimentar qualitativo e validado para a popu-
lação idosa, sendo os nutrientes analisados no programa DietWin 
Professional 2008. Resultados: Foram estudados 121 idosos com 
idade entre 60 e 85 anos, sendo IS = 66 e DM = 55. No grupo IS, 
73,8% eram mulheres, a maioria domiciliada na área urbana (96,9%) 
e com excesso de peso (49,2%). O grupo DM tinha diagnóstico 
há menos de cinco anos (47%), também composto por mulheres 
na maioria (86,6%), residentes no Recife (94%), 87% faziam uso de 

hipoglicemiantes orais e 67% apresentaram excesso de peso. Com 
relação às vitaminas antioxidantes, houve maior consumo de vita-
mina A (DM = 442,35 μg + 317,60; IS = 131,83 μg + 65,34; p < 
0,01) e E (DM = 4,59 mg + 3,73; IS = 1,45 mg + 0,96; p < 0,01) 
nos idosos diabéticos, o que não ocorreu em relação à vitamina C 
(DM = 112,14 mg + 106,53; IS = 128,26 mg + 67,22; p < 0,34). 
Discussão: A maior frequência de mulheres encontradas em ambos 
os grupos sugere maior interesse delas em participar de atividades 
promotoras de saúde e de inclusão social. Evidências científicas in-
dicam que as vitaminas antioxidantes podem reduzir a peroxidação 
lipídica e a oxidação das partículas de LDL-colesterol e melhorar a 
função endotelial e a vasodilatação dependente do endotélio, sem 
melhora significativa do controle metabólico dos diabéticos. Con-
clusão: Mulheres buscam mais ações de integração na sociedade 
e promotoras de saúde que os homens. Embora não apresentem 
melhora significativa no controle da glicemia, as vitaminas antioxi-
dantes desempenham papel fundamental na prevenção de doenças 
ateroscleróticas. Palavras-chave: Antioxidantes, idosos diabéticos, 
consumo alimentar.

PO306 - maiOr secreÇÃO de PYY e GlP-1 cOm 
sOBrecarGa aGUda de ÁcidOs GraXOs 
mONOiNsaTUradOs cOmParadO a ÁcidOs GraXOs 
saTUradOs em raTOs WisTar
Jornada mN1, antunes lc1, elkfury Jl2, Foletto Kc1, Bertoluci mc3

1 Programa de Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas e Grupo 
de Estudos sobre Resistência Insulínica (GERI)/CNPq. 2 Curso de Nutrição 
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). 3 Programa de Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas; 
Grupo de Estudos sobre Resistência Insulínica – GERI/CNPq; professor adjunto 
da Faculdade de Medicina da UFRGS (FAMED), Departamento de Medicina 
Interna

Objetivos: Os peptídeos PYY e GLP-1 são peptídeos sacietógenos 
com importante papel no controle da saciedade. Sua secreção ocor-
re por meio de células intestinais mediante estímulo intraluminal 
por diferentes tipos de nutrientes. Ácidos graxos (AG) da dieta são 
potentes estimuladores da secreção intestinal desses peptídeos. Não 
é conhecido, entretanto, se o grau de saturação dos AG tem im-
portância na intensidade da secreção desses peptídeos. O objetivo 
deste estudo foi comparar a secreção aguda de GLP-1 e PYY em 
resposta à sobrecarga oral de AGs saturados (SAT) e monoinsatu-
rados (MUFA). Métodos: Experimento controlado em 44 ratos 
Wistar, distribuídos em quatro grupos (n = 11) de acordo com o 
tipo de sobrecarga oral: MUFA (óleo de oliva), SAT (banha suína) e 
dois grupos controle: controle glicose GLUC e controle com água 
(CONT). Foram avaliadas as concentrações séricas de GLP-1 ativo, 
PYY3-36 por meio de Luminex, nos tempos: 0, 15, 30, 60 e 120 
minutos após cada sobrecarga. As sobrecargas foram isovolumétricas 
e isocalóricas. Resultados: Em relação ao GLP-1, houve aumento 
de secreção no grupo MUFA em relação ao basal, com pico aos 30 
minutos e aos 120 minutos comparado ao grupo controle água e 
ao controle glicose (p ≤ 0,001). A carga de secreção de GLP-1 re-
presentada pela área sob a curva (ASC) foi, entretanto, semelhante 
entre MUFA e SAT. Em relação ao PYY, observou-se aumento sig-
nificativo de secreção de PYY no grupo MUFA em relação ao basal 
e comparado ao controle água aos 30 minutos (p = 0,015) e aos 60 
minutos. Não ocorreu aumento significativo de PYY com a gordura 
saturada. A carga secretada de MUFA (ASC) foi maior em relação ao 
controle (p = 0,04), mas não diferiu da sobrecarga com gordura sa-
turada. Conclusão: Em ratos Wistar, a sobrecarga oral com gordura 
MUFA promoveu aumento rápido de secreção de GLP-1 e PYY 
(pico), que não ocorreu com a sobrecarga de gordura saturada. Isso 
sugere que a gordura saturada pode ter menor efeito sacietógeno 
dependente de GLP-1 e PYY comparado à gordura MUFA. Implica-
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ções desse efeito na saciedade, entretanto, precisam ser definidas em 
futuros estudos. Palavras-chave: PYY, GLP-1 ácidos graxos satura-
dos e monoinsaturados, saciedade, pesquisa translacional.

PO307 - massa cOrPOral, HiPerGlicemia e cONTrOle 
GlicÊmicO em PacieNTes cOm iNdicaÇÃO cirÚrGica 
Para caTaraTa seNil
case Na1, Factum cs1, Oliveira P1, cortez J1, Brandão e1, marback 
eF2, mendes iG2, rocha r1

1 Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 2 Hospital 
Universitário Professor Edgard Santos (HUPES) 

Objetivo: Avaliar a associação do excesso de peso, hiperglicemia e 
controle glicêmico entre os diferentes tipos de catarata senil em pa-
cientes com indicação cirúrgica. Material e métodos: Estudo de 
corte transversal realizado entre março e julho de 2013, no Ambu-
latório de Oftalmologia de um Hospital Universitário em Salvador/
Ba. Foram incluídos 51 pacientes com diagnóstico oftalmológico 
de catarata senil, com indicação cirúrgica, maiores de 50 anos e que 
aceitaram participar do estudo. A catarata senil foi definida como a 
presença de qualquer tipo de opacidade do cristalino (nuclear, cor-
tical ou subcapsular posterior – PSC), segundo a classificação LOC-
SIII (Lens Opacification Classification System III) em pelo menos 
um dos olhos. O excesso de peso foi definido pelo índice de massa 
corporal (IMC) ≥ 25 kg/m² para adultos e ≥ 27 kg/m² para idosos. 
Os níveis de glicemia e hemoglobina glicada (A1C) foram classifica-
dos conforme recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes. 
Resultados: Excesso de peso foi observado em 51% (n = 26) dos 
pacientes. Não foi encontrada associação entre excesso de peso e 
qualquer tipo de catarata (p > 0,05). Aproximadamente 58% (n = 
28) dos pacientes apresentaram hiperglicemia. Também não foi ob-
servada associação entre o diagnóstico de diabetes mellitus (DM) e 
o tipo da opacidade (p > 0,05). Porém, catarata nuclear (p = 0,05) 
e cortical (p < 0,001) foram associadas a menores níveis de glice-
mia, enquanto catarata PSC, a maiores níveis de A1C e glicemia (p 
= 0,002). Observou-se maior proporção de DM com descontrole 
glicêmico entre os pacientes com catarata PSC, quando comparados 
com os de catarata nuclear (p = 0,036). Discussão: O IMC elevado 
tem sido apontado como fator de risco para qualquer tipo de cata-
rata, porém ainda não está definida qual a opacidade mais associada. 
Outros estudos já demonstraram associação entre DM e catarata 
cortical e PSC independentemente dos níveis de glicose, enquanto 
valores elevados de A1C foram associados apenas com catarata PSC. 
Maior estresse oxidativo e glicação são mecanismos que podem jus-
tificar a associação demostrada entre o DM e catarata PSC. Conclu-
são: O controle glicêmico adequado pode auxiliar na prevenção do 
aparecimento de catarata PSC, a qual compromete mais a acuidade 
visual. Manter um peso adequado está associado ao menor risco para 
o desenvolvimento de DM, porém mais estudos são necessários para 
avaliar se o excesso de peso pode ser fator de risco independente para 
o aparecimento de catarata. Palavras-chave: Catarata senil, índice 
de massa corporal, hiperglicemia.

PO308 - Níveis de HOrmÔNiOs TireOidiaNOs da PrOle 
adUlTa de raTas diaBÉTicas alimeNTadas cOm dieTa 
adiciONada de FariNHa de liNHaÇa dUraNTe a 
GesTaÇÃO e lacTaÇÃO
suzuki a1, correia-santos am1, velarde lGc2, vicente Gc1, 
Boaventura GT1

1 Laboratório de Nutrição Experimental (LabNE) da Faculdade de Nutrição 
Emília de Jesus Ferreiro da Universidade Federal Fluminense (UFF).  
2 Departamento de Estatística da UFF 

Objetivo: Avaliar o efeito da suplementação da semente de linhaça 
nos níveis séricos de hormônios tireoidianos (HT) da prole adulta 

de ratas Wistar diabéticas. Material e métodos: Ratas Wistar (n = 
18), com 90 dias de idade, foram separadas em: Grupo Controle 
(GC, n = 6), recebendo dieta controle à base de caseína; Grupo 
Hiperlipídico (GH, n = 12), que foram induzidas ao DM2, por meio 
de dieta hiperlipídica (60%) e Estreptozotocina (35 mg/kg). Após 
acasalamento e gestação, foram divididas em: Grupo Controle (GC, 
n = 6): ração à base de caseína; Grupo Hiperlipídico (GH, n = 6): 
ração hiperlipídica (49%); Grupo Hiperlipídico Farinha de Linhaça 
(GHFL, n = 6): ração hiperlipídica (49%), adicionada de 25% de 
farinha de linhaça. Após o desmame, foram separados seis filhotes fê-
meas de cada grupo, passando a receber ração comercial até aos 180 
dias de vida. As concentrações séricas de T3, T4 e TSH foram de-
terminadas pelo método de Elisa Multiplex de HT específicos para 
ratos (MXRTHY30-03, Luminex® xMAP® technology). A compa-
ração dos grupos foi realizada por meio do teste two-way ANOVA, 
com significância ao nível de p < 0,05. Resultados: Comparando 
entre os grupos os níveis séricos de TSH, identifica-se que não hou-
ve diferença significativa entre eles (GC: 1,54 ± 0,34 ng/ml; GH: 
0,74 ± 0,16 ng/dl; GHFL: 0,79 ± 0,14 ng/dl; p < 0,5427); os 
níveis séricos de T3 também não apresentaram diferença entre os 
grupos analisados (GC: 38,00 ± 1,88 ng/dl; GH: 40,01 ± 2,38 ng/
dl; GHFL: 49,47 ± 2,71 ng/dl; p < 0,3281); em relação aos níveis 
de T4, o GH e o GHFL apresentaram níveis inferiores quando com-
parados com o GC (GC: 27,82 ± 6,83 µg/dl; GH: 21,80 ± 3,82 
µg/dl; GHFL: 22,24 ± 6,15 µg/dl; p < 0,00001). Discussão: Os 
resultados encontrados podem ser comparados ao estudo realizado 
por Figueiredo et al. (2011), que utilizou ratas Wistar não diabéti-
cas, ofertando 25% de semente de linhaça durante o período de lac-
tação, e observaram modificações no metabolismo dos HT da prole 
adulta. Ao nascimento, esses animais apresentaram redução níveis de 
T3 e aumento de TSH; aos 180 dias de vida, foi observada norma-
lização dos níveis de T3 e TSH, porém com redução dos níveis de 
T4. Conclusão: A oferta da semente de linhaça durante o período 
de gestação e lactação pode estar relacionada com a programação 
metabólica da tireoide, alterando os níveis séricos de HT. Palavras-
-chave: Diabetes gestacional, hormônios tireoidianos, linhaça.

PO309 - Níveis sÉricOs de GreliNa em JeJUm esTÃO 
POsiTivameNTe assOciadOs À iNsUliNemia e À 
iNsUliNOrresisTÊNcia iNdePeNdeNTemeNTe dO PesO 
cOrPOral em raTOs WisTar
antunes lc1, Jornada mN2, elkfury Jl3, Foletto Kc2, Bertoluci mc4

1 Programa de Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas. 2 Programa 
de Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas e Grupo de Estudos sobre 
Resistência Insulínica (GERI/CNPq). 3 Curso de Nutrição da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 4 Programa 
de Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas; GERI/CNPq; professor 
adjunto da Faculdade de Medicina (FAMED) daUFRGS, Departamento de 
Medicina Interna 

Objetivo: A grelina é um peptídeo orexígeno e sacietógeno secre-
tado pelo TGI, com papel importante na regulação da fome e do 
balanço energético. Estudos in vitro sugerem que a secreção de gre-
lina pode ser regulada negativamente pela insulina, porém os dados 
são conflitantes in vivo e parecem sofrer interferência do grau de 
adiposidade e da resistência à insulina. Este estudo objetivou avaliar 
a associação entre níveis séricos de jejum de grelina e resistência in-
sulínica em ratos Wistar não obesos. Materiais e métodos: Estudo 
transversal com 28 ratos Wistars de 200-300 g, com medidas séricas 
simultâneas de grelina, insulina (Luminex) e glucose, após 12h de 
jejum. O HOMA-IR dos animais foi obtido e os animais categori-
zados respectivamente acima e abaixo da mediana 1.45 em: insuli-
norresistentes (IR) ou insulino-sensíveis (IS). Análises determinadas 
pelo teste de Mann-Whitney e correlação de Pearson. Resultados: 
Os grupos IS e IR tiveram peso semelhante (290,07 ± 10,68 g vs. 
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292,34 ± 11,99 g; p = 0,701), porém, como esperado, o HOMA-IR 
foi maior no grupo IS (IS 1,02 vs. IR 1,95; p < 0,001). Em relação 
ao grupo IS, o grupo IR apresentou níveis aumentados de grelina: 
(40,61 vs. 15,14 pg/ml; p = 0,021) e de insulina (597,82 vs. 323,77 
pg/ml; p < 0,001). A glicose não diferiu entre os grupos (IS 97,57 
± 22,31 mg/dl vs. IR 101,57 ± 13,68, p = 0,077). A grelina correla-
cionou-se positivamente com o HOMA-IR independentemente do 
peso corporal (r = 0,52; p = 0,008) e com a insulinemia de jejum (r = 
0,59; p = 0,004). Conclusão: Ao contrário do que ocorre em indi-
víduos obesos hiperinsulinêmicos, em que a grelina de jejum tende a 
ser baixa, em animais magros os níveis de grelina e de insulina de je-
jum estão positivamente associados entre si, independentemente do 
peso. Isso sugere que fatores ligados à adiposidade podem exercer 
efeito importante sobre a regulação da grelina independentemente 
da insulina. Palavras-chave: Grelina, resistência insulínica.

PO310 - OrieNTaÇÃO alimeNTar e esTímUlO À PrÁTica de 
aTividade Física Na redUÇÃO de riscOs Para dOeNÇas 
cardiOvascUlares e meTaBÓlicas em PacieNTes 
OBesOs sedeNTÁriOs
couto cm1, Theobald mO1, cantaluppi Jc1, almeida vN1, Freitas 
GF1, Oliveira lG1, ribeiro els1

1 Faculdade de Medicina de Petrópolis

Objetivo: Avaliar a eficácia de um grupo de educação em saúde 
voltado a promoção da qualidade de vida em um grupo de obesos 
sedentários, assim como à redução de fatores de risco para doenças 
cardiovasculares e metabólicas. Material e métodos: Foram acom-
panhados 14 pacientes, com faixa etária variando entre 31 e 66 anos, 
todos sedentários com síndrome metabólica, durante três meses, por 
meio de medidas antropométricas realizadas uma vez por semana. 
Discussão: No Posto de Saúde da Família Estrada da Saudade II, 
constatou-se, durante os atendimentos à população adstrita de res-
ponsabilidade da equipe, que grande parte dos pacientes atendidos 
dentro do Programa de Hipertensão e Diabetes possuía IMC igual 
ou superior a 30, sendo assim classificados como obesos. E os gran-
des desafios da equipe no tratamento desses pacientes são, justamen-
te, os hábitos alimentares e o sedentarismo. Diante desse desafio, 
propôs-se então um grupo de convivência que estimulasse a troca 
de informações entre população e profissionais sobre vida saudável. 
Esse tipo de abordagem permite a construção coletiva do conheci-
mento sobre saúde, estimula o desenvolvimento social por meio da 
convivência, além de elevar a autoestima, o que motiva de forma 
eficiente a adesão de uma mudança no estilo de vida. Resultados: A 
média de perda ponderal, tendo por base 14 pacientes, foi de 3.400 
g e 100% dos pacientes tiveram perda ponderal. A menor perda foi 
de 0,5 kg e a maior de 8,5 kg. Um paciente atingiu a meta de 10% 
de perda ponderal sobre o peso total em kg no período estudado. 
71,4% dos pacientes no estudo tinham HAS prévia e obtiveram que-
da de 20 mmHg de PAs em média. A CA variou de 101 a 96 cm 
em média. A média de IMC no início do grupo era de 30,8 kg/
m² e ao final do período de avaliação era de 29,4 kg/m² A glicemia 
capilar média variou de 109 mg/dl para 101 mg/dl. Conclusão: A 
estratégia educativa tem alcançado resultados significativos na saú-
de e processo de vida geral dos participantes do grupo, resultados 
que têm sido demonstrados tanto pelo relato dos próprios usuários 
quanto pelos dados antropométricos que são coletados a cada en-
contro, demonstrando que vários participantes adotaram um estilo 
de vida mais saudável e saíram do quadro de obesidade e entraram 
no quadro de sobrepeso. Além dos dados objetivos, houve também 
elevação da autoestima dos pacientes, que resultou, ainda, no incen-
tivo à entrada de outros participantes no grupo. Palavras-chave: 
Atividade física, alimentação, perda ponderal.

PO311 - PadrÃO de cONsUmO de carBOidraTO de 
criaNÇas e adOlesceNTes POrTadOres de DIABETES 
MELLITUS TiPO 1
Fanton s1, schmitt d1, simão vm1, Bertoncini JH1, silva crld1, 
caetano Tl1, vargas dm1, campanella lca1

1 Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB)

Objetivo: Analisar o padrão de consumo de carboidrato (CHO) 
de crianças e adolescentes portadores de diabetes mellitus tipo 1 
(DM1). Material e métodos: Foram incluídos neste estudo nove 
crianças e adolescentes (8 a 18 anos) portadores de DM1, inseri-
dos no programa de extensão universitária “Educação em Saúde: 
Doce Alegria da assistência integral à saúde”. Coletaram-se dados 
demográficos, para caracterização da amostra, dados antropomé-
tricos (peso e estatura), para classificação do estado nutricional pe-
los indicadores estatura/idade (E/I) e índice de massa corporal/
idade (IMC/idade) (WHO, 2006) e dados dietéticos para análi-
se do consumo alimentar. Os dados foram coletados na primeira 
consulta nutricional de 2013/1. O consumo alimentar habitual 
referido no recordatório de 24h foi avaliado por meio da distribui-
ção do ingerido em porções dos grupos alimentares (SBD, 2009). 
Adotou-se como adequada a distribuição individual de porções de 
acordo com a necessidade energética total (NET) (DRI, 2002), 
com CHO equivalente a 60% do NET, sendo distribuídos 60% do 
CHO ingerido para o Grupo do Amido, 20%, Grupo da Fruta, 
10%, Grupo do Leite e 10%, das Verduras. Resultados e discus-
são: Segundo antropometria, 88,9% (n = 8) dos avaliados apre-
sentaram adequada E/I e 11,1% (n = 1), baixa estatura; 77,8% (n 
= 7) estavam eutróficos, 11,1% (n = 1), abaixo do peso e 11,1% 
(n = 1), acima do peso, conforme IMC/I. Com relação à dieta, 
1/3 dos avaliados referiu consumir quantidade em equivalentes 
de CHO maior que a recomendação e 1/3 menor. O grupo ali-
mentar que mais contribuiu como fonte de CHO foi o Grupo do 
Amido, com média de ingestão de 85% da quantidade de CHO 
total, e 55% (n = 5) dos avaliados referiram ingerir um número 
de porções desse grupo superior à recomendação. Os grupos ali-
mentares Leite, Frutas e Verduras contribuíram em média com 
11%, 9% e 1% da recomendação de CHO total, respectivamente. 
Destaca-se que apenas 23% (n = 2) e 50% (n = 4) das crianças refe-
riram ingerir verduras e frutas, respectivamente. Das crianças que 
ingeriram porções do Grupo das Frutas, 50% (n = 4) consumiram 
metade do número de porções recomendadas. Além disso, 66,7% 
(n = 6) ingeriram porções do Grupo do Leite abaixo do indicado. 
Conclusão: Concluiu-se que crianças e adolescentes aqui avaliados 
apresentam importante inadequação na quantidade e qualidade do 
CHO ingerido, com ênfase ao excesso na ingestão de alimentos do 
Grupo do Amido e insuficiente ingestão de alimentos dos Grupos 
de Leite, Frutas e Verduras. Palavras-chave: Alimento, carboidra-
to, diabetes melittus.

PO312 - PaPel das GOrdUras da dieTa sOBre a 
cOmPOsiÇÃO cOrPOral de PacieNTes cOm diaBeTes 
meliTO TiPO 2
duarte c1, Franceschi K2, Kirst c3, Bello G3, santos alT1, Pavinatto 
c3, azevedo mJ1, Zelmanovitz T3

1 Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 2 Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). 3 UFRGS/Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

Introdução: Os pacientes com DM tipo 2 possuem grande risco 
para o desenvolvimento das DCV e essas são bem relacionadas à 
composição de gordura corporal. A associação entre a composição 
de gordura corporal e o conteúdo de gorduras da dieta tem sido 
estudada em indivíduos sem DM, mas pouco em pacientes com 
DM tipo 2. Objetivo: Este estudo transversal visa analisar a asso-
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ciação entre a composição de gordura corporal total e o conteúdo 
de ácidos graxos da dieta de pacientes com DM tipo 2. Métodos: 
Os pacientes foram submetidos à antropometria com medida do 
percentual gordura corporal total (PGC) e realizaram registros ali-
mentares (RA) com pesagem de três dias. A análise da dieta foi 
realizada com o software Nutribase 2007® e o PGC foi avaliado por 
bioimpedância e medidas de dobras cutâneas. A adequação dos RA 
foi confirmada pela estimativa da ingestão proteica pela ureia uri-
nária de 24h. Resultados: Até o presente momento foram analisa-
dos 136 pacientes (41,2% homens) com média de idade 63,5 ± 8,7 
anos, tempo médio de DM de 13,1 ± 9,1 anos e índice de massa 
corporal de 29,5 ± 3,8 kg/m². O PGC dos homens foi de 27,8% 
± 6,2% e o das mulheres de 39,8% ± 6,1%. Os pacientes foram 
divididos de acordo com o sexo e em grupos com maior e menor 
PGC (acima e abaixo da média). Entre os homens, aqueles com 
maior PGC são na maioria da raça branca (P = 0,001). Em am-
bos os sexos podemos observar que os pacientes que apresentam 
maior PGC ingerem maior quantidade de carne vermelha quando 
comparados aos pacientes com menor PGC, entretanto apenas foi 
encontrada significância estatística entre as mulheres (60,7 ± 32,9% 
vs. 47,1 ± 27,1; p = 0,043). Nos homens, foi observado maior 
percentual de indivíduos que reutilizam o óleo de fritura no grupo 
com maior PGC (36,7%) quando comparado aos de menor PGC 
(4,5%; P = 0,008). Conclusão: Baseado nesses resultados, em pa-
cientes com DM tipo 2, parece haver associação entre a maior in-
gestão de gordura saturada da carne vermelha, especialmente entre 
as mulheres, e maior PGC. Palavras-chave: Diabetes tipo 2, ácidos 
graxos, composição corporal.

PO313 - Perda da resPOsTa secreTÓria iNTesTiNal 
de PYY À sOBrecarGa Oral de GOrdUra saTUrada 
aPÓs iNdUÇÃO de resisTÊNcia À iNsUliNa POr dieTa 
HiPerliPídica em raTOs WisTar
antunes lc1, Jornada mN1, elkfury Jl2, Foletto Kc1, Bertoluci mc3

1 Programa de Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas e Grupo 
de Estudos sobre Resistência Insulínica (GERI)/CNPq. 2 Curso de Nutrição 
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. 3 Programa de Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas; GERI/
CNPq; professor adjunto da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (FAMED/UFRGS), Departamento de Medicina 
Interna 

Objetivo: O PYY é um peptídeo regulador da saciedade produzido 
pelas células intestinais em resposta à chegada intraluminal de nu-
trientes. O presente estudo objetivou avaliar o efeito de sobrecargas 
agudas de gorduras saturadas (SAT) e monoinsaturadas (MUFA) na 
secreção aguda de PYY em ratos Wistar normais e após insulinorre-
sistência induzida por dieta hiperlipídica. Materiais e métodos: Em 
experimento controlado, ratos Wistar foram submetidos a uma dieta 
altamente gordurosa (HFD) (55% de gordura) por 19 semanas (n = 
15) ou à dieta normal (GC) pelo mesmo tempo (ração ad lib) (n = 
15). Ao final de 14 semanas foi realizado um experimento cross-over, 
sendo avaliada a resposta secretória de PYY sérico nos tempos basal 
e 60 minutos após sobrecarga oral lipídica isovolumétrica, por meio 
de gavagem, ajustadas para o peso, administrada de forma aleatória, 
em dias diferentes, constituidas por ácidos graxos saturados (SAT-
-banha de porco) ou monoinstaurados (MUFA-óleo de oliva) ou 
água (CONT). Diferenças entre médias e grupos foram avaliadas 
por meio de ANOVA de medidas repetidas e associação por regres-
são linear simples. Resultados: Em relação ao PYY, no grupo com 
dieta normal, ambas sobrecargas MUFA e SAT elevaram a resposta 
secretória de PYY significativamente em relação aos seus respectivos 
basais: MUFA-Basal 2,18 ± 0,24 vs. MUFA-60min 2,30 ± 0,26 pg/
ml e SAT-basal 2,21 ± 0,25 pg/ml vs. SAT-60min 2,29 ± 0,22 pg/
ml ANOVA múltiplas entradas p = 0,019 intragrupos, entretanto 

sem diferença entre grupos MUFA e SAT (ANOVA múltiplas en-
tradas entregrupos p = 0,314). No grupo HFD, por outro lado, a 
sobrecarga SAT reduziu o PYY: SAT-basal 2,16 ± 0,21 pg/ml vs. 
SAT-60min 2,11 ± 0,30 pg/ml (p = 0,01, intragrupos), enquanto a 
sobrecarga MUFA manteve o mesmo aumento: MUFA-basal 2,15 
pg/ml vs. MUFA-60min 2,22 ± 0.22 pg/ml, p = 0,019 (intragru-
pos). A administração de água (CONT) também reduziu o PYY em 
relação ao basal, tanto na dieta normal (p = 0,0091) como na dieta 
HFD (p = 0,0091), mas sem diferença entre os grupos (p = 0,7433). 
Discussão e conclusão: Em ratos Wistar, as sobrecargas lipídicas, 
tanto de MUFA como de gorduras saturadas, aumentam aguda-
mente a secreção de PYY. Entretanto, em ratos Wistar tornados 
insulinorresistentes com uma dieta altamente rica em gordura sa-
turada, a mesma sobrecarga de gordura saturada perde a capacidade 
de estimular os níveis de PYY, enquanto a resposta ao MUFA segue 
preservada. Essa resposta paradoxal a gorduras saturadas poderia re-
presentar um dano celular causado pela insulinorresistência ao teci-
do intestinal, interferindo no aparato secretor de PYY em resposta a 
esse nutriente. Estudos no tecido intestinal precisam ser realizados 
para identificar possíveis fatores envolvidos e suas implicações no 
controle da saciedade pelo PYY em indivíduos insulinorresistentes. 
Palavras-chave: PYY, gordura saturada, gordura monoinsaturada, 
saciedade, pesquisa translacional.

PO314 - PerFil da QUalidade da alimeNTaÇÃO de 
PacieNTes diaBÉTicOs aTeNdidOs em Uma UNidade 
BÁsica de saÚde (UBs), sÃO lUís/ma
santana lcd1, matias Ncdm1, alencar Jd2, viana Kdal3

1 Estudante de Nutrição da Universidade Federal do Maranhão (UFMA).  
2 Nutricionista formada pela UFMA. 3 Professora Ms. da UFMA 

Objetivo: Avaliar a qualidade da alimentação de pacientes diabéti-
cos atendidos em uma UBS de São Luís/MA. Metodologia: Foi 
realizado um recordatório de 24h, com 38 pacientes diabéticos 
atendidos em uma UBS de São Luís/MA. O critério para avalia-
ção qualitativa da prática alimentar habitual desses pacientes ava-
liou “adequada” a dieta que apresentava, no mínimo, três refeições 
diárias (desjejum, almoço e jantar). Considerou-se como refeição-
-padrão desjejum contendo alimentos fonte de cálcio (leite e deri-
vados) e energia (pães e biscoitos), e almoço e o jantar contendo 
alimentos fonte de proteína (feijão, carnes e ovos), energia (cereais 
e tubérculos) e vitaminas, minerais e fibras (frutas e hortaliças). A 
análise foi baseada no registro da presença ou ausência do alimento 
fonte, isto é, ponderou-se apenas a citação do alimento pertencente 
à refeição-padrão. Resultado: Cerca de 86,8% dos pacientes dia-
béticos são do sexo feminino. O desjejum-padrão foi relatado por 
50% dos pacientes, todos realizavam refeição no próprio domicílio. 
O padrão para o almoço foi relatado em 47,3% dos pacientes. O 
jantar-padrão foi relatado por apenas 26,3% dos pacientes. Lanche 
da manhã e tarde não foi relatado em 50% dos pacientes e 77% 
não realizavam ceia. Discussão: Baixo consumo de alimentos ricos 
em fibras e o elevado consumo de açúcares e gorduras saturadas 
compõem um dos principais fatores de risco para o diabetes. Se-
gundo um estudo de Cavadini, realizado com 1.323 estudantes 
suíços portadores de diabetes, observou-se que 27% não realizavam 
o desjejum e o jantar era a refeição mais negligenciada. Conclusão: 
A prática alimentar dos pacientes estudados é inadequada, já que 
foram registrados poucos relatos do consumo de hortaliças, frutas 
e outras fontes essenciais para uma boa saúde, principalmente no 
desjejum, almoço e jantar, podendo ocasionar prejuízos à saúde. A 
prática e a promoção de alimentação saudável melhora a qualidade 
de vida. Palavras-chave: Qualidade da alimentação, pacientes dia-
béticos, unidade básica de saúde.
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PO315 - PerFil NUTriciONal de idOsOs diaBÉTicOs 
HOsPiTaliZadOs em serviÇO de aTeNdimeNTO 
secUNdÁriO
Barreto cFO1, degionanni Pvc2, degiovanni Gc2, rossin Pc1

1 Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 2 Hospital 
Estadual de Ribeirão Preto

Objetivo: Caracterizar o perfil nutricional e antropométrico de ido-
sos diabéticos hospitalizados em serviço de atendimento secundário 
por meio de avaliação antropométrica.  Materiais e métodos: Fo-
ram avaliados 100 idosos, sendo 47 homens e 53 mulheres, com 
diagnóstico clínico de diabetes mellitus (DM), internados no Hospi-
tal Estadual de Ribeirão Preto, São Paulo. Foram realizadas medidas 
antropométricas, incluindo peso, estatura, índice de massa corporal 
(IMC), circunferência do braço (CB) e circunferência da panturri-
lha (CP), considerando para diagnóstico nutricional referência de 
IMC para idosos da Organização Panamericana de Saúde (OPAS 
2002). Para análise, utilizou-se distribuição de frequência simples e 
os intervalos de confiança (95%). Resultados: Dentre os avaliados, 
32,3% apresentaram-se com baixo peso, 31,3%, eutrofia, 9,1%, so-
brepeso e 28,3%, obesidade. A média do IMC foi de 27,08 ± 6,87 
kg/m². Quanto às variáveis antropométricas, não se observou dife-
rença entre os gêneros (p > 0,05), sendo os valores médios de IMC, 
CB e CP de 28,6 kg/m², 30,9 cm e 31,7 cm, respectivamente, nas 
mulheres e nos homens 25,7 kg/m², 29,2 cm e 32,6 cm, respectiva-
mente. Entre os homens houve prevalência de baixo peso (40,42% 
dos casos) e entre as mulheres, de obesidade (39,62% dos casos). 
Discussão: Corroborando estudos recentes, pode-se dizer que não 
houve diferença na prevalência de diabetes mellitus entre os gêneros. 
Diferentemente dos resultados encontrados na literatura e contra-
dizendo a premissa da maior predominância nos últimos anos do 
excesso de peso nesse grupo populacional, observou-se prevalência 
de baixo peso e eutrofia em relação ao diagnóstico de sobrepeso e 
obesidade. Quando avaliada por gênero, a obesidade demonstrou-se 
prevalente apenas entre as mulheres. Esses resultados são também 
encontrados em diversos estudos que apontam predominância de 
obesidade no sexo feminino. Conclusão: Nota-se que uma parcela 
considerável de idosos diabéticos encontra-se em inadequação do 
estado nutricional, o que ressalta a importância da avaliação e do 
monitoramento do estado nutricional, que tem relação significativa 
com a morbimortalidade. Palavras-chave: Antropometria, estado 
nutricional, diabetes.

PO316 - POTeNcial TeraPÊUTicO NO TraTameNTO dO 
diaBeTes meliTO de cOmPOsTOs isOladOs dO PÓ da 
cera de carNaÚBa (ÉsTeres dO ÁcidO ciNÂmicO) em 
camUNdONGOs
rodrigues Pas1, vieira iGP2, Guedes miF1, lima cls1, Holanda mO1, 
souza im1, sousa rvrB1, silva JYG1

1 Universidade Estadual do Ceará (UECE). 2 Universidade Federal do Ceará 
(UFCE) 

Objetivo: Recentemente, em um trabalho realizado por pesquisa-
dores no estado do Ceará, foi isolado do pó cerífero da carnaúba, 
um composto que possui estrutura química muito semelhante a 
compostos que já foram descritos na literatura com efeito hipogli-
cemiante, como o gama-orizanol. Diante do exposto, este estudo 
objetivou avaliar o potencial terapêutico dos ésteres do ácido cinâ-
mico presentes no pó cerífero de origem (PCO-C) no tratamento de 
animais diabéticos, observando seu efeito hipoglicêmico. Material 
e métodos: O estudo do efeito do PCO-C in vivo foi desenvolvido 
em grupos de camundongos com diabetes melito induzido por uma 
única injeção de aloxano (150 mg/kg), via intraperitoneal e tratados 
por 21 dias com PCO-C (100 e 150 mg/kg), água e glibenclamida 

(10 mg/kg). Ao final do protocolo de indução e do tratamento, 
amostras de sangue foram coletadas para a determinação dos níveis 
sorológicos de glicose. Os dados foram expressos como média ± 
erro-padrão da média (EPM). Para analisar a significância das di-
ferenças entre os dados, foi utilizada ANOVA seguida do teste de 
Newman-Keuls, sendo considerados significativos resultados que 
apresentavam p < 0,05. Resultados: Os grupos tratados com PCO-
-C nas doses de 100 e 150 mg/kg apresentaram redução de 27% e 
40%, respectivamente, nos níveis glicêmicos ao final dos tratamentos, 
enquanto o grupo tratado com água (placebo) apresentou elevação 
da glicemia em 28%. Já o grupo tratado com glibenclamida apresen-
tou redução de 29% nos níveis glicêmicos. Discussão: Apesar de não 
haver estudos específicos dos efeitos do PCO-C no metabolismo 
dos carboidratos e diabetes melito, os resultados encontrados neste 
estudo corroboram os encontrados em pesquisa recente realizada 
no Ceará, pois sugerem que o PCO-C pode ser um agente efetivo 
no controle e tratamento do diabetes, porque os grupos de animais 
diabéticos que receberam as diferentes doses de PCO-C apresenta-
ram redução significativa nos níveis glicêmicos quando comparados 
à glicemia inicial (período pós-indução) e ao grupo que recebeu 
apenas água. Além disso, o PCO-C na dose de 150 mg/kg mostrou-
-se tão ou até mais eficaz que a droga de referência (glibenclamida) 
na redução da glicose sanguínea e na manutenção e controle desses 
níveis. Conclusão: Os ésteres do ácido cinâmico estudados possuem 
ação hipoglicemiante significativa. Palavras-chave: Cera da carnaú-
ba, ésteres do ácido cinâmico, diabetes melito.

PO318 - PrOPOsTa de PONTO de cOrTe Para 
diaGNÓsTicO OBJeTivO de liPOdisTrOFia em PacieNTes 
sOrOPOsiTivOs Para Hiv BrasileirOs
Beraldo ra1, vassimon Hs1, Navarro am1, Gomes Pm1, Pisi PcB1, 
Foss-Freitas mc1

1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

Introdução: O conjunto de alterações de composição corporal e 
metabólicas encontrada em pacientes soropositivos para HIV é de-
nominado de síndrome da lipodistrofia. O ponto central da síndro-
me são as alterações da composição corporal que envolve princi-
palmente a perda de gordura em membros e face (lipoatrofia) e/
ou ganho de gordura na região abdominal e dorso cervical (lipo-
-hipertrofia). Grandes discrepâncias das incidências de lipodistrofia 
relatadas em estudos científicos ocorrem pela ausência de homoge-
neidade de critérios para o diagnóstico. Foi proposto pela primeira 
vez, por Bonnet et al. (2005), um índice objetivo utilizando o ab-
sorciometria dos raios X de dupla energia (DXA) para identificar a li-
podistrofia, o fat mass ratio (FMR). O FMR é definido como a razão 
entre a porcentagem de gordura do tronco e membros inferiores. 
Objetivos: Propor pontos de corte para o FMR com o objetivo de 
classificar a lipodistrofia em pacientes do sexo masculino. Métodos: 
O exame de DXA foi realizado em 100 homens em terapia antirre-
troviral de alta potência (TARV). Para propor pontos de corte foram 
utilizadas as curvas ROC utilizando o exame clínico para identifi-
cação da sensibilidade e especificidade. Resultados: A área sob a 
curva (AUC) observada foi de 0,74 e o ponto de corte ótimo foi de 
1,26, com sensibilidade de 73,63%, especificidade de 72,2%, valor 
preditivo positivo de 84,3% e valor preditivo negativo de 74,3%. O 
FMR apresentou correlação significativa com o tempo de HAART, 
idade, CD4 e triglicérides. Conclusões: O FMR pode ser utiliza-
do para auxiliar no diagnóstico de lipodistrofia com a finalidade de 
contribuir para um diagnóstico mais acurado e precoce possibilitan-
do intervenções e até prevenindo maiores alterações da composição 
corporal. Palavras-chave: Diagnóstico, lipodistrofia, HIV.
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PO319 - QUalidade, variedade e iNserÇÃO de NOvOs 
alimeNTOs relaciONadOs aO cONTrOle dO DIABETES 
MELLITUS 2
maximo aF1, alves al2, mendes Fd1, Faria lP3, Félix lN3

1 Universidade de Brasília (UnB). 2 Câmara dos Deputados. 3 Secretaria de Saúde 

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) está relacionado diretamente 
com a obesidade e o risco para eventos cardiovasculares. Para o 
controle da doença, são necessários bons hábitos de vida, entre 
eles a alimentação saudável equilibrada, considerada assim aque-
la rica em frutas, folhas, verduras, legumes e cereais e com baixa 
ingestão de doces e junkie food. Objetivo: Testar a existência da 
correlação positiva entre o controle da DM2 e os hábitos alimen-
tares saudáveis, incluindo a disposição de experimentar alimentos 
novos benéficos à saúde. Método: Foram avaliados 73 indivíduos 
adultos diabéticos dos gêneros masculino e feminino, por meio de 
questionários socioeconômico e de frequência alimentar, além dos 
testes antropométricos, de coleta da glicemia pós-prandial (GPP) 
e da consulta em prontuário da última dosagem da hemoglobina 
glicada (HbA1c). Também foi realizado um teste por estímulo de 
alimentos com cinco alimentos novos saudáveis e cinco familiares 
para avaliação da disponibilidade e da atitude em experimentar es-
ses alimentos. Resultados: Testes identificaram correlações negati-
vas significativas entre o consumo de verduras e legumes e também 
de frutas com as taxas de glicemia pós-prandial (rs = -0,255 e rs 
= -0,0256) e de hemoglobina glicada (rs = -0,280 e rs = -0,299). 
Uma correlação positiva significativa entre o consumo de junkie 
food e a GPP (rs = 0,0256) apareceu nesse mesmo teste. Resulta-
dos positivos entre a disposição de experimentar novos alimentos 
saudáveis e os níveis da GPP e da HbA1c foram encontrados ape-
nas para “arroz preto” (τ = 0,260 e τ = 0,268, respectivamente) 
e a atitude de experimentar “arroz preto” (τ = -0,207) e “alga 
wakame” (τ = -0,209) se correlacionou de forma significativa ape-
nas com as taxas de GPP. Discussão: Os resultados demonstraram 
que quanto maior a ingestão de alimentos saudáveis e menor a 
ingestão de junkie food, menores são os níveis de GPP e HbA1c, 
demonstrando que hábitos alimentares saudáveis estão vinculados 
ao bom controle da DM2. Experimentar novos alimentos está re-
lacionado com a variedade na alimentação, que é outro parâmetro 
importante para uma dieta adequada ao controle da DM2, ape-
sar da fraca correlação estatística. Conclusão: À medida que os 
hábitos alimentares dos indivíduos interferem na compensação da 
DM2, os resultados desse trabalho corroboram a necessidade de 
orientação e acompanhamento nutricional desses indivíduos, bem 
como o incentivo à variedade alimentar. Palavras-chave: Diabetes, 
comportamento alimentar, novos alimentos.

PO320 - sUPlemeNTaÇÃO cOm a semeNTe de cHia 
(SALVIA HISPANICA L.) reverTe a disliPidemia em raTOs 
OBesOs iNdUZidOs POr dieTa
marineli rs1, lenquiste sa1, moraes ea1, Perez mr1, maróstica Jr. 
mr1

1 Faculdade de Engenharia de Alimentos, Departamento de Alimentos e 
Nutrição, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

Objetivo: Avaliar os efeitos da suplementação da semente de chia 
sobre os lipídios sanguíneos na prevenção e tratamento da obesida-
de e comorbidades induzida por dieta in vivo. Métodos: Foram uti-
lizados 40 ratos machos Wistar adultos, divididos em quatro grupos 
(n = 10), que receberam as seguintes dietas durante 12 semanas: 
CM = dieta AIN93-M; HFF = dieta modificada para 35% de lipí-
dios (31% banha suína e 4% óleo de soja) e adicionada de 20% de 
frutose; CP = dieta HFF+semente de chia – prevenção; CT = dieta 
HFF+semente de chia – tratamento. O grupo CP recebeu a dieta 

HFF+semente de chia durante as 12 semanas e o grupo CT recebeu 
a dieta HFF por seis semanas para indução da obesidade e a dieta 
com a semente de chia por mais seis semanas. O teor de fibra e de 
lipídio das dietas foi substituído pela semente de chia. Ao final do 
experimento, os animais foram submetidos a 12 horas de jejum e 
sacrificados por decapitação. O sangue foi destinado à obtenção do 
soro para as determinações de triacilglicerol (TG), colesterol total 
(Col-T), HDL-colesterol (HDL-c) e LDL-colesterol (LDL-c) por 
kits colorimétricos. Os resultados foram analisados por ANOVA e 
confirmados por Tukey, com significância de 0,05. Resultados: A 
ingestão da dieta HFF foi capaz de induzir a dislipidemia nos ani-
mais, por causa do aumento significativo de TG, Col-T, LDL-c e 
redução do HDL-c séricos. A ingestão da semente de chia como 
prevenção reduziu significativamente os níveis de TG, Col-T, LDL-
-c em 23%, 22% e 55%, respectivamente, e aumentou o HDL-c em 
66% em relação ao grupo HFF. Quanto ao tratamento, a ingestão 
da semente de chia também reduziu os níveis de TG, Col-T, LDL-
-c em 20%, 11% e 52%, respectivamente, e aumentou o HDL-c em 
86% em relação ao grupo HFF. Discussão: A ingestão da dieta HFF 
induziu a dislipidemia nos animais obesos, e tais alterações podem 
indicar a influência da frutose sobre a lipogênese desses animais. 
A suplementação com a semente de chia reverteu a dislipidemia 
desenvolvida nos animais obesos, já que os parâmetros do perfil 
lipídico sérico dos grupos tratados mostraram-se semelhantes aos 
do grupo controle magro, indicando a normalização das alterações 
metabólicas. O período de prevenção apresentou resultados mais 
expressivos em relação ao de tratamento. Tais efeitos podem ser 
explicados pelo alto teor de fibra alimentar e ácido graxo ômega-3 
presentes nas sementes de chia. Conclusão: A ingestão de semen-
te de chia foi capaz de reverter a dislipidemia em animais obesos 
induzidos por dieta. Palavras-chave: Chia (Salvia hispanica L.), 
dislipidemia, obesidade.

PO321 - Um aNO de acOmPaNHameNTO NUTriciONal e O 
imPacTO NO cONsUmO alimeNTar de diaBÉTicOs
dias cJO1, Jansen aK2, Fóscolo rB3

1 Bolsista da Liga de Diabetes, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  
2 Departamento de Nutrição, Escola de Enfermagem, UFMG. 3 Departamento de 
Clínica Médica, Faculdade de Medicina, UFMG

Objetivo: Analisar o impacto do atendimento nutricional e clínico 
na mudança dos hábitos alimentares e controle do diabetes. Me-
todologia: Estudo de intervenção nutricional com um ano de du-
ração, com 13 pacientes diabéticos adultos tipo 1 (DM1) e 19 pa-
cientes adultos diabéticos tipo 2 (DM2) atendidos em ambulatório 
multidisciplinar do sistema público de saúde. Coletaram-se os dados 
dos prontuários na primeira consulta e um ano após. Compararam-
-se variáveis clínicas, bioquímicas, antropométricas e de consumo 
alimentar. A análise estatística foi realizada com auxílio do software 
SPSS 17.0. Resultados e discussão: A amostra de DM1 constitui-se 
de 76,92% do sexo feminino e idade média de 25,77 ± 5,99 anos. O 
grupo DM2 constitui-se de 68,42% do sexo feminino e idade média 
de 55,21 ± 12,70 anos, diferenciando significativamente do grupo 
DM1 (p = 0,01). No início do estudo, 69,23% e 52,63% dos DM1 e 
DM2, respectivamente, apresentaram HbA1c maior que 7%. Com-
parando os dois momentos do estudo, observou-se redução do nú-
mero de pacientes com HbA1c maior ou igual a 7% tanto no DM1 
(p = 0,021) quanto no DM2 (p = 0,03). O grupo DM1 apresentou 
aumento significativo do IMC (p = 0,003) e redução dos níveis séri-
cos de triglicérides (p = 0,025). Já no DM2 notou-se maiores níveis 
de HLD-c ao final do estudo (p = 0,010) e redução nos níveis de 
pressão sistólica (p = 0,047) Não foi encontrada diferença no tipo 
e dose de medicamentos utilizados ao longo do estudo em ambos 
os grupos. Quanto ao consumo alimentar, observaram-se no grupo 
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DM1 redução do consumo de óleo vegetal (p = 0,011), de tempero 
industrializado rico em sódio (p < 0,001) e do aumento da ingestão 
de peixes (p = 0,013) e de frutas verduras e legumes (p=0,018). 
No grupo DM2 observaram-se aumento no consumo de azeite (p 
= 0,003) e redução no consumo de tempero industrializado (p = 
0,045) e de frango com pele (p < 0,001). Apesar de outros estudos 
também evidenciarem melhoria nos hábitos alimentares a partir da 
intervenção nutricional em diabetes e impacto positivo no controle 
clínico e bioquímico, a maioria deles foi de períodos de acompanha-
mento não superiores a seis meses, em que é mais fácil alterar hábitos 
alimentares. Conclusão: O período de um ano de acompanhamento 
clínico e nutricional de indivíduos com DM da rede pública de saúde 
tem o potencial de melhorar a dieta dos pacientes, contribuindo para 
melhoria do quadro clínico e redução do risco de desenvolvimento 
de doenças cardiovasculares. Palavras-chave: Diabetes, hábitos ali-
mentares, controle.

OdONTOlOGia

PO322 - avaliaÇÃO da dOeNÇa PeriOdONTal em 
PacieNTes cOm DIABETES MELLITUS
sarpi mcdY1, Pavin ae1, Trindade cer1 
1 Total Care Amil SP 

Introdução: A doença periodontal (DP) tem sido atualmente 
considerada como fator de descompensação do diabetes mellitus e 
aumento do risco cardiovascular, pois causa uma série de eventos 
imunoinflamatórios por meio de seus focos infecciosos. Objetivo: 
Descrever o Programa de Detecção e Prevenção da Doença Perio-
dontal em nossa clínica multiprofissional especializada em doenças 
crônicas e a evolução dos resultados nos últimos quatro anos. Ma-
terial e métodos: Os pacientes diabéticos atendidos são encami-
nhados pelos médicos endocrinologistas ao cirurgião dentista da 
equipe anualmente para serem avaliados. São submetidos ao exame 
clínico odontológico para verificação do índice PSR (Periodontal 
Screening & Recording), com o uso de sonda milimetrada que pe-
netra o sulco gengival e analisa sua condição clínica para determinar 
a ação a ser tomada pelo dentista. A atribuição do PSR é deter-
minada com a profundidade do sulco, presença de sangramento e 
cálculo salivar, e o PSR é 0 se a profundidade da sondagem < 3,5 
mm, sem sangramento e sem cálculo, determinando condição de 
saúde periodontal. A classificação vai até 4, passando por gengivi-
te, periodontite inicial, moderada e avançada. Resultados: Desde 
2008 comparamos a melhora do índice do PSR nos pacientes ava-
liados e em retorno anual, sendo feitas, até 2012, 1.632 avaliações 
com média de 350 ao ano. Pudemos constatar aumento no número 
de pacientes com melhora do PSR, sendo 43,1% em 2008, 63,7% 
em 2009, 56% em 2010, 51,2% em 2011 e 54,2% em 2012 e com 
diminuição do PSR inalterado e pior. Discussão: DP é um termo 
genérico usado para descrever doenças que afetam a gengiva e cau-
sam dano ao tecido conectivo de suporte e ao osso que ancora os 
dentes aos maxilares. Ela é causada por bactérias específicas dentro 
da bolsa periodontal. A evidência crescente ligando a DP à doença 
cardiovascular e diabetes tem sido publicada em vários artigos. Nos-
so programa de Detecção e Prevenção da Doença Periodontal está 
voltado não somente a diagnosticar, tratar e reabilitar portadores 
de diabetes, mas também a prover serviço dedicado à educação, 
conscientização e prevenção para esses pacientes. Pudemos obser-
var ao longo dos últimos anos maior quantidade de pacientes com 
melhora do índice de PSR, traduzindo maior conscientização deles 
acerca de seu cuidado. Conclusão: A educação e a conscientização 
dos pacientes para melhorar a higiene oral reduz a DP e pode ajudar 

no controle do diabetes como um todo. Palavras-chave: Doença 
periodontal, diabetes, educação.

PO323 - avaliaÇÃO da HaliTOse e alTeraÇÕes salivares 
em iNdivídUOs diaBÉTicOs TiPO 2 cOm PeriOdONTiTe 
crÔNica
Tolomei cBs1, magalhães Jd1, Xavier mT1, Tunes Ur1, Tunes rs1

1 Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

A halitose está associada à presença de compostos sulfurados vo-
láteis (CSV) produzidos por bactérias Gram-negativas anaeróbias 
e a periodontite está relacionada à inflamação e à presença destes 
microrganismos. O diabetes mellitus apresenta uma relação bidire-
cional com a periodontite como também pode estar relacionado 
a alterações em parâmetros salivares. Objetivo: Avaliar a ocor-
rência de halitose e alterações nos parâmetros salivares em indiví-
duos portadores ou não de diabetes mellitus tipo 2, com ou sem 
periodontite crônica severa. Materiais e métodos: Indivíduos de 
ambos os gêneros foram triados, com as características: Grupo 1 – 
16 indivíduos com diabetes mellitus e periodontite crônica severa, 
Grupo 2 – 11 indivíduos com diabetes mellitus sem periodontite, 
Grupo 3 – 14 indivíduos não diabéticos com periodontite crônica 
severa e Grupo 4 – 15 indivíduos não diabéticos sem periodontite. 
Foram realizados exames físicos e laboratoriais, análise da saburra 
lingual, halitometria (Halímeter®) e análise dos parâmetros sali-
vares. Resultados: Não foram encontradas diferenças estatísticas 
entre os grupos em relação ao hálito, ao fluxo salivar e à capacida-
de tampão (p < 0,95, p < 0,06 e p < 0,318). Para saburra lingual 
os grupos 1, 2 e 3 apresentaram valores superiores aos do grupo 
4 (p < 0,0001). Houve correlações positivas e significativas en-
tre os parâmetros periodontais e CSV, bem como com presença 
de saburra lingual. A ureia e proteínas totais apresentaram valo-
res superiores nos diabéticos (p < 0,018 e p <0,001), enquanto o 
cálcio apresentou valores inferiores nos diabéticos (p < 0,0001) e 
o fosfato apresentou valores superiores nos grupos 1, 2 e 3 (p < 
0,0001). Conclusões: O diabetes e a periodontite não influencia-
ram na halitose. O diabetes e/ou a periodontite influenciaram na 
presença de saburra e esta foi correlacionada com os parâmetros 
periodontais e CSV, sugerindo seu importante papel na produção 
desses compostos e, consequentemente, na halitose. Os parâme-
tros salivares não demonstraram influência na halitose. O diabetes 
e/ou a periodontite estão relacionadas às alterações na composição 
salivar dos indivíduos. Palavras-chave: Halitose, diabetes mellitus, 
periodontite crônica.

PO324 - avaliaÇÃO OcasiONal de Glicemia em 
PacieNTes OdONTOlÓGicOs
silva Fla1, ribeiro eOa1, santos rea1, Oliveira r1

1 Universidade do Estado do Amazonas 

O diabetes mellitus (DM) caracteriza-se por uma síndrome clínica 
de evolução crônica e degenerativa, dada por distúrbio na secre-
ção e/ou ação da insulina no organismo, que determina um con-
junto de alterações metabólicas, caracterizadas principalmente pela 
hiperglicemia. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo avaliar 
ocasionalmente índices glicêmicos em pacientes atendidos em uma 
policlínica odontológica do estado do Amazonas, por meio de tes-
tes rápidos, a fim de propor a utilização de um método de medida 
rápida de glicemia nas consultas odontológicas de rotina. Metodo-
logia: No presente estudo foram avaliados, ocasionalmente, índices 
glicêmicos de 150 pacientes, de ambos os gêneros, com idade de 18 
a 65 anos, por meio de testes rápidos, utilizando o aparelho Accu-
-Chek® Advantage, tiras e lancetas da mesma marca. Resultados: 
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Os valores encontrados variaram de 77 a 224 mg/dl; desses, 24%, 
ou seja, 36 pacientes, apresentaram valores alterados e 1,33% (dois 
pacientes) já sabia ser portador da doença. Os pacientes com valores 
acima de 126 mg/dl ou abaixo de 77 mg/dl foram encaminhados 
ao serviço médico para uma avaliação mais cautelosa. Discussão: 
O Ministério da Saúde (2011) afirma que hemoglicoteste (HGT) 
é o exame utilizado com maior frequência para obter a glicemia ca-
pilar. É realizado colhendo-se uma gota de sangue na extremidade 
interna do dedo do paciente. O sangue é colocado sobre uma fita 
reagente que é introduzida em um glicosímetro, onde se pode ler 
o valor da glicemia. Segundo Fialho (2012), estima-se que 3% a 4% 
dos pacientes adultos que se submetem a tratamento odontológico 
são diabéticos. Neto (2012) relata que uma parte significante desses 
pacientes desconhece ter a doença. Terra (2011) enfatiza que, caso o 
valor do teste esteja alterado, o paciente deve ser encaminhado para 
avaliação médica. Conclusão: A verificação da alteração da glicemia 
em serviço odontológico de rotina é importante não só para a busca 
de um diagnóstico definitivo e do seu controle, mas também para 
o tratamento adequado e diferenciado desses pacientes. Palavras-
-chave: Diabetes mellitus (DM), odontologia, testes rápidos.

PO325 - veriFicaÇÃO da alTeraÇÃO da Glicemia 
e PressÃO arTerial dUraNTe O PrOcedimeNTO 
OdONTOlÓGicO
Freitas dJsm1, marchionni amT1, Oliveira vmB1, campos eJ2, Tunes 
Ur1, martins GB2, Tunes rs1

1 Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.  
2 Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

O diabetes mellitus (DM) é considerado uma doença metabólica 
que se caracteriza por hiperglicemia, causada por defeitos na se-
creção e/ou ação da insulina, o que leva a complicações, disfun-
ções e insuficiência de vários órgãos. Ela vem se tornando uma 
das doenças crônicas mais prevalentes e já é reconhecida como 
um problema de saúde pública em vários países do mundo, in-
cluindo o Brasil. Objetivo: Avaliar alterações na glicemia, bem 
como na pressão arterial de indivíduos com diabetes mellitus tipo 
2 submetidos a tratamento odontológico. Materiais e métodos: 
Foram analisados 25 indivíduos diabéticos tipo 2, divididos em 
grupo 1 (descompensados: HbA1C > 7%) e grupo 2 (compensa-
dos: HbA1C ≤ 7%). Previamente ao atendimento odontológico, 
foi aplicado um questionário (questionário de Corah 2004) para 
avaliação do nível de ansiedade dos pacientes. Foram realizados 
a glicosimetria manual e a aferição da média de pressão arterial, 
antes (T0) e após (T1) a raspagem supragengival, realizada por 
um único operador, por 1 hora. Para análise estatística utilizou-
-se o teste Wilcoxon, Mann-Whitney e correlação de Spearman. 
Resultados: Na análise intragrupo, observou-se uma redução da 
glicemia do grupo 2 entre T0 e T1 estatisticamente significativa 
(p = 0,001). Na análise intergrupo, a variação glicêmica entre T0 
e T1 foi significativamente maior no grupo 2 (delta = 11,5) que 
no grupo 1 (delta = -2,0) (p = 0,02). Não foram verificadas dife-
renças estatisticamente significativas nas análises inter e intragrupo 
para as variáveis pressão arterial sistólica e diastólica. Não houve 
diferenças entre a condição de ansiedade dos indivíduos de cada 
grupo (p = 0,51). Não foi observada uma correlação significativa 
entre ansiedade e as variações médias de pressão arterial e glicemia. 
Conclusão: Sugere-se que o controle metabólico seja o principal 
fator de influência nas alterações glicêmicas dos pacientes subme-
tidos a procedimentos odontológicos, não sendo verificada influ-
ência deles na pressão arterial. Palavras-chave: Diabetes mellitus, 
ansiedade, glicemia.

Pé DiAbéticO

PO326 - a aPlicaBilidade da reedUcaÇÃO POsTUral 
GlOBal em diaBÉTicO NeUrOPaTa
castro Fm1, Freira TcPB1, santos PJs1, Bezerra Fs1, loyola ma1, 
Fernandes vO1, montenegro Jr rm1 
1 Serviço de Endocrinologia e Diabetes do Hospital Universitário Walter Cantídio 
da Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Objetivo: Investigar potencial terapêutico da reeducação postural 
global (RPG) na redução das sequelas ocasionadas pelo diabetes 
mellitus 2 (DM2). Material e métodos: Feminino, 68 anos, apo-
sentada, DM2 há nove anos, neuropata, hipertensa, dislipidêmica, 
IMC 24,5 kg/cm² e glicemia 89 mg/dl. Referia algia nos membros 
inferiores (MMII) (80 mm, escala visual analógica, dor neuropática) 
e ombros, redução da força muscular, fadiga e câimbra em MMII e 
calosidades na região plantar antepé. Lateralização e rotação da ca-
beça para direita, supradesnivelamento ombro esquerdo, ombros em 
rotação interna, hipotrofia interósseos, pés cavos e supinados. Cabe-
ça anteriorizada (5 cm), hipercifose torácica, hiperlordose lombar e 
joelhos em recurvatum. Redução da amplitude de movimento (AM), 
encurtamento e redução da força muscular dos pés e tornozelos. 
Sensibilidade protetora plantar presente e sensibilidades dolorosa, 
térmica e vibratória alteradas. Paciente submetida 10 atendimentos 
RPG (50 min) durante abril/julho de 2013. Resultados: Redução 
algia MMII (10 mm), desaparecimento de câimbra e fadiga. Nive-
lamento e redução da rotação interna dos ombros. Redução da an-
teriorização da cabeça (2 cm), hipercifose torácica e do recurvatum 
dos joelhos. Melhora AM e força muscular. Discussão: Neuropa-
tia diabética ocasiona redução ou perda da sensibilidade protetora 
plantar, AM e força muscular dos MMII. Essas sequelas associadas 
a distúrbios posturais podem alterar distribuição da carga plantar e 
ocasionar aparecimento de úlceras plantares. RPG é um recurso fi-
sioterápico definido como conjunto de posturas ativas consecutivas, 
isotônicas excêntricas dos músculos da estática, com manutenção por 
meio dos músculos dinâmicos, sempre em descompressão articular 
e progressivamente em busca do alongamento postural global. Em-
bora não tenha sido encontrada descrição semelhante na literatura 
consultada, baseado em observação da utilização da RPG em outras 
patologias, a RPG reduziu alguns parâmetros dos distúrbios postu-
rais e conseguiu harmonizar postura da paciente, trazendo subsídios 
para aplicabilidade dessa técnica na prática terapêutica de método de 
baixo custo para tratamento das complicações do diabetes. Conclu-
são: O caso apresentado aponta a RPG como opção de tratamento 
das sequelas ocasionadas pelo diabetes e prevenção de amputação. 
Palavras-chave: Fisioterapia, reeducação postural global, diabetes.

PO327 - a imPOrTÂNcia da avaliaÇÃO da NeUrOPaTia 
PeriFÉrica em POrTadOres de dm Na aTeNÇÃO BÁsica
menezes lcG1

1 Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

Introdução: O diabetes mellitus (DM) é considerado um dos proble-
mas de saúde mais importantes da atualidade, em virtude da elevada 
morbidade e mortalidade causada por complicações que comprome-
tem a qualidade de vida dos pacientes. Uma das complicações é o pé 
diabético e o principal tratamento é a detecção precoce. Objetivo: 
Identificar os pacientes com neuropatia periférica na atenção básica de 
saúde. Metodologia: O estudo foi do tipo descritivo e exploratório, 
de abordagem qualitativa, realizado em uma unidade básica de saúde 
em Fortaleza/CE. A amostra constou de 30 pacientes diabéticos ca-
dastrados no programa de atendimento ao hipertenso e ao diabético 
no período de fevereiro a maio de 2013. Como instrumento de coleta 
de dados, utilizou-se um roteiro de entrevista semiestruturada abor-
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dando o perfil sociodemográfico e o exame físico do pé de acordo 
com a escala de risco proposta pelo Consenso Internacional Sobre o 
Pé diabético. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa da Universidade Estadual do Ceará (UECE), conforme Parecer 
nº 12.278. Resultados: Encontraram-se pacientes diabéticos em sua 
maioria do sexo feminino (16 – 53,3%), com idade maior que 54 anos 
(16 – 53,3%), escolaridade com o ensino fundamental incompleto (11 
– 36,7%), casado (16 – 53,3%), de baixa renda familiar (21 – 70,0%); 
18 (60%) dos entrevistados afirmaram ter descoberto a doença entre 3 
e 7 anos, 7 (23,3%) de 8 a 12 anos e 5 (16,7%) foram diagnosticados 
portadores da doença há mais de 13 anos. Na avaliação dos pés, 83,3% 
apresentavam pele ressecada/descamativa, 60% rachaduras e 53,3% 
corte impróprio das unhas. Na classificação de risco, identificaram-se 
46,7% com grau 0, 43,3% com grau 1, 6,7% com grau 2 e 3,3% com 
grau 3. Conclusão: Essas alterações poderiam ser prevenidas com 
intervenções básicas e educação para cuidados com os pés. Referên-
cias: 1. Coelho MS, Silva DMG, Pailha MIS. Representações sociais 
do pé diabético para pessoas com diabetes mellitus tipo 2. Rev Esc 
Enferm USP. 2009;43(1):65-71. 2. Sociedade Brasileira de Diabetes. 
Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Sociedade Brasileira 
de Diabetes. 4ª ed. Itapevi, SP: A. Araújo Silva Farmacêutica; 2013. 
Palavras-chave: Diabetes mellitus, pé diabético, neuropatia diabética.

PO328 - aNÁlise dO cONHecimeNTO e cONscieNTiZaÇÃO 
da POPUlaÇÃO sOBre O PÉ diaBÉTicO: FUNdameNTOs 
Para sUa PreveNÇÃO
vieira rB1, araújo clm1, rebouças vlc1, moreira Tr1, Pinto dsr1 
1 Universidade Federal do Ceará (UFC)

Objetivo: Analisar o nível de conhecimento dos portadores de dia-
betes a respeito do pé diabético e de medidas preventivas dele. Ma-
teriais e métodos: Estudo transversal realizado em julho de 2012 
em uma Campanha de Prevenção e Conscientização sobre o Pé 
Diabético em Fortaleza, na qual foram aplicados 90 questionários 
a respeito do tema. Resultados: Dos 90 diabéticos, 35,55% eram 
homens e 64,44%, mulheres, e a média de idade foi de 62 anos. 
Quanto ao tempo de diagnóstico do diabetes, a média foi de 7,75 
anos. 25,55% não faziam tratamento. Observamos que 62,22% ti-
nham hipertensão arterial, 46,66%, dislipidemias, 8,88%, insuficiên-
cia coronariana, 6,66%, AVC e 15,55%, nefropatia isquêmica. Em 
relação aos hábitos, 22,22% eram tabagistas, 37,77%, ex-tabagistas; 
24,44% consumiam bebidas alcoólicas, 57,77% apresentavam dieta 
inadequada, 60% eram sedentários. 55,55% não sabiam o que era pé 
diabético, 53,33% não sabiam o risco de feridas nos pés, 71,11% não 
sabiam como preveni-la. 46,66% já apresentaram feridas nos pés, 
6,66% sofreram amputação. No momento da entrevista, 17,77% 
apresentavam feridas nos pés, 51,11%, rachaduras, 82,22%, pés 
ressecados, 11,11%, deformidades nos dedos, 24,22%, alterações 
ungueais, 66,66%, dormência. 35,55% examinam seus pés espora-
dicamente, 72,22% nunca inspecionam seus calçados, 67,77% nun-
ca tiveram os pés examinados por médico ou enfermeiro. Quando 
questionados a respeito da importância sobre as condutas preven-
tivas, 100% acharam importante que sejam feitas. Discussão: O pé 
diabético, caracterizado pela presença de lesões nos pés decorrentes 
de neuropatia, isquemia, deformidades e infecção, é uma das prin-
cipais complicações da doença, sendo responsável por internações 
hospitalares prolongadas, elevada morbimortalidade dos pacientes, 
além de alto impacto socioeconômico. Estima-se que metade das 
amputações não traumáticas de membros inferiores é atribuída ao 
diabetes e o risco de amputação é 15 vezes maior do que na popu-
lação geral. Conclusão: Percebe-se que a prevenção dessa compli-
cação tem sido feita de forma inadequada. A maioria não sabia o 
que era o pé diabético, seus riscos e como evitá-lo. Além da falta 

de conhecimento, observa-se indício de negligência por parte dos 
profissionais da saúde, visto que 67,77% dos entrevistados nunca 
tiveram os pés avaliados. Assim, percebe-se a importância da análise 
do conhecimento e conscientização da população, buscando reduzir 
o número de complicações e suas consequências. Palavras-chave: 
Pé diabético, complicações do diabetes, diabetes mellitus.

PO329 - aPlicaÇÃO de Um JOGO edUcaTivO de 
cUidadOs cOm Os PÉs em PessOas cOm DIABETES 
MELLITUS
silva alB1, Pena FPs1, Ferreira crs1, valente mcc1, mota rNmc1, 
monteiro cda1, mendes Fa1, Ferreira cs1

1 Universidade Federal do Amapá (Unifap) 

Objetivo: Identificar os acertos acerca dos conhecimentos dos cui-
dados com pés de pessoas com diabetes mellitus (DM) e investigar 
quantas pessoas com DM haviam realizado o exame dos pés. Mate-
rial e métodos: Trata-se de uma pesquisa quantitativa, desenvolvida 
em dois momentos em dias diferentes; no primeiro momento foi 
realizada educação em saúde com o tema voltado para os cuidados 
com pés, fazendo-se um feedback sobre o que os participantes sabiam 
e como faziam os cuidados com os pés. No segundo momento, após 
toda abordagem, utilizamos um jogo educativo elaborado por Maria 
das Graças e Velanes de Faria, com o título “Brincando com os pés, 
jogo das cartas”, para quantificar o aprendizado dos participantes 
com os cuidados dos pés. Esse jogo é constituído por 31 cartas com 
imagens de cuidados com pés corretos e incorretos. Antes de iniciar 
o jogo foi entregue a cada um dos participantes uma tabela com a 
ordem das cartas em que eles iriam avaliar, como certa ou errada, e 
se a imagem na carta estivesse correta eles marcariam carinha feliz 
se e incorreta, carinha triste. Para a análise dos dados quantificou-se 
o número de acertos de questões de cada participante, utilizando o 
programa Microsoft Office Excel 2007. Local de estudo: municí-
pio de Macapá/AP. Participantes: 31 pessoas com diabetes mellitus 
(DM) que fazem parte do Programa de Promoção da Saúde a Pes-
soa com diabetes mellitus. Resultados: A partir do jogo em que foi 
realizado com o grupo de pessoas com DM, 6% acertaram de 10 a 
14 cartas, 10% acertaram de 15 a 20 cartas, 19% obtiveram 21 a 25 
acertos das cartas e 65% acertaram de 26 a 31 cartas sobre o tema 
cuidados com pés de pessoas com DM. Dentre os participantes, 74% 
já haviam realizado o exame dos pés. Discussão: Os participantes 
mostraram em sua maioria ter compreendido e assimilado os cuida-
dos com pés, repassado a eles na educação em saúde, visto que du-
rante o jogo houve debate acerca de tais cuidados. Tal fato também 
foi demonstrado nos 65% de pessoas que acertaram de 26 a 31 cartas 
do jogo. Por ser tratar de um grupo, em que a educação em saúde é 
desenvolvida constantemente e também a assistência de enfermagem 
também, a maioria (74%) dos participantes já havia realizado o exame 
dos pés e recebido as devidas orientações. Conclusão: Por meio do 
jogo educativo, levantou-se o debate sobre a temática e o quanto é 
importante tratar de tais cuidados, havendo uma troca de experiência 
entre os participantes, bem como entre as facilitadoras. Palavras-
-chave: Cuidados com pés, diabetes mellitus, jogo educativo.

PO330 - asPecTOs clíNicOs dOs PÉs dOs PacieNTes 
diaBÉTicOs ParTiciPaNTes dO PrOJeTO de eXTeNsÃO 
dOce desaFiO
Fagundes al1, leão iOr1, dullius J2, Ferreira ds1, santana la3

 1 Curso de Enfermagem, Faculdade de Ceilândia, Universidade de Brasília 
(UnB). 2 Faculdade de Educação Física, UnB. 3 Curso de Fisioterapia, Faculdade 
de Ceilândia, UnB

A terapêutica primária para tratar o diabetes visa manter a qualidade 
de vida do paciente, prevenindo complicações, principalmente nos 
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membros inferiores, que levam a amputações. Alterações na sensibi-
lidade e na força e deformidades nos pés são indícios de complicação 
crônica que podem caracterizar posterior lesão do nervo periférico, 
sendo essa uma das principais causa das ulcerações no diabético. Ob-
jetivo: Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi verificar os aspec-
tos clínicos (sensibilidade, força e aparência) dos pés dos pacientes 
diabéticos participantes do Projeto Doce Desafio (Diabetes, Educa-
ção em Saúde e Atividades Físicas Orientadas) da Universidade de 
Brasília. Material e métodos: A pesquisa foi realizada no Centro de 
Saúde 03 Ceilândia Sul/DF. Foram incluídos no estudo 24 pacien-
tes diabéticos selecionados aleatoriamente. Para a coleta dos dados 
foram realizados testes de sensibilidade, teste de força e avaliações 
tegumentares e de deformidades. As informações foram obtidas por 
meio da modificação da ficha de avaliação dos pés preconizada pelo 
Consenso Internacional sobre Pé Diabético em 2001. Resultados e 
discussão: Apenas um paciente teve diagnóstico de neuropatia, mas 
17% apresentam dor noturna nós pés que melhora ao caminhar, 21% 
apresentam dor ao caminhar e/ou perda ou diminuição da sensibi-
lidade tátil, 8% apresentam diminuição da sensibilidade térmica e/
ou dolorosa, em torno de 25% apresentam perda de força em gas-
trocnêmios e/ou tibial anterior, 29% apresentam pés ressecados e/
ou coloração ruborizada ou roxa, 8% apresentam pé hiperemiado e/
ou temperatura alterada e ainda 8% dos pacientes já tiveram úlceras, 
8% possuem pés planos ou arqueados e 17%, dedos em gancho e/ou 
sobrepostos e/ou possuem algum tipo de sensação como: pontadas, 
agulhadas, formigamentos, dormência e cãibra. Sabe-se que proble-
mas de insensibilidade mais as deformidades favorecem o apareci-
mento de áreas de hiperpressão (Boyko et al., 1999). A compressão 
persistente da pele sobre a proeminência óssea e o solo ou calçado 
apertado provoca isquemia tecidual local e desencadeia a ocorrência 
de necrose com formação da úlcera (Brower e Allman, 1981), sendo 
ainda os problemas circulatórios um fator desencadeador para ulce-
rações (Gross e Nehme, 1999). Conclusão: Conclui-se que 100% 
da população avaliada apresentam um ou mais tipos de comprometi-
mento, o que indica a necessidade de estratégias de atividades físicas 
e educativas específicas para os pés. Palavras-chave: Complicações 
do diabetes, exercícios, autocuidado.

PO331 - avaliaÇÃO de riscO dO PÉ de diaBÉTicOs Na 
aTeNÇÃO PrimÁria: relaTO de eXPeriÊNcia
Galdino Yls1, moreira Tmm2, silva Faa3, silva dB1, carvalho GB1 
1 Estratégia Saúde da Família, Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza.  
2 Centro de Ciências da Saúde, Universidade Estadual do Ceará (UECE).  
3 Centro de Ciências da Saúde, Faculdade Estácio FIC 

Introdução: O crescente número de amputações de membros in-
feriores ocorridos em pacientes diabéticos da unidade de saúde ge-
rou o interesse de se implementar no serviço o “atendimento do 
pé diabético”. Esse atendimento consiste na avaliação sistemática 
do pé de todos os pacientes diabéticos, pelo menos anualmente. A 
avaliação é realizada pela enfermeira da estratégia saúde da família e 
tem como objetivo identificar os pacientes que têm risco maior de 
ulceração. Durante o exame clínico são realizados testes neuroló-
gicos, articulares e vasculares. O paciente é identificado quanto ao 
sistema de classificação de risco estabelecido pelo grupo de trabalho 
internacional do pé diabético e é agendado retorno para uma nova 
avaliação, de acordo com essa classificação, e ele é encaminhado à 
consulta médica na presença de complicações. Objetivo: Relatar a 
experiência da avaliação de risco do pé diabético em um serviço de 
atenção primária no município de Fortaleza, Ceará, Brasil. Método: 
Estudo descritivo, que, por tratar-se de um relato de experiência, 
não necessitou passar pelo CEP. Foi realizado em uma unidade de 
saúde da periferia de uma capital nordestina que, atualmente, pos-
sui cinco equipes saúde da família, com cerca de 15.000 usuários 

cadastrados na unidade básica de saúde. Atualmente essas equipes 
possuem 231 pacientes diabéticos; foram avaliados 50 diabéticos 
que são acompanhados por uma equipe. Resultados: Entre os 50 
pacientes avaliados, percebeu-se presença de risco para pé diabético 
em 40% dessa amostra. Eles foram orientados quanto aos cuidados 
necessários, agendados para nova avaliação trimestral, e encaminha-
dos para o médico ou serviços especializados quando já apresenta-
vam presença de complicações. Foi enfatizada a necessidade de se 
realizar autocuidado com os pés, corte das unhas, hidratação, uso de 
calçados adequados e demais cuidados. Conclusão: Todos os testes 
realizados na avaliação de risco são bastante simples, de baixo cus-
to e de boa sensibilidade, possibilitando a identificação precoce e a 
prevenção de lesões. Ressaltamos a importância de que a avaliação 
de risco do pé diabético seja realizada pelas equipes da Estratégia 
Saúde da Família e de que os profissionais recebam treinamento e 
insumos necessários para realizar esse tipo de atendimento. Notou-
-se na abordagem dos pacientes satisfação na consulta e na simples 
realização de avaliação do pé. Palavras-chave: Medição de risco, pé 
diabético, atenção primária à saúde.

PO332 - avaliaÇÃO dO escOre de s(ad)sad cOmO 
PrediTOr dO PrOGNÓsTicO em Úlceras de PÉ diaBÉTicO
vasconcelos Jc1, sasazawa dT1, Trevisan Tl1, moura Neto a1, Pavin 
eJ1, Tambascia ma1, Parisi mcr1

1 Departamento de Endocrinologia, Hospital de Clínicas, Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) 

Objetivo: Avaliar a aplicabilidade do escore S(AD)SAD como pre-
ditor de cicatrização e amputação em seis meses em pacientes com 
úlceras de pé diabético. Metodologia: Estudo prospectivo, obser-
vacional, que avaliou dados clínicos (tamanho da úlcera, infecção, 
neuropatia, vasculopatia, profundidade) relacionados à cicatrização 
de úlceras em 42 pacientes com pé diabético e úlcera, acompanha-
dos de janeiro de 2012 a maio de 2013 em serviço de referência ter-
ciário. Para análise estatística, foram utilizados a regressão logística 
univariada e o teste de Mann-Whitney. Resultados: Há predomínio 
do sexo masculino (66%), com mediana de hemoglobina glicada 
8,0 (6-11), mediana do escore de SAD 7 (5-9). Úlceras maiores 
que 1 cm de diâmetro eram 25 e menores que 1 cm eram 17, super-
ficiais (até tecido subcutâneo), 39 pacientes, profundas (tendões, 
articulações e ossos), 3. Infecção superficial (partes moles) foi diag-
nosticada em 25 pacientes e profunda (osteomielite – OMC) em 17 
pacientes. Vasculopatia (10%) e neuropatia (76%). A ocorrência de 
amputações menor foi necessária nos 17 casos com OMC. Escore 
S(AD)SAD entre amputados e não amputados (Mann-Whitney) foi 
de 6 (5-9) e 7 (6-9), respectivamente, com valor de p = 0,593. O 
mesmo escore entre cicatrizados e não cicatrizados em seis meses 
(Mann-Whitney) foi de 7 (6-9) e 6 (5-8,5), respectivamente, com 
valor de p = 0,449. Regressão logística univariada para predição do 
S(AD)SAD na cicatrização em seis meses com odds ratio (OR) de 
0,924 (IC 0,678-1,259) com valor de p = 0,616. Regressão logís-
tica univariada para predição do S(AD)SAD na amputação menor 
revelou OR = 1,018 (IC 0,752 - 1,379); p = 0,906. Discussão: O 
escore de S(AD)SAD é simples e fácil de ser utilizado na prática 
clínica, porém ainda não foi validado em grandes populações. A 
escolha de um escore de classificação de úlceras baseia-se na sua 
aplicabilidade na prática clínica, na predição de cicatrização, ampu-
tação, seja em um centro de saúde primário, secundário ou terciá-
rio. Conclusão: Neste estudo, esse escore não foi capaz de predizer 
cicatrização e amputação menor em seis meses, sugerindo que tal-
vez sua avaliação não possua a acurácia a que se propõe. Palavras-
-chave: S(AD)SAD, úlcera, prognóstico.
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PO333 - calciNOse cUTÂNea e diaBeTes: relaTO de casO
rodrigues as1, Barbosa Gm1, Taboada GF1, soares dv1

1 Serviço de Endocrinologia, Hospital Universitário Antônio Pedro, Universidade 
Federal Fluminense (UFF) 

Introdução: Calcinose é causada por deposição de cristais de hi-
droxiapatita de fosfato de cálcio dentro dos tecidos cutâneos. Pode 
ocorrer, após injúria cutânea, ser secundária a desordens metabó-
licas ou do tecido conectivo, ou idiopática. É uma doença inco-
mum, de fisiopatologia pouco conhecida e pode ser incapacitante. 
Relato: LSM, 62 anos, masculino, branco. Há 15 anos surgiram 
pequenas pápulas endurecidas sob a pele dos membros inferiores, 
as quais eliminam substância endurecida e translúcida que, ao se 
desprender da pele causa dor e feridas residuais que às vezes infec-
tam. Os depósitos também ocorrem nas áreas articulares, causando 
dor incapacitante. Inicialmente recebeu diagnóstico de gota, que 
tratou com alopurinol e colchicina, chegando a utilizar sem me-
lhora. Diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 há 17 anos, sempre 
controlado com glibenclamida. Amputou perna esquerda por com-
plicação infecciosa há 15 anos. Ao exame, apresenta lesões punti-
formes visíveis compatíveis com calcinose cutânea, em face anterior 
da coxa e perna D. Placas calcificadas próximas aos cotovelos e 
duas úlceras na face anterior da perna direita com cerca de 2 cm, 
sem sinais de infecção. Não apresenta clínica ou exame sugestivo 
de neuropatatia diabética e/ou doença vascular periférica. Investi-
gação negativa para colagenose, função hepática e níveis séricos de 
cálcio e fósforo normais. Radiografias de partes moles sugestivas de 
calcinose. Exame histopatológico confirmou o diagnóstico. Dis-
cussão: A calcinose é classificada em: metastática, distrófica, idio-
pática e iatrogênica. O tipo distrófico ocorre quando há deposição 
de sais de cálcio, na vigência de dano ou desvitalização tissular na 
pele, tecido subcutâneo, músculos e tendões; o metabolismo do 
cálcio e do fósforo é normal e não há envolvimento visceral. A 
etiologia da calcinose distrófica ainda é indefinida, com várias hi-
póteses descritas, como mudanças na estrutura do tecido, redução 
da vascularização, hipóxia, alterações próprias do envelhecimento 
e predisposição genética. Outras anormalidades locais como altera-
ções do colágeno, elastina ou gordura subcutânea estariam envolvi-
das no processo de depósito ectópico de cálcio. Pode atingir fáscia 
e músculo, gerando dor incapacitante pelo processo inflamatório. 
Conclusão: Relatamos um caso incomum de calcinose cutânea 
universal em paciente com DM2 que resultou em amputação do 
membro inferior. Não encontramos em revisão de literatura outros 
relatos dessa associação.

PO334 - caracTerísTicas clíNicas de PacieNTes 
POrTadOres de DIABETES MELLITUS sUBmeTidOs aO eXame 
dOs PÉs
Paixão Trs1, rollemberg Kcv1, santos mBF1, Nascimento lc1, 
Gomes rm1, mateus vGs1, santos eF1, rezende KF1

1 Universidade Federal de Sergipe (UFSE) 

Objetivo: O presente estudo objetiva descrever os achados clínicos 
e do exame dos pés de paciente com DM assistidos na atenção se-
cundária do SUS em Sergipe, dando ênfase ao diagnóstico de neu-
ropatia diabética (ND) e de vasculopatia periférica (VP). Métodos: 
Foram avaliados 74 pacientes por meio de protocolo clínico e exame 
do monofilamento de náilon. Esse protocolo visava à identificação 
dos fatores de risco para ulceração dos pés e da presença de comorbi-
dades associadas ao DM, assim como ao diagnóstico clínico da ND, 
de VP e de retinopatia diabética. Utilizou-se um Doppler manual a 
fim de diagnosticar a presença de VP, utilizando o índice tornozelo-
-braço (ITB) dos pacientes – o índice obtido foi classificado como 
normal quando situado entre 0,91 e 1,30. Os valores fora desse in-

tervalo foram classificados como anormais. O clearance de creatinina 
foi utilizado para o diagnóstico de nefropatia diabética. Resultados: 
Os resultados mostraram que a média de idade foi de 58 + 14,46 
anos; o gênero feminino foi predominante (63,5%) e o tempo de 
DM foi de 10,89 + 8,63 anos. Eram portadores de DM do tipo 2 
cerca de 82% dos pacientes e DM do tipo 1, cerca de 11%, sendo 
os demais, portadores de outros tipos de DM. Em relação à presen-
ça das comorbidades, 75,7% dos pacientes tinham IMC anormal, 
70% tinham dislipidemia, 64,9% eram portadores de hipertensão 
arterial e 39% eram portadores de obesidade. As lesões de órgão-
-alvo presentes foram: 64,9% nefropatia, 14,9% retinopatia, 12,2% 
alterações cardiológicas, e embora 5,4% dos pacientes referissem ter 
história de úlcera prévia nos pés, não havia paciente que já sofrera 
amputação. Em relação à classificação do pé, 59,5% dos pacientes 
tinham pés normais, enquanto os demais tinham o diagnóstico de 
anormalidade, assim distribuído: 25,7% pés neuropáticos, 10,8% pés 
neurovasculares e 4,1% eram portadores de pés isquêmicos. Com 
relação ao ITB, a média no membro inferior direito foi de 1,07 + 
0,17 e no esquerdo, de 1,06 + 0,21; 17,6% dos pacientes possuíam 
algum grau de vasculopatia periférica. Conclusão: Embora nenhum 
paciente tenha sofrido amputação prévia, houve elevada frequência 
de pés em risco, de neuropatia periférica e de vasculopatia de MMII. 
Houve também elevada prevalência de comorbidades e de lesão de 
órgão-alvo, o que sinaliza para a necessidade de melhor controle 
glicêmico e das comorbidades associadas. Palavras-chave: Pé diabé-
tico, neuropatia diabética, vasculopatia periférica.

PO335 - caracTerísTicas clíNicas e laBOraTOriais dOs 
PacieNTes aTeNdidOs em amBUlaTÓriO de PÉ diaBÉTicO – 
resUlTadOs PrelimiNares
Fraga GHWs1, silveira dm1, sousa is1, Ferreira m1, Barletta d1, lanna 
ca1, costa mB1, Ferreira lv1

1 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

Objetivo: Define-se pé diabético como infecção, ulceração e/ou 
destruição de tecidos profundos associados a anormalidades neuro-
lógicas e doença vascular periférica nos membros inferiores. É ne-
cessário ampliar as ações de prevenção de lesões e amputações pro-
venientes do mau controle e de práticas inadequadas aplicadas aos 
pés. O presente estudo tem como objetivo avaliar características 
clínicas e laboratoriais, com ênfase na hipertensão arterial sistêmi-
ca (HAS), dislipidemia (DLP) e presença de outras complicações, 
em portadores do pé diabético. Material e métodos: Trata-se de 
estudo descritivo, em coorte transversal que incluiu 33 indivíduos 
com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) que apresentavam pé diabético 
como complicação. A pesquisa constou de entrevista, exame físi-
co e coleta de dados de prontuário. Resultados: Foram avaliadas 
15 mulheres e 18 homens, a maioria (54,5%) com ensino funda-
mental incompleto e renda familiar inferior a dois salários mínimos 
(66,7%). A média da glicemia em jejum foi de 166 ± 79 mg/dl, da 
glicemia pós-prandial, de 258 ± 124,1 mg/dl e da hemoglobina 
glicada, de 8,9 ±1,7%. Desses indivíduos, 87,9% também apresen-
tavam HAS. Entre outros fatores de risco, foram observados: du-
ração do DM2 de 15 ± 9,5 anos, DLP em 54,5%, sedentarismo em 
41,7%, sobrepeso em 24,2%, obesidade em 48,5%, tabagismo em 
12,1%, (média de 27,4 anos/maço) e ex-tabagismo em 27,3% (mé-
dia de 32,3 anos/maço). No exame físico identificaram-se outros 
fatores agravantes: úlcera prévia (57,6%), neuropatia (48,5%), de-
formidades (51,5%), micose, bolhas, rachaduras ou fissuras (60,6%) 
e amputação em 15,2% dos pacientes. O índice tornozelo-braço 
(ITB) estava alterado (< 0,9) em 27,3% dos pacientes. Observou-
-se calçado inapropriado em 33,3% dos pacientes. Destaca-se ainda 
que 87,9% se diziam conscientes em relação aos cuidados com os 
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pés, examinando-os todos os dias, na semana anterior à entrevis-
ta. Discussão: A maioria dos pacientes apresentou HAS, DLP e 
IMC elevado. Foram evidenciadas, como complicações prevalen-
tes úlcera prévia, neuropatia, deformidades, micose, rachaduras e 
fissuras. Uma parcela significativa apresentou alteração no ITB, o 
que aumenta o risco para amputação. Conclusão: Evidencia-se a 
importância da prevenção e controle de comorbidades associadas 
ao pé diabético, visto que podem resultar em complicações que 
corroboram o agravamento do quadro clínico. Destaca-se também 
que a maioria dos pacientes está consciente do cuidado adequado 
com os pés para prevenir futuras lesões. Palavras-chave: Pé diabé-
tico, diabetes mellitus 2, prevenção.

PO336 - DIABETES MELLITUS cOm POliNeUrOPaTia 
dOlOrOsa de diFícil cONTrOle: armadilHas NO 
diaGNÓsTicO e TraTameNTO: relaTO de casO
aragão ml1, Fernandes vO1, Gadelha dd1, carvalho mmd1, sales 
aPam1, castro Fm1, santos PJs1, montenegro Jr. rm1

1 Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Objetivo: Descrever um caso de neuropatia diabética (ND) dolo-
rosa não responsiva às drogas usuais. Métodos: Paciente masculi-
no, 60 anos, com HAS e DM2 há cinco anos, usando metformina 
850 mg 3x/dia, glibenclamida 05 mg/dia e captopril 50 mg/d. 
Há seis meses com dor em queimação, “fisgadas” e “inquietude” 
nos pés, aumentando progressivamente de intensidade apesar das 
medicações em uso: Amitriptilina 75 mg/d, Gabapentina 1.200 
mg/d, Benfotiamina 450 mg/d e Etna 1 caps. 3xdia. Nas últimas 
semanas vinha usando AINES e paracetamol/codeína. Encaminha-
do ao ambulatório para controle do DM. Resultados: Ao exame: 
PA: 150/80 mmHg, peso: 79 kg, alt. 1,65 m. Infiltrado eritemato-
so periorbitário e no dorso das mãos. Placas eritematosas com halo 
claro central em coxa direita. Nervos ulnares, tibiais posteriores 
e fibulares palpáveis, espessos e dolorosos. Escala de dor (EVA): 
09/10 pontos. Escore de sintomas neuropáticos: 07/09 pontos. 
Escore de comprometimento neuropático: 06/10 pontos. Força 
muscular preservada. Bioquímica: GJ 227 GPP 142 HbA1C 8,1%, 
Col Tot 132, HDL 50, Trig 52, CPK 204 Hb 16,1g/dl, Ht 45,9%, 
VHS 06, Ur 26, Cr 0,65, TSH 2,2, Vitam B12 835 pg/ml, Ac 
fólico 12,2 ng/ml, Ac. úric 5,7. Microalbuminúria: 10,8 mg/24h. 
Feito o diagnóstico de hanseníase multibacilar com reação hansê-
nica tipo 1 (RH1). Iniciadas prednisona 40 mg/d e insulina NPH 
30 unid./manhã e 16 unid. à noite. Confeccionada biópsia de pele 
e iniciada PQT para Morbus Hansen. Após três semanas o pacien-
te apresentava melhora importante da dor (EVA 04/10 pontos) e 
glicemias capilares médias: jejum 159,2 mg/dl, pós-almoço 202,4 
mg/dl e pós-jantar 284 mg/dl. Histopatológico pele: infiltrado 
linfo-histiocitário perianexial e perineural. Índice bacilar 3.8, com-
patível com hanseníase dimorfa-virchowiana. Discussão: A han-
seníase ainda é uma causa frequente de neuropatia periférica no 
Nordeste brasileiro e sua associação com DM não é rara. A RH1 
é imunologicamente mediada e caracterizada por eritema, infiltra-
ção, edema e neurites importantes, que podem determinar sequelas 
incapacitantes. O tratamento se faz com corticoterapia. Conclu-
são: O presente caso ilustra algumas armadilhas no diagnóstico e 
tratamento da ND em nossa região: 1) Nem toda neuropatia no 
diabético decorre unicamente do DM; 2) É imprescindível o exa-
me físico geral e dos membros inferiores para o diagnóstico de 
ND; 3) É necessário afastar causas secundárias de ND; 4) A neu-
ropatia hansênica não responde às drogas comumente usadas para 
tratamento da ND. Palavras-chave: Diabetes mellitus, neuropatia 
diabética, hanseníase.

PO337 - elaBOraÇÃO e deseNvOlvimeNTO de aPlicaTivO 
Para disPOsiTivOs mÓveis Para PreveNÇÃO dO PÉ 
diaBÉTicO
santos Gc1, soares sm1, Bastos Gm1, Ferreira rac1

1 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

Introdução: Em 2012, mais de 371 milhões de pessoas receberam 
diagnóstico de diabetes e os números aumentam progressivamente 
em todos os países, podendo chegar a 552 milhões em 2030. Suas 
complicações estão entre as principais causas de incapacidade, redu-
ção da qualidade de vida e morte, além de causar impacto econô-
mico aos serviços de saúde. A neuropatia diabética e sua principal 
complicação, o pé diabético, são responsáveis por cerca de 50% a 
75% das amputações de membros inferiores. A prevenção pode re-
duzir a frequência e a duração de hospitalizações em até 50%, sendo 
necessária a avaliação do estado de saúde do paciente com diabetes. 
Entretanto, verifica-se que essa avaliação ainda não está totalmente 
incorporada nos atendimentos dos profissionais de saúde ao pacien-
te com DM. Objetivo: Elaborar aplicativo para prevenção de pé 
diabético que auxilie no suporte assistencial e educação permanente 
de profissionais de saúde. Materiais e métodos: Estudo descritivo 
de desenvolvimento experimental de um protótipo desenvolvido 
em duas fases: elaboração do protótipo do aplicativo para disposi-
tivos móveis e pré-teste. A metodologia de engenharia de software 
escolhida para a elaboração do protótipo foi o Extreme Program-
ming. O aplicativo foi desenvolvido para plataforma Android, uti-
lizando a linguagem JAVA e um kit SDK completo. Resultados: 
Consiste de módulo de cadastro dos profissionais de saúde, de 
consulta e orientações de sincronização com o servidor central. No 
pré-teste foram avaliados os critérios de ergonomia e usabilidade 
e levantados aspectos relacionados à utilização de tecnologias na 
avaliação de risco do pé diabético. O aplicativo foi denominado “Pé 
em Risco” e foram criadas 46 telas que compuseram um algoritmo 
para avaliação de risco do pé diabético. A avaliação dos profissionais 
em relação à ergonomia e usabilidade foi positiva, em que “con-
cordo parcialmente” e “concordo plenamente” foram os resultados 
recorrentes. Porém, o tempo de realização da consulta, em virtude 
da extensão do aplicativo, foi relatado como dificultador para sua 
utilização. Conclusão: A incorporação de novas tecnologias no cui-
dado foi considerada possível, uma vez que acabam por facilitar e 
agilizar a assistência do paciente com DM. Além disso, podem ser 
veículo de educação permanente e apoio à decisão clínica. Ressalta-
-se a necessidade de continuidade de avaliação do protótipo a fim 
de torná-lo instrumento a ser validado e utilizado na prevenção do 
pé diabético. Palavras-chave: Pé diabético, avaliação de risco, in-
formática em saúde.

PO338 - OsTeOmieliTe POr C. ALBICANS em PÉ diaBÉTicO: 
relaTO de casO
chiavoni cr1, Nascimento PP1, Nery m1, Ortiz rT1, santos alG1, lima 
allm1, Fernandes Td1, Parisi mcr1

1 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (USP) 

Objetivo: Apresentar caso de osteomielite fúngica em úlcera de pé 
diabético. Materiais e métodos: Descreve-se história de osteomie-
lite por Candida albicans em úlcera de pé diabético. Resultados: 
Paciente de 43 anos, diabética do tipo 1 há 13 anos, que, em sua 
admissão em nosso serviço, apresentava artropatia de Charcot bila-
teral e úlceras neuropáticas com sinais clínicos de infecção em ambos 
os pés. Após avaliação clínica inicial (RX inconclusivo), ressonância 
magnética (RM) dos pés revelou hipersinal em imagens ponderadas 
em T2, sugerindo diagnóstico de osteomielite em ambos os pés. 
Antibioticoterapia de amplo espectro foi instaurada e prosseguiu-se 
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com abordagem cirúrgica, biópsia óssea e excisão de ossos infecta-
dos bilateralmente. Análise histopatológica e resultados das culturas 
se mostraram inicialmente compatíveis com osteomielite por Sta-
phylococcus aureus. Prescrita antibioticoterapia dirigida. Após duas 
semanas, evoluiu com fasceíte e abcesso em ferida operatória do 
membro inferior esquerdo, quando então foi verificado crescimen-
to de Candida albicans nas culturas ósseas iniciais (bilateralmente). 
Foi submetida à nova drenagem e adicionado Fluconazol ao esque-
ma terapêutico (descartado envolvimento de outros órgãos). Dois 
meses após a primeira abordagem cirúrgica (em tratamento com 
antibioticoterapia e antifúngico), foi detectada elevação dos marca-
dores inflamatórios séricos. Nova RM mostrou infecção invasiva em 
calcâneo esquerdo, com destruição óssea. Amputação transtibial foi 
necessária, em decorrência da extensão do processo. Novas culturas 
demonstraram persistência de C. albicans e S. aureus, sendo manti-
da prescrição direcionada. Após término de antibioticoterapia com 
duração total de seis meses para C. albicans (fluconazol) e S. aureus, 
paciente evoluiu bem, com controle infeccioso adequado (marca-
dores inflamatórios normalizados). Atualmente, marcha preservada, 
adaptada à prótese de membro inferior esquerdo. Discussão: Até 
o momento, em pé diabético, foram publicados apenas três casos 
confirmados de infecções graves com osteomielite por Candida al-
bicans. Entretanto, fica o questionamento se essa situação acontece 
por tratar-se de infecção rara ou pouco pesquisada. Conclusão: A 
infecção em pé diabético é situação clínica grave que requer segui-
mento intensivo e a pesquisa de infecção fúngica em análise histo-
lógica e culturas deve fazer parte da rotina em casos de osteomielite 
em úlceras em pé diabético. Palavras-chave: Osteomielite, Candida 
albicans, pé diabético.

PO339 - Perda de seNsiBilidade PrOTeTOra em PacieNTes 
diaBÉTicOs e relaÇÃO cOm O TemPO de diaGNÓsTicO
Oliveira lZ1, Bavaresco ss1, Pillatt aP1, marchi acB1, leguisamo cP2 
1 Universidade de Passo Fundo. 2 Mestrado em Envelhecimento Humano, 
Universidade de Passo Fundo 

Objetivo: A neuropatia diabética periférica está presente em 50% 
dos pacientes diabéticos acima de 60 anos, e o diagnóstico da se 
dá por meio da perda de sensibilidade protetora (PSP). O objeti-
vo foi analisar a PSP em pacientes diabéticos e relacionar com o 
tempo de diagnóstico. Método: Estudo observacional, composto 
por 61 pacientes portadores de diabetes mellitus (DM) de meia-
-idade e idosos, encaminhados pelas secretárias de saúde de dois 
municípios da região norte do RS. A PSP foi avaliada por meio 
da perda de sensibilidade no teste de monofilamento 10 g e da 
sensibilidade vibratória por meio do Diapasão 128 Hz (Diretrizes 
SBD, 2009). A idade foi expressa como média ± desvio-padrão e 
as demais variáveis, categóricas, como frequência absoluta e re-
lativa. As associações entre variáveis categóricas foram testadas 
utilizando-se o qui-quadrado de Pearson, com correção de con-
tinuidade. Resultados: Dos 61 pacientes incluídos, 32 (52,5%) 
eram do sexo feminino, a idade média era 61,9 ± 9,8 anos e 60 
(98,4%) tinham diabetes tipo II. Os sintomas mais frequentes eram 
queimação e formigamento em 31 (50,8%), dor nas pernas em 
16 (26,2%), fadiga e cãibras em 2 (3,3%), e 12 (19,7%) negavam 
sintomas. Em relação à PSP, 41 (67,2%) apresentaram alterações, 
e quando comparados com o tempo de diagnóstico, percebeu-se 
que dos 35 pacientes com diagnóstico há menos de 10 anos, 23 
(65,7%) já apresentavam PSP, e dos 26 pacientes com diagnóstico 
há mais de 10 anos, 18 (69,2%) apresentavam PSP (p = 0,989). 
Discussão: Conforme a literatura, a PSP ocorre em pacientes com 
tempo médio de diagnóstico há mais de 10 anos (Ferreira et al., 
2010). Porém, em nosso estudo constatamos que os pacientes que 

apresentaram PSP com tempo de diagnóstico há menos de 10 anos 
possuem porcentual muito semelhante àqueles com mais de 10 
anos, corroborando Calsolari e cols. (2002), que constataram que 
31% dos pacientes com tempo de diagnóstico até 10 anos apresen-
taram PSP. Com isso, fazem-se necessários projetos que tenham 
como objetivo orientar os pacientes diabéticos quanto aos cuida-
dos para prevenir possíveis complicações decorrentes da doença 
com o avançar dela. Essas orientações devem ser iniciadas desde o 
diagnóstico de DM, uma vez que os pacientes já estão apresentan-
do complicações precocemente. Conclusão: A PSP foi observada 
na maioria dos pacientes diabéticos, independentemente do tempo 
de diagnóstico. Palavras-chave: Diabetes mellitus, neuropatias dia-
béticas, complicações do diabetes.

PO340 - PerFil dOs PacieNTes POrTadOres de PÉ 
diaBÉTicO aTeNdidOs em HOsPiTal de reFerÊNcia dO 
lesTe maraNHeNse
ibiapina G1, Torres sJ1, moura meP1, valente NF1, Ferreira sm1, 
carvalho Js1, moura sKs1, aragão Hss1 
1 Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

Objetivo: Realizar um estudo epidemiológico de pacientes com pé 
diabético, levando em consideração a sua procedência, nível socio-
econômico e o tipo de atendimento primário recebido. Materiais 
e métodos: Estudo descritivo, observacional e prospectivo de um 
grupo de pacientes com lesões necróticas e/ou infecciosas em mem-
bros inferiores atendidos no Hospital Municipal de Caxias Gentil 
Filho, referência no leste Maranhense. Resultados: Foram estuda-
dos 100 pacientes, dos quais 56% eram do sexo masculino e 44% do 
sexo feminino; 54% tinham entre 51 e 70 anos; 36% não residiam 
em Caxias; 84% eram analfabetos ou semianalfabetos; 75% haviam 
recebido atendimento primário, porém apenas 12% desses atendi-
mentos haviam sido especializados. O tratamento cirúrgico predo-
minante foi a amputação de dedo (38%), seguida de antepé (28%) e 
desbridamento (20%). O tipo de lesão prevalente foi a mista (46%), 
seguido da lesão infectada (32%) e isquêmica (8%). Discussão: Nes-
te estudo foi observada discreta predominância do pé diabético no 
sexo masculino. No entanto, um estudo multicêntrico realizado no 
Brasil e outros estudos demonstraram pouca relação entre sexo e 
diabetes melito. A faixa etária mais acometida ficou entre 51 e 70 
anos de idade, com tempo de evolução da doença acima de 10 anos. 
Outros estudos mostraram a evolução insidiosa e crônica do diabe-
tes melito. Diante da gravidade dos casos encontrados, o tratamento 
para a maior parte dos acometidos foi a amputação. Tal conduta é 
observada praticamente como rotina em complicações e má evo-
lução do pé diabético. O tipo de lesão mais encontrado foi aquela 
em que houve associação entre isquemia e infecção. Esse dado é 
comentado na literatura e em nosso meio e justificado pelas bai-
xas condições de higiene. Conclusão: A maior parte dos pacientes 
atendidos era analfabeta ou semianalfabeta e havia recebido aten-
dimento primário não especializado. Os resultados demonstram a 
necessidade de ações e campanhas educativas voltadas aos médicos 
das unidades básicas de saúde, no sentido de aumentar a preservação 
das extremidades dos pacientes. Palavras-chave: Diabetes melito, 
pé diabético, epidemiologia.

PO341 - sisTema salvaNdO O PÉ diaBÉTicO (sisPed): 
validaÇÃO da seGUNda versÃO
rezende KF1, melo NH1, rocha TFa1, Oliveira Tma1

1 Universidade Federal de Sergipe (UFSE) 

Objetivo: O pé diabético é um das maiores complicações relacio-
nadas ao diabetes mellitus (DM), havendo grande dificuldade de 
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inserir o exame dos pés dos portadores de DM na rotina clínica das 
Equipes de Saúde da Família (EFS) na atenção básica do SUS, a 
fim de detectar os pacientes com pé em risco. Diante desse quadro, 
criamos um sistema de informática que auxilia os profissionais de 
saúde na detecção dos portadores de diabetes que estão em risco de 
ulceração, de acordo com o Consenso Internacional do Pé Diabé-
tico, o Sistema de Informação Salvando o Pé Diabético (SISPED). 
O presente estudo visa comparar os dados colhidos por um exami-
nador especializado em pé diabetes com os laudos do SISPED 2, 
a fim de avaliar a acurácia do sistema. Métodos: Foram avaliadas 
117 fichas de exame clínico realizado por um profissional treinado. 
Categorizamos os pacientes em portadores ou não de pé em risco 
de acordo com esse exame, inserimos os dados dos pacientes no 
SISPED 2 e calculamos a sensibilidade, a especificidade, o valor 
preditivo positivo (VPP), o valor preditivo negativo (VPN) e a acu-
rácia dos laudos do SISPED. Resultados: A média de idade foi de 
55,3 + 15,5 anos, o gênero feminino foi predominante (71,8%) 
e o tempo de diagnóstico do DM foi de 11,9 + 9,6 anos. Cerca 
de 10% dos pacientes tinham DM tipo 1 e 90% DM do tipo 2 e 
a média de hemoglobina glicada era de 8,5% + 1,9%. Quanto à 
classificação do pé diabético, a maioria dos pacientes apresentava pé 
em risco (88,8%). A análise dos resultados do SISPED 2 indicou a 
sensibilidade de 92,8%, a especificidade de 100%, o VPP de 100%, 
o VPN de 99% e a acurácia de 99%. Discussão: O grande desafio de 
reduzir o número de amputações envolve a inclusão do exame dos 
pés dos portadores de diabetes na rotina diária das ESF. Um estudo 
realizado no Brasil em 2002 verificou que apenas 8% dos pacien-
tes com DM tinham os seus pés examinados pelos profissionais da 
atenção básica do SUS. O SISPED visa facilitar essa tarefa para as 
ESF e detectar os pacientes portadores de pé em risco para correção 
das lesões pré-ulcerosas e a implementação de medidas educativas 
profiláticas. A comparação dos resultados dos laudos SISPED 2, 
que deverá ser utilizado por profissionais generalistas, com o exame 
de um profissional especializado em pé diabético, mostrou equiva-
lência na acurácia diagnóstica. Conclusão: O SISPED 2 está válido 
para ser implantado no SUS como ferramenta de apoio diagnóstico 
ao portador de diabetes mellitus assistido pelo SUS. Palavras-cha-
ve: Pé diabético, SISPED, validação.

PO342 - Úlcera de marJOliN em PacieNTe cOm PÉ 
diaBÉTicO
Ferreira m1, moutinho Bd1, Nicolato Fv1, Geraldo rT1, ezequiel dGa1, 
Ferreira lv1, costa mB1

1 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Introdução: Úlcera de Marjolin (UM) é uma rara e agressiva trans-
formação maligna que ocorre em tecidos previamente traumatizados 
ou cronicamente inflamados. Apesar de a transformação maligna ser 
comumente associada a cicatrizes de queimaduras, a úlcera pode se 
originar a partir de estase venosa e úlceras crônicas de pressão, lúpus 
eritematoso, enxertos de pele, entre outros. A malignização ocorre 
após um longo período de latência, variando, em média, em 35 
anos. O carcinoma espinocelular é o tipo histológico mais comum 
de UM. Objetivos: Relatar um caso de paciente com úlcera crônica 
de membro inferior devida ao diabetes, que evoluiu para carcinoma 
espinocelular. Resultado: Paciente, sexo feminino, 76 anos, com 
diagnóstico de DM tipo 2 há 10 anos, hipertensa, com relato de 
úlceras infectadas em MMII com mais de 20 anos de evolução. Faz 
uso de metformina e glibenclamida. Apresentava no primeiro aten-
dimento hemoglobina glicada de 8,4%. Entre as lesões, apresenta 
ferida em MIE vegetante, de mesmo tempo de evolução. Encami-
nhada ao serviço de Endocrinologia, onde iniciou tratamento clíni-
co com ciprofloxacino por 14 dias, porém sem melhora da lesão. A 

paciente foi encaminhada para realização de biópsia da lesão cujo 
anatomopatológico revelou carcinoma espinocelular. Discussão: A 
patogênese da UM ainda é incerta, sendo apenas teorizada. Irritação 
crônica tem sido reconhecida como um fator carcinogênico. Etiolo-
gia imunológica, obliteração linfática e toxinas liberadas por tecidos 
danificados também são citados como participantes da carcinogêne-
se da UM. Esse caso reflete a patogênese usual da UM – inflamação 
crônica –, mas em uma lesão de base não muito evidente na litera-
tura: o pé diabético. O período latente da transformação maligna 
da lesão do caso descrito – aproximadamente 20 anos – também 
coincide com o descrito na literatura. O diagnóstico definitivo é 
por meio de biópsia para estudo histopatológico, sendo o principal 
tipo histológico encontrado o carcinoma espinocelular. Conclusão: 
Clinicamente, esse tipo de úlcera é frequentemente ignorado e, por-
tanto, por diversas vezes, tratado inadequadamente. O reconheci-
mento precoce desse tipo de lesão é essencial, já que a demora no 
diagnóstico pode converter uma lesão potencialmente curável em 
uma lesão incurável. Dessa forma, é essencial que o médico esteja 
atento para a possibilidade desse diagnóstico, principalmente em le-
sões menos comuns, como no pé diabético. Palavras-chave: Úlcera 
de Marjolin, pé diabético, carcinoma espinocelular.

PO343 - avaliaÇÃO de riscO Para PÉ diaBÉTicO de 
PacieNTes aTeNdidOs Na QUarTa aÇÃO sOcial dO 
diaBeTes de 2011 em GOiÂNia-GOiÁs
melo aPm1, mundim ca2, maya PHe3, caiado Nm1,
1 Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás). 2 Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFGO). 3 Faculdade de Medicina 
da PUC-Goiás

Objetivos: Identificar fatores de risco para úlceras em pés de pa-
cientes diabéticos, saber quais orientações sobre pé diabético os 
pacientes receberam de qualquer profissional de saúde, em qual-
quer nível de atendimento, e orientar cuidados com os pés, em 
pacientes avaliados na Quarta Ação Social do Diabetes em 2011, 
promovida pela Regional de Goiás da Sociedade Brasileira de En-
docrinologia Metabologia, no Parque Areião. Métodos: Trata-se 
de um estudo transversal, com objetivo descritivo, no qual foi apli-
cado questionário e realizada avaliação clínica em 48 pacientes com 
diagnóstico confirmado de diabetes mellitus, durante a 4ª Ação 
Social do Diabetes, realizada no dia 20 de novembro de 2011, 
no Parque Areião em Goiânia, Goiás. Resultados: Foram aten-
didos 48 pacientes diabéticos, e desses, 89,4% possuíam diabetes 
mellitus tipo 2. Os principais fatores de riscos encontrados foram: 
história prévia de úlcera ou amputação em 14,6%, deformidades 
nos pés em 41,7%, uso de calçados inadequados em 22,9%, perda 
da sensibilidade protetora plantar em pelo menos um dos pontos 
testados em 22,9% e alteração da sensibilidade vibratória em hálux 
em 31,9% dos pacientes. Além disso, 88,9% nunca tiveram seus 
pés avaliados por nenhum profissional de saúde anteriormente. 
Discussão: O pé diabético é a principal complicação do diabetes 
mellitus, sendo assim, o rastreamento deve ser feito anualmente em 
todos os diabéticos, desde o diagnóstico em pacientes com DM2 e 
nos pacientes com DM1 após cinco anos de diagnóstico. Rastrea-
mento anual consiste em história clínica e exame físico. Os fatores 
mais importantes relacionados ao desenvolvimento de úlceras são a 
neuropatia periférica, traumas superficiais e deformidades nos pés. 
Conclusão: O pé diabético é fruto de uma intervenção ineficaz, 
a qual deveria ocorrer em unidades primárias de saúde, e que re-
sulta em amputações, internações prolongadas e altos custos para 
o sistema de saúde e para o indivíduo, sendo assim a prevenção 
adequada e precoce é o elemento mais importante no tratamento 
efetivo desses pacientes. Palavras-chave: Pé diabético, neuropatia 
diabética, diabetes mellitus.
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PsicOlOGia e mediciNa cOmPOrTameNTal

PO344 – “cerTas cOisas sÓ sÃO amarGas se a GeNTe 
as eNGOle”: Uma avaliaÇÃO PsicOemOciONal dOs 
PacieNTes diaBÉTicOs
campeiz aF1, resende em1

1 Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) 

As diversas complicações do controle glicêmico inadequado acar-
retam limitações funcionais, estresse e desconforto emocional. 
Constata-se que aspectos psicológicos influenciam diretamente 
níveis glicêmicos do paciente e o comprometimento da qualida-
de de vida acarreta o aumento das complicações em longo prazo, 
além da diminuição à adesão ao tratamento. Objetivo: Busca-se a 
avaliação psicoemocional de indivíduos atendidos em campanha do 
“Dia do Diabético”, identificando a relação existente entre diabe-
tes e aspectos emocionais. Material e método: Estudo transversal 
com 32 indivíduos, recorte de questionário estruturado de uma 
pesquisa maior, tendo como enfoque avaliação emocional, sendo 
investigados a forma como o paciente está lidando com o diabetes, 
a presença de sentimento de medo em relação às crises hipo/hi-
perglicêmicas e se há vergonha de dizer que é portador de DM em 
público. Resultado: Dos entrevistados, 53% são mulheres e 47% 
são homens; 59% diabéticos tipo II e 41% diabéticos tipo I, com 
média de 45 anos. No tocante à relação emocional e doença, 84% 
relatam não ter vergonha de dizer que são diabéticos publicamen-
te; 89% confessam sentir medo de crises hipo/hiperglicêmicas, e 
quanto à forma de lidar com o diabetes, 29% alegam lidar bem, 
47% estão tentando controle glicêmico e 24% não conseguem lidar 
com a doença. A necessidade de automonitoração, frustração e can-
saço foram ressaltadas. Discussão: A posição de enfrentamento da 
doença depende da estrutura psíquica e mental de cada um, desse 
modo o diabetes será enfrentado diferentemente por cada indiví-
duo. Há pacientes que burlam o tratamento, mesmo consciente 
das consequências do mal controle glicêmico, devido ao fato de a 
doença atingir diretamente o emocional, e este é determinado por 
aspectos conscientes e inconscientes. Assim, se o diabetes não for 
internamente aceito, o emocional pode impedir o bom controle da 
doença. Sentimentos de cansaço, menos-valia e inferioridade devi-
dos aos constantes cuidados exigidos para controle da doença são 
confirmados na literatura, assim como forte agravo na autoestima 
do diabético. Conclusão: A atuação do psicólogo na abordagem 
do diabético, por meio da sensibilidade tácita e escuta ativa, é pro-
mover a aceitação da doença que determina o êxito ou não do tra-
tamento. Assim, há importância da conscientização da doença e a 
responsabilidade do paciente para consigo, a promoção de acom-
panhamento comportamental com a finalidade de autocontrole e a 
aceitação da doença para adesão à terapêutica instituída. Palavras-
-chave: Avaliação psicoemocional, diabetes mellitus, psicologia da 
saúde.

PO345 - aPlicaÇÃO dO B-Paid (Brasil – PROBLEM AREAS 
IN DIABETES) Para avaliaÇÃO da QUalidade de vida dOs 
PacieNTes diaBÉTicOs em UsO de sic de iNsUliNa NO sUs 
dO disTriTO Federal
Gomes PB1, Falleiros rKmm1, Garcia lm1, Félix mT1, Tavares Fs1, 
Pedrosa Hc1 
1 Unidade de Endocrinologia, Hospital Regional de Taguatinga, Secretaria de 
Estado de Saúde 

O uso do SICI (sistema de infusão contínuo de insulina) é efeti-
vo em melhorar o controle glicêmico e reduzir as hipoglicemias. 
Entretanto, há poucos dados na literatura sobre o impacto do seu 
uso na qualidade de vida (QV) dos pacientes com diabetes mellitus 

(DM). Objetivo: Avaliar o impacto da QV dos pacientes diabéti-
cos em uso de SICI na Unidade de Endocrinologia do Hospital 
Regional de Taguatinga – EndoHRT-SES-SUS-DF. Materiais e 
métodos: Estudo retrospectivo, não intervencional, transversal. 
Aplicação de questionário B-PAID (Problem Areas in Diabetes), 
entre janeiro/2011 e agosto/2012 antes da instalação do SICI, 
validado no Brasil com 20 questões para mensurar o grau de estres-
se de conviver e tratar o DM em quatro subdimensões: Emocional, 
Tratamento, Alimentação e Apoio Social; com escore total entre 
0-100 e ponto de corte > 40 indicativo de alto estresse. Resulta-
dos: A coorte compreendeu 45 pacientes (15 excluídos por dados 
incompletos de HbA1c e variabilidade glicêmica). A amostra en-
volveu 30 pacientes, 93,3% com DM1 e 70% do sexo feminino; ida-
de média de 28,0 ± 15,3 anos; duração do DM de 12,2 ± 8,1 anos; 
93,3% com ensino médio (50%) e superior (43,3%); monitorização 
de glicemia capilar: 5,7 ± 1,3 testes/dia, apenas 33,3% com HbA1c 
nas metas SBD (100% atingiram em três meses). O escore B-PAID 
médio foi de 43,0 ± 25,7 (3,8-91,3); sem diferenças entre gêne-
ro masculino e feminino (43,06 ± 26,93 versus 42,92 ± 25,90), 
respectivamente. Os escores das subdimensões foram: Emocional 
28,6 ± 17,1; Tratamento 4,6 ± 5,3; Alimentação 7,2 ± 4,3; Apoio 
social 2,5 ± 3,1. As maiores pontuações relacionaram-se à subdi-
mensão Emocional: preocupações com o futuro e possibilidades de 
complicações 2,6 ± 1,4 e risco de hipoglicemia 2,8 ± 1,3. Houve 
correlação positiva de 35% (p < 0,05) entre a idade e Tratamento; 
38% entre a duração do DM e Apoio social (p = 0,0399); e 40% 
entre A1C pós-uso de SICI e a Alimentação (p = 0,0301). Con-
clusão: Apesar da significativa redução da HbA1c (5,5 pontos), de 
58,8% nas hipoglicemias e obtenção de SICI sem medidas judiciais, 
o escore de estresse foi superior ao da literatura (34,7 ± 22,2) e 
relaciona-se às hipoglicemias e complicações diabéticas. O suporte 
psicológico direto indisponível na época do estudo foi introduzido 
recentemente. A inserção na rotina de atendimento aos pacientes 
em uso de SICI potencialmente contribuirá para aliviar o estresse 
dos pacientes diabéticos em uso dessa terapia, padrão-ouro entre 
as terapias disponíveis para o DM. Palavras-chave: Escala B-Paid, 
estresse, qualidade de vida.

PO346 - GrUPO PsicOedUcaTivO cOm eNFOQUe 
mUlTiPrOFissiONal: Uma esTraTÉGia POTeNcialiZadOra 
da adesÃO aO TraTameNTO em DIABETES MELLITUS
Oliveira rem1, ramos lcB1, miron G1, Pretko Wc2, degiovanni Pvc2

1 Universidade de São Paulo (USP). 2 Hospital Estadual de Ribeirão Preto, São 
Paulo 

Objetivo: Descrever estratégia potencializadora da adesão ao tra-
tamento por meio de atividade proposta por grupo psicoeducativo 
interdisciplinar que tem enfoque na promoção de saúde. Material 
e métodos: Trata-se de um grupo psicoeducativo aberto, realizado 
por equipe multiprofissional com frequência semanal em um hospi-
tal público de atenção secundária. Participaram do grupo pacientes 
hospitalizados com diagnóstico de diabetes mellitus (DM) e acom-
panhantes. O recurso educativo utilizado é o Mapa de Conversação 
sobre Diabetes*, em que são encontradas figuras temáticas com in-
formações sobre a doença e que permitem discussões sobre o diag-
nóstico e tratamento, percepção sobre o adoecimento, facilitadores/
dificultadores da adesão, rede de suporte social, administração de 
insulina, alimentação e aspectos emocionais envolvidos. A partir de 
tais aspectos, trabalha-se com definição de metas, automonitora-
mento, dessensibilização para administração da insulina, resolução 
de problemas e estratégias para prevenção de recaídas. Resultados: 
Foi observado maior esclarecimento dos pacientes sobre sua condi-
ção de saúde, tratamento, desmistificação de aspectos relacionados 
ao DM, ampliação de estratégias para lidar com dificultadores da 
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adesão, manejo de sintomas, automonitoramento e envolvimento 
da rede de suporte no plano terapêutico. Tais aspectos contribuíram 
para maior envolvimento e postura ativa no processo de cuidado. 
Discussão: Trata-se de intervenção orientada para educação em saú-
de incentivando e corresponsabilizando o paciente no sucesso da te-
rapia, bem como fortalecendo-o com informações relacionadas aos 
cuidados com o próprio corpo, no sentido de favorecer a promoção 
de comportamentos de saúde e ampliação do repertório de autocui-
dado. A abordagem grupal em psicoeducação com enfoque multi-
profissional e interdisciplinar tem acrescentado importantes contri-
buições na adesão ao tratamento. O grupo incentiva a autonomia 
do sujeito no cuidado com o corpo, valorizando o paciente como 
protagonista do cuidado, assim como enfatiza o contexto hospitalar 
não só como voltado à doença, mas como um importante espaço de 
produção de saúde. Palavras-chave: Psicoeducação, multiprofissio-
nal, adesão ao tratamento.

PO347 - idOsOs viveNdO cOm diaBeTes TiPO 2: QUaNdO 
a PreseNÇa e a cONvivÊNcia cOm a PaTOlOGia NÃO 
eNsiNam a OTimiZar a QUalidade de vida
coelho Fm1, lopes GF2, souza l3, masanet e4

1 Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa, Capes – 
Programa de Doutorado Pleno no Exterior. 2 Universidade Federal de Viçosa 
(UFV). 3 Universidade Federal de Alagoas (UFAL). 4 Centro de Investigação e 
Estudos de Sociologia, Instituto Universitário de Lisboa 

Com o aumento da população de idosos e a alta incidência de pa-
tologias crônicas mundialmente, o foco na construção de indica-
dores de saúde deslocou-se da mortalidade para as consequências 
das doenças crônicas. O diabetes do tipo 2 (DM2) constitui uma 
patologia crônica, com crescente número de portadores, princi-
palmente, nos países em desenvolvimento como o Brasil. Além do 
elevado gasto na saúde pública, a DM2 conduz à diminuição da 
funcionalidade e qualidade de vida de seus portadores. Objetivo: 
O trabalho, ainda em andamento, avalia a qualidade de vida de 
idosos com DM2 com base em duas perspectivas: presença e tempo 
de diagnóstico da patologia. Material e método: Foram avaliados 
29 idosos ≥ 60 anos (M = 69 ± 7,39), 65% mulheres e 34,5% ho-
mens, vivendo na área urbana da cidade de Viçosa, Minas Gerais. 
A população em estudo consistiu de três grupos: controle (CTL), 
indivíduos sem DM2 ou qualquer tipo de patologia nos órgãos-
-alvo (n = 10); G1, indivíduos diagnosticados com DM2 ≥ 1 ano 
e ≤ 5 anos (n = 9); e G2, indivíduos diagnosticados com DM2 ≥ 
10 anos (n = 10). Foram avaliados os estados cognitivos, por meio 
do Miniexame do Estado Mental (MM), e os sintomas depressi-
vos por meio da Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15). Para a 
avaliação da qualidade de vida tem sido utilizado o Quality Metric 
Health Outcomes (SF-36v2). Resultados: Na avaliação do estado 
cognitivo, MM (CTL: 24,5 ± 2,41; G1: 21,88 ± 4,34; G2: 21,1 ± 
4,06) e no rastreio de sintomas depressivos, GDS-15 (CTL: 2,2 ± 
1,13; G1: 3,33 ± 1,11; G2: 3,2 ± 1,22), os grupos apresentaram-se 
aptos a participar do estudo. Em relação à qualidade de vida, CTL 
mostrou alta pontuação nos componentes do SF-36v2 comparado 
aos grupos de diabéticos (Componente Físico: CTL: 52,4 ± 6,65; 
G1: 46,6 ± 4,56; G2: 44,30 ± 8,16; Componente Mental: CTL: 59 
± 4,29; G1: 53,67 ± 6,67; G2: 50,40 ± 7,89). O grupo G2 obteve 
a menor pontuação para todos os domínios do SF-36v2, conside-
rando presença e tempo de diagnóstico da DM2, sendo o domínio 
“Vitalidade” a maior diferença média de pontuação entre os gru-
pos (CTL: 63,88 ± 6,07; G1: 52,93 ± 6,71; G2: 49,33 ± 6,48). 
Conclusão: Os resultados sugerem que presença e tempo de diag-
nóstico da DM2 contribuem para a redução da qualidade de vida 
nos componentes físico e mental. Provavelmente esses resultados 
poderiam ser explicados pela ausência de programas de educação 

terapêutica capazes de promover o autocontrole da patologia, pre-
venindo o aparecimento precoce de complicações que prejudicam a 
qualidade de vida dos idosos com DM2. Palavras-chave: Qualida-
de de vida, diabetes tipo 2, idosos.

PO348 - O imPacTO da aÇÃO iNTerveNciONisTa de 
esTUdaNTes de mediciNa em Um PacieNTe diaBÉTicO: 
relaTO de casO
couto cm1, Theobald mO1, ribeiro els1

1 Faculdade de Medicina de Petrópolis

Objetivo: Avaliar a importância do relacionamento entre indivíduo 
portador de DM2 com a equipe de PSF e o impacto da ação in-
tervencionista de estudantes do terceiro ano do curso de Medicina 
da Faculdade de Medicina de Petrópolis, levantando as dificulda-
des diárias do paciente, comparando os hábitos do diabético e sua 
família antes e depois da intervenção e criação de vínculo entre 
o PSF e o paciente. Materiais e métodos: Foram realizadas visi-
tas domiciliares por alunos de medicina juntamente com agentes 
comunitários de saúde (ACS) e técnicos de enfermagem, durante 
cinco meses, para recaptação de uma paciente com DM2. GSCS, 64 
anos, sexo feminino, previamente hipertensa, portadora de DM2 
há quatro anos em tratamento medicamentoso irregular e alimen-
tação inadequada. Foi realizado agendamento de consulta médica e 
convite para participação do Programa “Vida Saudável”, promovi-
do pelo PSF, que tem o objetivo de estimular a mudança de estilo 
de vida. Durante o contato da paciente com o PSF, ela recebeu 
orientações quanto o DM, assim como alimentação e uso correto 
das medicações. Tentou-se também captar e atingir os familiares 
da paciente. Resultados: A glicemia de jejum passou de 231 para 
153 mg/dl, Hb A1c de 9,2 para 8,0 mg/dl (HPLC), o LDL de 
169 para 156 mg/dl e triglicérides de 133 para 84 mg/dl em cinco 
meses. Não houve perda ponderal significativa. A família aderiu ao 
PSF e ao grupo “Vida Saudável”, melhorando a alimentação e pra-
ticando atividade física, com melhora da HAS e dislipidemia. Não 
havia outros diabéticos na família. Discussão: A intervenção direta 
é essencial para monitoramento de pacientes diabéticos. A quali-
dade do tratamento não depende somente do acompanhamento 
clínico, mas também de ações educativas que promovam a mudança 
no estilo de vida e a prevenção de suas complicações. Diante das 
dificuldades de acesso aos setores mais complexos da rede SUS, a 
visita domiciliar e grupos de educação em saúde tornam-se estraté-
gias fundamentais para que o paciente permaneça na Atenção Bási-
ca e evite a referência para outros níveis de atenção. Conclusão: A 
intervenção realizada pelos estudantes de medicina causou impacto 
significativo na vida da paciente e de sua família. Orientações ali-
mentares e estímulo à prática de atividade física foram suficientes 
para melhorar a qualidade de vida da família e possivelmente de 
suas próximas gerações. Foi observado, ainda, que a criação do 
vínculo entre família e equipe favorece a adesão ao tratamento e 
às mudanças no estilo de vida. Palavras-chave: Diabetes mellitus, 
atenção básica, qualidade de vida.

PO349 - PrevalÊNcia de TraNsTOrNOs meNTais NÃO 
PsicÓTicOs e FaTOres assOciadOs em POrTadOres de 
DIABETES MELLITUS de Uma UNidade BÁsica de saÚde de 
saNTa crUZ dO sUl
santos ce1, Oliveira J1, Brun dc1, dettenborn Gr1, Bresciani mJ1

1 Universidade de Santa Cruz do Sul 

Objetivos: Os transtornos mentais não psicóticos (TMNP) são 
compostos pelos transtornos de humor, de ansiedade, alimentares 
e somatoformes. Milhões de pessoas sofrem algum tipo de doença 
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mental no mundo e esse número vem aumentando progressiva-
mente. Entretanto, apenas uma pequena parte deles é identifica-
da e tratada. O objetivo deste trabalho foi estudar a prevalência 
de TMNP em pessoas com diabetes mellitus (DM) acompanhadas 
em uma unidade básica de saúde (UBS). Materiais e métodos: 
Realizou-se um estudo transversal em uma UBS de Santa Cruz 
do Sul, RS, tendo como unidade amostral pessoas com DM que 
frequentam grupos de educação. Pesquisadores do Pró-PET Saúde 
aplicaram o instrumento Self-Reporting Questionnaire (SRQ) em 
horários agendados com os participantes. O SRQ é formado por 
20 questões, cujas respostas determinam um escore com o qual é 
possível identificar um provável caso de TMNP. Optou-se como 
ponto de corte oito ou mais respostas positivas. Aplicou-se também 
um questionário para investigar variáveis relacionadas ao paciente, 
como sexo, estado civil, ocupação e estado de saúde. Resultados: 
Ao todo, 71 pacientes aceitaram participar da pesquisa. Desses, 
58% eram mulheres, 87% eram brancos e 53% declararam-se ca-
sados. Quanto à ocupação, a maioria (77%) não trabalhava. Em 
relação ao estado de saúde, 52% dos entrevistados o consideram 
regular. Por meio do SRQ, detectou-se que 49% da população ana-
lisada apresentaram TMNP. Desses, 68% são mulheres. Associando 
a ocupação com TMNP, verificou-se que entre os diabéticos que 
trabalham 62% não apresentaram o transtorno. A maior frequência 
de TMNP foi verificada em pacientes que consideram sua saúde re-
gular (51%). Entre os que consideram sua saúde muito ruim, 100% 
apresentam o transtorno. Discussão: A prevalência de TMNP em 
pessoas com DM neste estudo foi alta, superior a outras pesquisas 
realizadas. Uma das hipóteses para isso é a composição exclusi-
va da amostra por portadores de DM. Cabe lembrar que o SRQ 
destina-se à detecção de sintomas, sugerindo nível de suspeição 
(presença/ausência) de algum transtorno mental. Por apresentar 
esse caráter de triagem, é bastante adequado para estudos de po-
pulações, sendo útil para uma primeira classificação de possíveis 
casos. Conclusão: A alta prevalência de TMNP em pessoas com 
DM, especialmente mulheres, suscita uma intervenção organizada 
e efetiva, com acompanhamento dos diabéticos por profissionais da 
área de saúde mental. Palavras-chave: Transtorno mental, diabe-
tes, atenção primária à saúde.

PO350 - siNTOmas dePressivOs em idOsOs cOm 
DIABETES MELLITUS TiPO ii em amBUlaTÓriO de GeriaTria – 
UNiversidade Federal da BaHia
Torres vJl1, magalhães mOc1

1 Faculdade de Medicina da Bahia, Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Objetivos: Diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica que impli-
ca diversas modificações no estilo de vida e que está associada a im-
portantes complicações clínicas. Esse contexto leva a um risco maior 
de comprometimento do estado de humor dos pacientes. Diante 
disso, os objetivos do presente estudo foram avaliar a prevalência dos 
sintomas depressivos em idosos com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 
e sem DM2 e comparar a prevalência de ambos. Casuística e méto-
dos: O delineamento foi de uma pesquisa descritiva do tipo trans-
versal. A amostra foi constituída pelo grupo de idosos com DM2 
e pelo grupo de idosos sem DM2 atendidos no período de abril a 
maio de 2013. Os participantes responderam à ficha de avaliação 
geral e à escala de depressão geriátrica (GDS). Os grupos foram ana-
lisados individualmente quanto aos sintomas depressivos e depois 
comparados quanto a esses sintomas. A análise estatística descritiva 
foi realizada no SPSS 19.0. Resultados: A amostra foi composta 
por 21 pacientes com DM2 e 29 sem DM2. No grupo com DM2, 
95,2% são do sexo feminino e 4,8% do sexo masculino. No grupo 
sem DM2, 93,1% são do sexo feminino e 6,9% do sexo masculino. A 

faixa etária mais prevalente é de 76-80 anos. A queixa de desinteres-
se e de desânimo é 1,4 vez mais prevalente no grupo com DM2, a 
de tristeza é 1,6 vez mais prevalente no grupo com DM2, a de choro 
fácil é 2,8 vezes mais prevalente no grupo com DM2, a de ideação 
suicida não existe em nenhum dos dois grupos e a queixa de insônia 
é 1,9 vez mais prevalente no grupo com DM2. Quanto à GDS, o 
grupo sem DM2 possui prevalência de exame normal 1,2 vez maior 
que o grupo com DM2 e o grupo com DM2 possui prevalência de 
provável depressão severa 4,2 vezes maior que o grupo sem DM2. 
Discussão: A literatura mostra elevada prevalência de sintomas de-
pressivos em pacientes com DM. Em torno de 30% dos pacientes 
com DM apresentam depressão, chegando a 60% em alguns estudos. 
Os estudos mostram também que sintomas depressivos relacionam-
-se a pior controle glicêmico, a aumento e a maior gravidade das 
complicações clínicas e ao comprometimento de aspectos sociais 
e educacionais ligados ao DM. O nosso estudo obteve resultados 
semelhantes aos encontrados na literatura, mostrando que os pa-
cientes com DM da nossa amostra apresentam mais queixas de sin-
tomas depressivos e menor desempenho na GDS. Conclusão: DM 
está associado a prevalência maior de sintomas depressivos na nossa 
amostra. Palavras-chave: Depressão, diabetes mellitus tipo 2, idoso.

síNdrOme meTaBÓlica

PO351 - aNÁlise dOs Níveis sÉricOs de FerriTiNa em 
PacieNTes POrTadOres de DIABETES MELLITUS TiPO 2 – Um 
esTUdO TraNsversal
Thomazelli Fcs1, crivellaro NG2

1 Cadeira de Endocrinologia, Fundação Universidade Regional de Blumenau 
(FURB). 2 FURB

Objetivo: O diabetes mellitus tipo 2 é uma doença multifatorial ca-
racterizada por hiperglicemia. A atividade inflamatória no DM2 ca-
racteriza-se pela alteração de vários marcadores, entre eles: interleu-
cinas, PCR e ferritina. A ferritina é uma proteína armazenadora de 
ferro que interfere no metabolismo da glicose e da insulina. Muitos 
estudos apontam que pacientes diabéticos têm níveis séricos dessa 
proteína elevados. O objeto do estudo é verificar a presença de 
alterações de níveis séricos de ferritina em pacientes diabéticos tipo 
2 e correlacionar os valores encontrados com: sexo, idade, tempo 
de doença, presença de complicações macrovasculares, ferro sérico, 
hemoglobina glicada, triglicerídeos, colesterol total, hematócrito, 
TSH e IMC. Material e métodos: Estudo transversal, com amos-
tra de conveniência de 30 portadores que frequentam o Núcleo de 
Atenção em Diabetes (NAD), em Blumenau, Santa Catarina. Re-
sultados: Os resultados encontrados mostram correlação não signi-
ficativa entre a ferritina sérica e o tempo da doença, o ferro sérico e 
o triglicerídeos. Foram encontradas correlações significativas entre 
o tempo da doença e a idade, colesterol total e idade, hematócrito 
e IMC e uma relação não significativa entre hemoglobina glicada e 
sexo. Discussão: Verificamos que a média dos valores da ferritina 
não se apresentou alterada, contrariando estudos que estabelecem 
uma relação linear entre a ferritina sérica e os marcadores da pre-
sença de diabetes 2. A ferritina pode ser considerada um marcador 
de doença inflamatória e, em presença de DM2, pode estar elevada. 
Sabe-se que a deposição de ferro no fígado e no pâncreas pode 
causar resistência à insulina em 80% dos indivíduos afetados. Con-
clusão: Diante dos dados encontrados, não foi possível estabelecer 
uma relação relevante entre a diabetes mellitus tipo 2 e a ferritina, 
logo a dosagem de ferritina não está indicada em exames de ro-
tina para pacientes portadores de DM2, exceto em situações de 
pacientes assintomáticos que apresentem alterações no hematócrito 
em exames de rotina e, em pacientes sintomáticos, quando ocorrer 
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DM2 associada à hepatomegalia e/ou alteração das enzimas hepáti-
cas. Palavras-chave: Diabetes, ferritina, doença inflamatória.

PO352 - assOciaÇÃO dO POlimOrFismO rs9939609 cOm 
ParÂmeTrOs de meTaBOlismO da GlicOse em PacieNTes 
cOm OBesidade Grave
dias de castro m1, Horvath Jdc1, Kops Natalia2, Friedman r1

1 Pós-Graduação de Endocrinologia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). 2 UFRGS 

Objetivo: Avaliar a relação do FTO com parâmetros laboratoriais 
relativos ao metabolismo da glicose: glicemia de jejum, hemoglo-
bina glicada, HOMA-IR, HOMA-beta, insulina sérica. Material 
e métodos: Foram incluídos pacientes encaminhados ao ambu-
latório de obesidade mórbida do Serviço de Endocrinologia do 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), com indicação de 
cirurgia bariátrica, segundo o consenso brasileiro, no período de 
março de 2010 a janeiro de 2013. A avaliação metabólica consistiu 
em dosagens de glicose sérica (método enzimático colorimétrico 
glicose-oxidase, Hitachi 917, Roche, Brasil); hemoglobina glicada 
(A1c%, imunoturbidimetria, Hitachi 917, Roche, Brasil); insulina 
sérica (imunoensaio, Roche, Brasil). Calculados HOMA-IR como 
glicemia de jejum x 0,0555 x insulina de jejum/22,5 e Homa-beta 
como (20 x insulina de jejum)/(glicemia de jejum x 0,0555) – 3,5. 
Foram coletados dados clínicos e antropométricos. A detecção do 
polimorfismo do rs9939609 e sua descrição genotípica foram rea-
lizadas por técnica de amplificação de DNA em tempo real (Ensaio 
ID C_30090620_10; Applied Biosystems, Foster City, CA; Taq-
Man® SNP genotyping Assays,Applied Biosystems, CA, USA, no 
equipamento ABI PRISM 7000 Real-Time PCR system). Resul-
tados: Foram avaliados 150 pacientes, com idade (média ± DP) de 
44,5 ± 11,5 anos, 20,7% do sexo masculino, 79,3% do sexo femi-
nino. O IMC (média ± DP) foi de 47,6 ± 7,5 kg/m²; o peso, de 
128,04 ± 24,13 kg; a circunferência do braço, de 42,61 ± 6,16 cm; 
a circunferência da cintura, de 134,55 ± 15,93 cm; a circunferência 
do quadril, de 137,6 ± 14,92 cm. A glicemia de jejum foi de 122,92 
± 39,6 mg/dl, A1c, de 6,84 ± 1,71% e insulina, de 32,56 ± 21,1 
µU/ml. Quando feitas as comparações das diversas variáveis entre 
portadores dos alelos mutantes (polimorfismos de interesse, AA e 
AT) e do alelo selvagem (TT), somente a glicemia de jejum se mos-
trou diferente – 129,21 ± 54,76 em TT, 132,98 ± 41,08 em AT e 
108,31 ± 18,3 em AA. Discussão: Esse resultado contraria achados 
de outros grupos, nos quais o alelo selvagem se associou com me-
nor glicemia de jejum. Como peso, IMC e as outras variáveis não 
diferiram nos três grupos, até o momento não é possível atribuir 
esse achado a um menor IMC ou peso no grupo mutante homozi-
goto (AA). Conclusão: Nessa amostra de pacientes com obesidade 
mórbida, portadores homozigotos do polimorfismo rs9939609 do 
FTO apresentaram menor glicemia de jejum, contrariando estudos 
prévios. Esse achado será melhor explorado com a ampliação do ta-
manho amostral. Palavras-chave: FTO, glicemia, obesidade grave.

PO353 - assOciaÇÃO eNTre síNdrOme meTaBÓlica 
maTerNa e alTeraÇÕes NOs ParÂmeTrOs BiOQUímicOs 
de seUs FilHOs – BRAZILIAN METABOLIC SYNDROME STUDY 
(Brams)
santos lG1, camilo dF1, silva cc1, vasques acJ1, Zambon m1, 
rodrigues amB1, cassani r1, Geloneze B1

1 Laboratório de Investigação em Metabolismo e Diabetes (LIMED), 
Gastrocentro, Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp)

Objetivo: Investigar a associação entre a presença de síndrome 
metabólica (SM) materna com os componentes da SM em seus 

filhos. Metodologia: Estudo transversal, com avaliação de 53 
mulheres e 69 adolescentes. Foram avaliados os parâmetros antro-
pométricos (IMC, escore Z do IMC e composição corporal pela 
bioimpedância), clínicos (pressão arterial) e bioquímicos (perfil 
lipídico, glicemia e insulina). Calculou-se o índice HOMA-IR. A 
SM foi classificada de acordo com a International Diabetes Federa-
tion. A análise estatística foi realizada no software IBMSPSS versão 
20.0. Utilizaram-se os testes do qui-quadrado, com cálculos do 
odds ratio, e correlação de Spearman, sendo considerado o nível de 
significância de p < 0,05. Resultados: Dos 69 adolescentes avalia-
dos (41 meninas), 29% eram obesos e 30,4% sobrepesos. A média 
de idade foi de 14,2 ± 2,3 anos. As mães apresentaram idade mé-
dia de 40,1 ± 7,2 anos e IMC de 30,23 ± 6,32 kg/m2. Das mães 
avaliadas, 20,3% preencheram o critério de diagnóstico de SM. A 
presença de SM nas mães associou-se à presença de hipertriglice-
ridemia [X² = 9,9; p = 0,002; OR = 6 (IC95% 1,9-19,3)] e baixos 
níveis de HDL [X² = 4,3; p = 0,039; OR = 3,3 (IC95% 1,1-10,6)] 
nos filhos. Para as demais variáveis, não foram encontradas associa-
ções significantes. Houve correlação moderada entre o IMC ma-
terno e a circunferência umbilical do filho (r = 0,42; p < 0,05). As 
correlações entre o colesterol total do filho e parâmetros maternos 
foram significativas versus: insulina (r = 0,33; p < 0,05), colesterol 
total (r = 0,36; p < 0,05) e LDL (r = 0,36; p < 0,05). Discussão: 
Diversos estudos demonstram a alteração do TG sanguíneo como 
um dos fatores predeterminantes para o desenvolvimento da SM 
em adultos, no entanto há falta de evidências científicas para ava-
liação em crianças. No presente estudo investigaram-se associações 
do perfil bioquímico, clínico e antropométrico de mães e filhos, na 
tentativa de consolidar possíveis critérios diagnósticos da SM na 
infância e adolescência. Conclusão: Os filhos de mães portadoras 
de SM apresentaram perfil lipídico alterado. Além de fatores gené-
ticos, há necessidade de novas pesquisas na área para avaliação da 
associação de fatores ambientais determinando o desenvolvimento 
de SM na infância e vida adulta, bem como seus desfechos: o dia-
betes tipo 2 e a doença cardiovascular. Palavras-chave: Fatores 
genéticos, obesidade materna, síndrome metabólica.

PO354 - caracTeriZaÇÃO dOs FaTOres de riscO Para 
dOeNÇas cardiOvascUlares eNTre disceNTes dO 
cUrsO de mediciNa dO ceNTrO UNiversiTÁriO sÃO 
camilO
stella lc1, Quevedo raP2, lerri Pem3, lima lsPsPa3, cipollini lm3, 
Peliello lc3, Ferrão am3, santos ac3

1 Endocrinologia, Centro Universitário São Camilo. 2 Endocrinologia, Hospital 
da Beneficência Portuguesa de São Paulo. 3 Acadêmico de Medicina, Centro 
Universitário São Camilo 

Objetivo: Observa-se entre os universitários, em especial discentes 
de medicina, tendência em adotar estilo de vida sedentário e adquirir 
hábito alimentar bastante peculiar, baseado em dieta hipercalórica 
de baixa qualidade nutricional, além do aumento no consumo de 
álcool e cigarro. Tais alterações durante essa etapa da vida aumentam 
os fatores de risco para doenças cardiovasculares, corroborando o 
desenvolvimento de síndrome metabólica futuramente. A pesquisa 
objetivou verificar a presença desses fatores de risco em discentes do 
primeiro ao oitavo semestre do curso de medicina do Centro Uni-
versitário São Camilo. Material e método: Aos alunos que se vo-
luntariaram a participar aplicamos um questionário incluindo sexo, 
idade, prática de atividade física e consumo de álcool e cigarro, e 
também realizamos os seguintes exames clínicos: aferição da pres-
são arterial, glicemia capilar ao acaso e circunferência abdominal. 
Resultados: A amostra contou com 179 discentes, sendo 63,13% 
do sexo feminino e 36,87% do sexo masculino, com média de idade 
de 23,45 anos (18-44 anos), que apresentaram média de PAS de 
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112,57 mmHg (± 9,4) e média de PAD de 73,13 mmHg (± 8,05). 
A média da glicemia capilar foi de 99,23 mg/dl (± 14,15). As mu-
lheres apresentaram média da circunferência abdominal de 93,6 cm 
(± 10,71) e os homens, de 82,71 cm (± 11,29). Entre os alunos, 
63,13% negam praticar qualquer tipo de atividade física, 46,93% 
fazem uso de bebida alcoólica, 10,61% são tabagistas. Discussão: 
Este estudo contempla uma população jovem, de elevada capacidade 
cognitiva, entre a qual se detectou relevante prevalência de fatores 
de risco para doenças cardiovasculares, principalmente no que se re-
fere ao sedentarismo, excesso de peso, consumo de bebidas alcoó-
licas e tabagismo. Semelhante à literatura, 44,8% dos estudantes de 
medicina árabes apresentam excesso de peso por alto consumo de 
carboidratos e gorduras. Entretanto, o tabagismo entre estudantes 
árabes foi menor em relação aos alunos de outros cursos (0,32% x 
4,2%). Conclusão: Esses dados mostram a deterioração da saúde 
do futuro médico durante a sua formação. Esse estudo não obje-
tivou buscar as causas, mas talvez o apoio psicológico para as difi-
culdades acadêmicas, podendo, assim, reduzir os níveis de estresse 
e suas consequências, como a má alimentação e a inatividade física. 
Palavras-chave: Síndrome metabólica, discentes de medicina, risco 
cardiovascular.

PO355 - eFeiTOs da admiNisTraÇÃO de TelmisarTaNa 
sOBre a TermOGÊNese NO TecidO adiPOsO marrOm 
em camUNdONGOs c57Bl/6 sUBmeTidOs À dieTa 
HiPerliPídica
Penna-de-carvalho a, Graus-Nunes F, rabelo-andrade J,  
menezes mcs, mandarim-de-lacerda ca, souza-mello v
Laboratório de Morfometria Metabolismo e Doenças Cardiovasculares, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

Objetivo: Avaliar os efeitos da telmisartana sobre a massa corporal 
(MC), sensibilidade à insulina, gasto energético (GE) e termogênese 
no tecido adiposo marrom de camundongos obesos. Metodologia: 
Camundongos C57BL/6 (3 meses) foram alimentados com dieta 
controle (C) ou hiperlipídica (HL) por 10 semanas (n = 20 por 
grupo). A MC foi avaliada semanalmente e a ingestão energética, 
diariamente. Após 10 semanas de dieta, iniciou-se o tratamento com 
telmisartana (TEL) por quatro semanas, perfazendo quatro grupos 
(C, C-TEL, HL, H-TEL). Foi realizado o TOTG e a calorimetria 
indireta. Western Blotting e RT-PCR foram realizados para o teci-
do adiposo marrom. As diferenças estatísticas foram testadas entre 
os grupos por ANOVA, com pós-teste de Holm-Sidak (p < 0,05). 
Resultados: O grupo HL apresentou maior MC, índice de adipo-
sidade, ingestão energética e intolerância à glicose em relação ao 
grupo C (p < 0,01). O grupo HL-TEL apresentou perda ponderal, 
reduzida ingestão energética, massa de tecido adiposo e melhora da 
tolerância à glicose quando comparado ao grupo HL (p < 0,01). O 
tratamento aumentou o GE (p < 0,0001), enquanto um reduzido 
GE foi observado no grupo HL (p < 0,0001). A telmisartana ativa 
PPAR-gama, que transcreve a UCP1, proteína-chave na termogêne-
se. Verificou-se que ambos os grupos tratados apresentaram elevação 
do RNAm do PPAR-gama (p < 0,0001) e da UCP-1 (p < 0,01), sem 
diferença entre os grupos C e HL. Aumentada expressão proteica de 
PPAR-gama e UCP-1 nos grupos tratados foi observada, justifican-
do o aumento do gasto energético. Em contrapartida, o grupo HL 
apresentou redução da expressão proteica de PPAR-gama e UCP-1 
em relação ao grupo C (p < 0,05), ratificando o reduzido gasto 
energético. Os níveis de RNAm para o receptor beta-3 adrenérgico 
foi aumentado em ambos os grupos tratados quando comparados 
aos respectivos não tratados (p < 0,05) e reduzido no grupo HL 
em comparação ao grupo C (p < 0,05). A expressão proteica des-
se mesmo receptor apresentou o mesmo comportamento entre os 
grupos. A expressão proteica de GLUT4 e TC 10 foi aumentada 

nos grupos tratados (p < 0,01) em comparação aos seus controles e 
diminuída no grupo HL (p < 0,05) quando comparada com o grupo 
C. Conclusão: A telmisartana promoveu diminuição da MC e massa 
adiposa, restabelecimento da tolerância à glicose e aumento do gasto 
energético com concomitante aumento da termogênese no tecido 
adiposo marrom, sendo um fármaco com efeitos pleiotrópicos pro-
missores para conter a obesidade e doenças associadas.   Palavras-
-chave: Telmisartana, obesidade, termogênese.

PO356 - FreQUÊNcia de FaTOres de riscO Para 
síNdrOme meTaBÓlica eNTre acadÊmicOs
carvalho GcN1, silva arv2, silva Km3, macêdo sF4, luz Kr4, santos 
sld2, alencar JKa4, ribeiro JF2

1 Enfermagem da Universidade Estadual do Piauí (UESPI)/Picos. 2 Mestrado em 
Ciências e Saúde da Universidade Federal do Piauí (UFPI). 3 Nutrição da UFPI/
Campus Senador Helvídio Nunes de Barros (CSHNB. 4 Enfermagem da UFPI/
CSHNB 

Objetivo: Conhecer a frequência dos fatores de risco para síndrome 
metabólica (SM) entre acadêmicos. Material e métodos: Estudo 
descritivo, realizado em uma instituição pública de ensino supe-
rior com 550 universitários. Os dados foram coletados nos meses 
de janeiro a março de 2013, por meio de um formulário baseado 
no NCEP-ATP III, mensuração da pressão arterial, circunferência 
abdominal (CA) e coleta de sangue para avaliação de frações labora-
toriais de glicemia de jejum, triglicerídeos (TG) e HDL-colesterol. 
Resultados: Da amostra, 66,2% eram mulheres, com idade média 
de 22,6 anos, 51,6% de cor parda, 69,3% apenas estudavam, 51,8% 
estavam na classe econômica C1 ou C2, a média de renda era de 
R$ 1629,86; 86,7% eram solteiros e 39,6% moravam com os pais; 
91,8% nunca fumaram ou estavam fumando há menos de um mês; 
no concernente ao etilismo, houve predominância da zona II, com 
48,5%, definido como padrão de médio risco; 20,4% tinham exces-
so de peso, 5,8%, CA aumentada, 18,9%, triglicerídeos elevados, 
35,5%, HDL-colesterol baixo, 8,7% apresentaram níveis pressóricos 
elevados e 1,3%, glicemia de jejum elevada. Destaca-se que 11,6% 
apresentavam dois fatores de risco associados para SM e 3,5% tinham 
três ou mais fatores de risco. Discussão: Percebeu-se que 15,1% 
apresentaram risco para o desenvolvimento de SM e esses serão con-
vidados para a segunda fase da pesquisa. A identificação de caracte-
rísticas da SM precocemente oferece a oportunidade de intervenções 
no estilo de vida, prevenção e controle. A adoção precoce por toda 
a população de estilos de vida relacionados à manutenção da saúde, 
tais como uma alimentação saudável, prática de exercícios físicos, pa-
rar de fumar, controle da pressão e perda de peso podem reduzir os 
fatores de risco metabólicos (Sen et al., 2008; Correia et al., 2010) 
Conclusão: Conhecer os componentes da SM é muito importante, 
principalmente quando descoberto em jovens, pois podem ser im-
plementadas ações de intervenção como educação em saúde, e assim 
tentar evitar um possível adoecimento. Palavras-chave: Síndrome 
X, fatores de risco, acadêmicos.

PO357 - HiPerTriGliceridemia Grave em PacieNTe 
diaBÉTicO, sem acOmeTimeNTO PaNcreÁTicO
sespede clv1, Gomes ls1, mauad Jl1, danielli vr1, Torres Pa1

1 Santa Casa de Misericórdia de Maringá

Introdução: A hipertrigliceridemia é caracterizada pelas concentra-
ções plasmáticas de triglicerídeos acima de 150 mg/dl após uma 
noite de jejum. Além de sua associação com síndrome metabólica e 
risco cardiovascular, sabe-se que valores acima de 500 podem acar-
retar quadros de pancreatite aguda. Objetivo: Relatar um caso de 
paciente portadora de diabetes mellitus tipo 2 apresentando níveis 
muito elevados de triglicerídeos, sem desenvolvimento de pancreati-
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te. Material e métodos: Relatamos o caso de uma paciente do sexo 
feminino, 54 anos, atendida na Santa Casa de Maringá, com queixa 
de dor lombar e abdominal de longa data. Como história prévia, 
paciente referia ser diabética, hipertensa e dislipidêmica. Em uso 
irregular de metformina, glibenclamida, glimepirida e fenofibrato. 
Sem história familiar de dislipidemia. Ao exame físico, apresentava 
IMC 25, circunferência abdominal 97 cm, abdome flácido e pouco 
doloroso à palpação difusa, sem xantomas. Exames laboratoriais de-
monstraram TG 9.330 mg/dl, colesterol total 1.315 mg/dl, HDL 
23 mg/dl, glicose em jejum 181mg/dl, amilase 76, Hb glicada de 
10,23%. Eletrólitos, gasometria, TSH, hemograma e parcial de urina 
normais. O histórico do último ano de exames em prontuário mos-
trava TG acima de 3.500 mg/dl. O tratamento foi otimizado com 
insulinização, metformina, troca do fenofibrato para benzafibrato, 
atorvastatina, orlistat e orientação dietética. Após um mês, paciente 
retornou em consulta com TG 263 mg/dl, CT 190 mg/dl e Hb 
glicada 9,23%. Resultados: Essa paciente apresentou hipertriglice-
ridemia grave resultante de provável associação de tendência pessoal 
com um quadro de DM descompensada, sem coma hiperosmolar 
ou cetoacidose diabética. Apesar do histórico de níveis elevados de 
TG, não apresentou sinais de pancreatite em exames laboratoriais 
ou US. Discussão e conclusões: Neste caso, mesmo com os altos 
valores de triglicerídeos, a paciente não teve elevação nos níveis de 
lipase e amilase que sugerisse acometimento pancreático. Essa evo-
lução pode ser considerada incomum. Quanto à etiopatogenia da 
hipertrigliceridemia, alguns autores sugerem que, em estados com 
deficiência de insulina, pode ocorrer um aumento na produção de 
VLDL, mas os motivos pelos quais esses pacientes possuem níveis 
tão elevados de triglicerídeos ainda não são totalmente conhecidos. 
Mutações dos genes LPL, APOC2 e APOA5 e heranças poligênicas 
têm sido apontadas como prováveis causadoras de alguns casos em 
adultos. Palavras-chave: Hipertrigliceridemia, diabetes mellitus tipo 
2, pancreatite.

PO358 - íNdice TriGlicerídeOs/GlicOse e FaTOres de 
riscO meTaBÓlicOs em criaNÇas e adOlesceNTes
cândido aPc1, leandro daB2, silva Fa1, Pinto aF3, Pequeno ms1, 
candiá sm1, Netto mP1, Oliveira rms1 
1 Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 
2 UFJF. 3 Hospital Universitário, UFJF

Objetivo: Associar o índice triglicerídeos/glicose (TyG) e os fatores 
de risco metabólicos em crianças e adolescentes. Material e méto-
dos: Um estudo epidemiológico transversal foi realizado em uma 
amostra de estudantes de 7 a 14 anos de idade da cidade de Juiz 
de Fora, Minas Gerais. Os indivíduos foram selecionados por pro-
cesso aleatório simples e estratificado de acordo com o sexo, idade 
e proporção de alunos em cada escola. O perfil antropométrico foi 
avaliado pelo índice de massa corporal (IMC), circunferência de cin-
tura (CC) e percentual de gordura corporal obtido pela impedância 
bioelétrica bipolar (GB) e tetrapolar (GT). Após jejum de 12 horas, 
foram dosados os níveis de colesterol total (CT) e frações, triglice-
rídeos, glicose de jejum e insulina de jejum. Na análise estatística, 
a correlação linear foi utilizada para identificar a associação entre o 
TyG e os fatores de risco metabólicos, considerando p ≥ 0,05, sendo 
utilizado o software SPSS. Resultados: A amostra foi composta de 
708 estudantes, sendo 48,4% meninos e 51,6% meninas. A média ± 
DP e mediana do índice TyG foi de 7,8 ± 0,5 e 7,8, respectivamente. 
A prevalência do sobrepeso foi de 21% e a da obesidade, de 11,9%. 
Em relação ao percentual de gordura, 19,4% apresentaram-se com 
nível moderadamente alto e 7,6% com nível alto. Em relação aos 
níveis de colesterol total, 32,8% estavam na faixa limítrofe e 27,2% 
na aumentada; 31,7% apresentavam níveis limítrofes e 6%, níveis ele-
vados de LDL; 35,2% apresentavam níveis baixos de HDL; e 7,3% 

apresentavam níveis limítrofes e 3,8%, níveis altos de triglicérides; 
2,8% dos alunos tinham alterações na glicemia de jejum. Exceto para 
o LDL (r = 0,07; p = 0,11), observamos correlação significativa en-
tre TyG e IMC (r = 0,25; p < 0,001), CC (r = 0,26; p < 0,001), GB 
(r = 0,26; p < 0,001), GT (r = 0,24; p < 0,001), insulina de jejum 
(r = 0,19; p < 0,01), CT (r = 0,18; p < 0,001) e HDL (r = -0,28; 
p < 0,001). Discussão: O índice TyG, produto da relação entre 
triglicerídeos e glicose de jejum, tem sido utilizado para identificar 
resistência à insulina em indivíduos aparentemente saudáveis. Como 
a resistência à insulina está associada a fatores de risco metabólicos, 
observamos também que o índice TyG se correlaciona com esses 
fatores de risco. Conclusão: Os fatores de risco metabólicos estão 
presentes já na infância e persistem até a vida adulta. Dessa forma, 
torna-se necessário identificar de forma prática e precoce esses fa-
tores, a fim de prevenir a morbimortalidade futura. Apoio: CNPq, 
UFJF. Palavras-chave: Triglicerídeos, glicose, fatores de risco me-
tabólico.

PO359 - Níveis PressÓricOs elevadOs e sUa relaÇÃO 
cOm a síNdrOme meTaBÓlica eNTre acadÊmicOs
carvalho GcN1, silva arv2, moura rc3, Freitas rWJF4, macêdo Gm2, 
alencar JKa2, costa mcc5, damasceno mmc6

1 Enfermagem da Universidade Estadual do Piauí (UESPI)/Picos. 2 Enfermagem 
da Universidade Federal do Piauí (UFPI)/Campus Senador Helvídio Nunes de 
Barros (CSHNB). 3 Nutrição da UFPI/CSHNB. 4 Enfermagem da UFPI/Campus 
Amílcar Ferreira Sobral (CAFS). 5 Mestrado em Enfermagem da Universidade 
Federal do Ceará (UFC). 6 Pós-Graduação em Enfermagem da UFC 

Objetivo: Analisar a relação dos níveis pressóricos elevados com os 
demais componentes da síndrome metabólica (SM) entre acadêmi-
cos. Material e métodos: Estudo descritivo, realizado em uma ins-
tituição pública de ensino superior com 550 universitários. Os dados 
foram coletados nos meses de janeiro a março de 2013, por meio de 
um formulário, mensuração da pressão arterial, circunferência abdo-
minal (CA) e coleta de sangue para avaliação de frações laboratoriais 
de glicemia de jejum, triglicerídeos (TG) e HDL-colesterol. Resul-
tados: Da amostra, 66,2% eram mulheres, com idade média de 22,6 
anos, 51,6% de cor parda, 69,3% apenas estudavam, 51,8% estavam 
na classe econômica C1 ou C2, com média de renda de R$ 1629,86; 
86,7% eram solteiros e 39,6% moravam com os pais; 91,8% nunca 
fumaram ou estavam fumando há menos de um mês; no concernente 
ao etilismo, houve predominância da zona II, com 48,5%, definido 
como padrão de médio risco; 20,4% tinham excesso de peso, 5,8% 
CA aumentada, 18,9% triglicerídeos elevados, 35,5% HDL-coleste-
rol baixo, 8,7% apresentaram níveis pressóricos elevados e 1,3% gli-
cemia de jejum elevada. Destaca-se que os níveis pressóricos elevados 
estavam associados de maneira estatisticamente significante com a 
circunferência abdominal aumentada (p = 0,000); 25% dos acadêmi-
cos com níveis pressóricos elevados tinham associação de três fatores 
de risco para SM. Discussão: Assim, percebeu-se que a elevação nos 
níveis pressóricos estão relacionados com a circunferência abdominal 
aumentada, o que desencadeia maior risco para o desenvolvimento 
de problemas cardiovasculares. Segundo pesquisas anteriores, a iden-
tificação de características da SM precocemente oferece a oportuni-
dade de intervenções no estilo de vida, prevenção e tratamento. A 
adoção precoce por toda a população de estilos de vida relacionados 
à manutenção da saúde, tais como alimentação saudável, prática de 
exercícios físicos, parar de fumar, controle da pressão e perda de peso 
pode reduzir os fatores de riscos metabólicos (Zambon et al., 2009; 
Correia et al., 2010) Conclusão: Conhecer os componentes da SM 
é muito importante, principalmente quando descoberto em jovens, 
pois pode-se evitar um possível adoecimento cardiovascular futuro, 
pois os fatores de riscos determinantes dessa problemática também 
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estão relacionados às doenças cardiovasculares Palavras-chave: Sín-
drome X, fatores de risco, estudantes.

PO360 - O eNvOlvimeNTO da ÓXidO NíTricO siNTase 
iNdUZível (iNOs) sOBre O esTresse de reTícUlO 
eNdOPlasmÁTicO Na OBesidade iNdUZida POr dieTa 
HiPerliPídica
Zanotto mT1, Quaresma GFP1, Weissmann l1, Guadagnini d1, 
carvalho mB1, santos ca1, Prada OP1, saad aJm1

1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Faculdade de Ciências 
Médicas – Laboratório de Investigação Clínica em Resistência à Insulina (LICRI), 
Departamento de Clínica Médica

Objetivos: O presente trabalho teve como objetivo avaliar o en-
volvimento da iNOS sobre o estresse de retículo endoplasmático, 
utilizando como modelo experimental camundongos com deleção 
seletiva do gene que codifica a iNOS e seus respectivos controles, 
submetidos ou não à dieta hiperlipídica por três meses. Adicional-
mente, esse efeito foi avaliado em animais submetidos à dieta hi-
perlipídica e tratados com o bloqueador seletivo da iNOS, o LNIL. 
Material e métodos: Foram utilizados camundongos nocautes para 
iNOS e seus respectivos controles C57/BL6J, mantidos em tem-
peratura ambiente e ciclo claro/escuro. O papel da iNOS sobre a 
sensibilidade à insulina foi avaliado por meio do teste de tolerância 
à insulina (ITT), teste de tolerância à glicose intraperitoneal (GTT) 
e de clamp euglicêmico-hiperinsulinêmico. Os parâmetros molecu-
lares foram obtidos via Western Blotting, com a análise da expressão 
e/ou fosforilação de proteínas da via de sinalização da insulina, bem 
como de proteínas do desencadeamento e da resposta ao estresse de 
RE. Resultados: No GTT, constatou-se maior tolerância à glicose 
nos animais nocautes e tratados com LNIL. No clamp, esses ani-
mais apresentaram maior infusão de glicose do que seus controles. 
Já no ITT, foram mais sensíveis à insulina. Por fim, os marcadores do 
estresse de retículo endoplasmático foram menos expressos nesses 
animais. Discussão: Os resultados demonstraram, portanto, maior 
sensibilidade à insulina e menor ocorrência de estresse de RE nos 
grupos de animais nocautes e nos grupos de animais tratados com 
LNIL em relação aos seus respectivos controles, apontando o im-
portante papel da iNOS no desencadeamento desses problemas. De 
acordo com Hsieh et al. (2007), o estresse de RE pode ser gerado 
por mecanismo dependente da via de sinalização da iNOS a partir da 
ativação da resposta de sobrecarga, a qual ativa essa enzima e induz a 
produção de espécies reativas de oxigênio, o que promove a translo-
cação do fator nuclear NFκB e ativa várias moléculas de sinalização, 
como citocinas inflamatórias, as quais, por sua vez, ativam ainda mais 
a produção de NO (Baeuerle, 1998; Xie et al., 1994). Conclusão: 
O estudo do envolvimento da iNOS sobre o desencadeamento do 
estresse de retículo endoplasmático, bem como suas consequências, 
principalmente sobre o diabetes e a obesidade, é uma perspectiva, 
portanto, para a descoberta de potenciais alvos para a prevenção e/
ou tratamento das doenças metabólicas que mais acometem a hu-
manidade na atualidade. Palavras-chave: iNOS, estresse, retículo.

PO361 - PrevalÊNcia de síNdrOme meTaBÓlica em 
PacieNTes aTeNdidOs Pela eQUiPe de NUTriÇÃO em Uma 
UNidade BÁsica de saÚde de JOiNville/sc
schröer P1, corrêa T1, czarnobay s1, Fugolar F1, schmöckel a1

1 Associação Educacional Luterana Bom Jesus (Ielusc) 

A síndrome metabólica (SM) é hoje um dos problemas de saúde pú-
blica mais preocupante em todo o mundo, pois acarreta importante 
risco para diabetes mellitus e doenças cardiovasculares e contribui 
para o aumento da mortalidade, resultando consequentemente em 
elevado custo socioeconômico. Objetivo: Avaliar a presença de SM 

em pacientes atendidos pela equipe de Nutrição em uma Unida-
de Básica de Saúde de Joinville, SC. Material e métodos: Estudo 
transversal, realizado em uma Unidade Básica de Saúde de Joinville, 
pela equipe de Nutrição. Os exames bioquímicos foram coletados 
nos prontuários de cada paciente, a aferição da pressão arterial fora 
realizada pela equipe de enfermagem no momento da triagem e a 
circunferência da cintura foi aferida conforme Lean, San e Morri-
son ao final da consulta nutricional. Os dados foram interpretados 
segundo o NCEP ATP-III4. Foram atendidos 44 pacientes, e 14 
se encontraram nos critérios de exclusão, que foram: pacientes ges-
tantes, idade menor que 18 e maior que 60 anos ou falta de algum 
exame necessário para o diagnóstico. Resultados: Verificou-se que, 
do total da amostra avaliada (n = 30), 40% (n = 12) apresentaram 
diagnóstico de SM, sendo, desse total, 75% (n = 9) mulheres e 25% 
(n = 3) homens. Discussão: Estudos conduzidos em adultos no 
ES, MG e DF identificaram, respectivamente, prevalência de 29,8%, 
21,6% e 28,0% de SM, não encontrando diferença significativa entre 
os sexos. Da mesma forma, uma pesquisa aplicada no Ambulató-
rio de Nutrição da UFRJ observou prevalência de SM em 55,6% 
dos casos e não encontrou diferença relevante entre os sexos. Um 
levantamento realizado na Bahia observou que 24,8% da amostra 
possuía SM, sendo a ocorrência maior entre as mulheres, com 73,6% 
dos casos. Por outro lado, uma pesquisa realizada com pacientes 
DM2, verificou que 43,5% possuíam SM, sendo a prevalência maior 
no sexo masculino, responsável por 54,8% dos casos. Conclusão: 
A SM se mostra preocupantemente presente na prática clínica atu-
al, principalmente em amostras veiculadas a tratamentos de saúde. 
Portanto, são necessárias mais pesquisas, para real conhecimento da 
SM em amostras populacionais e que possibilitem o direcionamento 
adequado das ações de saúde pública. Cabe ressaltar a fundamental 
importância do nutricionista na equipe multidisciplinar, buscando 
orientar o paciente quanto à alimentação equilibrada e, dessa for-
ma, garantindo a prevenção da SM e, especialmente, a promoção da 
saúde. Palavras-chave: Síndrome metabólica, resistência à insulina, 
gordura abdominal.

PO362 - relaÇÃO eNTre adiPOsidade visceral 
e resisTÊNcia À iNsUliNa PelO mÉTOdO CLAMP 
HiPerGlicÊmicO em adOlesceNTes – esTUdO BrasileirO 
de síNdrOme meTaBÓlica (Brams)
camilo dF1, minutti d1, vasques acJ1, Yamada rm2, Hessel G2, da 
silva cc1, Geloneze B1

1 Laboratório de Investigação em Metabolismo e Diabetes (LIMED), Faculdade 
de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).  
2 Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp 

Objetivo: Investigar a correlação entre a resistência à insulina, pelo 
método do clamp hiperglicêmico, e o acúmulo de adiposidade visce-
ral em adolescentes. Metodologia: Estudo transversal com 49 ado-
lescentes (57,1% meninas), de 10-18 anos. Foram avaliados: índice 
de massa corporal (IMC), circunferência da cintura (CC), aferida no 
ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca, na menor cintura e 
nível umbilical, e circunferência do pescoço (ponto médio), compo-
sição corporal (bioimpedância). Análise bioquímica: glicemia, insuli-
na, triglicérides, perfil lipídico. Calcularam-se: Glucose Infusion Rate 
(GIR) da última hora do clamp hiperglicêmico, a relação GIR-massa 
magra (GIR/MM) e o índice HOMA-IR. A gordura visceral foi afe-
rida por meio do US abdominal. Dados estatísticos avaliados pelo 
software SPSS versão 20.0. Utilizaram-se os testes de Mann-Whitney 
e correlação Spearman e considerou-se o nível de significância p < 
0,05. Resultados: A média de idade dos adolescentes foi de 14,75 
± 2,41 anos. Dos adolescentes avaliados, 49% eram obesos, 26,5% 
sobrepesos e 24,5% eutróficos. A correlação foi moderada entre a re-
lação GIR/MM e circunferência do pescoço (r = 0,36; p < 0,05) e o 
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HOMA-IR (r = 0,36; p < 0,05). Nas meninas houve forte correlação 
entre as variáveis: GIR e a relação GIR/MM (r = 0,77; p < 0,05), 
entre a espessura da gordura visceral e o GIR (r = -0,81; p < 0,05) e 
a relação GIR/MM (r = -0,84; p < 0,05), respectivamente. Nos me-
ninos também houve forte correlação entre as variáveis: GIR e a rela-
ção GIR/MM (r = 0,95; p < 0,05), porém não houve correlação da 
espessura da gordura com as variáveis estudadas. Discussão: O teste 
do clamp hiperglicêmico é considerado padrão-ouro e permite avaliar 
a resposta da secreção da insulina em uma condição de hiperglicemia 
constante. O aumento da prevalência da obesidade infantil engloba 
alterações metabólicas causadas pela sinalização deficiente da insuli-
na, que podem estar associadas também ao aumento da adiposidade 
visceral, que eleva o risco de desenvolver doenças cardiovasculares e 
diabetes mellitus tipo 2 precocemente. Estudos demonstram estreita 
relação entre gordura visceral e resistência à insulina e aos parâmetros 
da síndrome metabólica. Conclusão: O uso de um método “padrão-
-ouro” para avaliar sensibilidade à insulina permite-nos compreender 
a etiopatogenia da síndrome de resistência à insulina em adolescentes 
com implicações para o desenvolvimento de estratégias de prevenção 
e tratamento das doenças associadas. Palavras-chave: Sensibilidade à 
insulina, gordura visceral, clamp hiperglicêmico.

PO363 - síNdrOme de BarraQUer-simONs: Uma FOrma 
de liPOdisTrOFia de FaTO adQUirida?
arruda GaJc1, romero ml1, saboia JGP1, Oliveira rGF1, Gadelha 
dd1, carvalho mmd1, Fernandes vO1, montenegro Jr. rm1 
1 Serviço de Endocrinologia e Diabetes do Hospital Universitário Walter Cantídio 
da Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Objetivo: Descrever o caso uma paciente com síndrome de Barra-
quer-Simons (SBS) com possível componente genético. Relato de 
caso: Paciente feminino, 41 anos, aos 7 anos desenvolveu lipodistro-
fia com absorção de tecido subcutâneo em face e tronco, apresentan-
do fácies de inanição e envelhecimento precoce, além de hipertrofia 
progressiva de tecido gorduroso em quadril e membros inferiores 
após um quadro infeccioso, com piora após a puberdade. Aos 34 
anos foi diagnosticada com diabetes, evoluindo com hipertensão ar-
terial sistêmica e dislipidemia. Tem dois irmãos com diabetes, porém 
sem lipodistrofia. Um tio paterno tem história de lipodistrofia com 
evolução semelhante. Apresenta consaguinidade entre os avós ma-
ternos. Discussão: Lipodistrofia parcial adquirida, ou SBS, é uma 
condição rara, mais comum no sexo feminino e usualmente começa 
na primeira ou na segunda década de vida, podendo ocorrer após 
uma síndrome febril. Desordens autoimunes podem estar envolvidas. 
É caracterizada por progressiva perda do tecido gorduroso subcu-
tâneo da face, pescoço, tronco e extremidades superiores, de forma 
céfalo-caudal. A maioria dos casos parece esporádica, mas relatos na 
literatura sugerem envolvimento genético. Conclusão: A SBS é rara, 
com poucos casos descritos na literatura. A expressão esporádica e a 
frequente necessidade de fatores secundários para o seu desenvolvi-
mento indicam que a etiopatogenia é complexa, talvez apresentando 
algum componente de suscetibilidade genética. Palavras-chave: Li-
podistrofia adquirida, síndrome de Barraquer-Simons, genética.

PO364 - síNdrOme meTaBÓlica e Hiv: avaliaÇÃO dO 
PerFil liPídicO dOs PacieNTes adUlTOs Hiv/aids em UsO 
de aNTirreTrOvirais cadasTradOs NO PrOGrama de 
dsT/aids
alves Prc1, ribeiro md1, Paula Fac1, Ghazali acmJ1, moço mTsm1, 
Jorge mFms1, silva J1, Naliato ecO1

1 Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso)

Objetivo: Conhecer e avaliar o perfil lipídico (PL) dos pacientes 
HIV/AIDS, em uso de antirretrovirais (ARV), identificando aqueles 

que estão sendo tratados para as possíveis alterações. Metodologia: 
Pesquisa quantitativa, de intervenção, que avaliou o PL: colesterol 
(CT), HDL e triglicerídeos (TG) de 63 pacientes adultos HIV-posi-
tivos, em tratamento com ARV por um período mínimo de 12 me-
ses. Resultados: A média de idade foi de 44,1 ± 10,3 anos; 55,5% 
dos pacientes eram do sexo feminino. A média do tempo de uso de 
ARV foi de 6,5 anos ± 4,1 anos. Quanto ao CT: 34 pacientes tinham 
CT < 200, 8 pacientes, CT 200-239 mg/dl e 21 pacientes,CT ≥ 
240. Resultados de HDL: < 40 mg/dl = 28 pacientes; > 40 mg/
dl = 35 pacientes. TG < 150 mg/dl foi detectado em 39 pacientes; 
TG = 150-200 mg/dl em 6 pacientes; TG = 200-499 mg/dl em 12 
pacientes; TG ≥ 500 mg/dl = 6 pacientes. Respectivamente, 8 e 18 
pacientes possuíam CT e HDL alterados isoladamente. Respectiva-
mente, 7 e 3 pacientes apresentavam CT+HDL e CT+TG alterados 
de forma associada. Três pacientes apresentavam CT+HDL+TG 
alterados. A maioria dos pacientes (62%) apresentou importantes 
alterações no PL. Apenas 5% possuíam o diagnóstico prévio de dis-
lipidemia e recebiam tratamento adequado. Após o diagnóstico, to-
dos os pacientes foram tratados de acordo com o fluxograma para 
tratamento de dislipidemia em pacientes HIV/AIDS em tratamento 
com ARV do Ministério da Saúde. Discussão: Com a introdução da 
terapia ARV, houve considerável redução da mortalidade associada 
à AIDS. Dessa forma, a infecção pelo HIV assumiu características 
semelhantes às de outras doenças crônico-degenerativas, modifican-
do as características dessa população, incluindo vários componentes 
da síndrome metabólica, em especial as alterações do PL. Embora o 
maior enfoque dado à relação entre AIDS e alterações metabólicas 
seja sobre efeitos colaterais da terapêutica ARV, a própria infecção 
pelo HIV determina PL desfavorável, caracterizado por hipertrigli-
ceridemia e HDL baixo. Os resultados do presente estudo vão de 
encontro daqueles presentes na literatura: a principal anormalidade 
bioquímica identificada foi baixos níveis de HDL e altos níveis de 
TG, o que foi associado significativamente com uso de ARV. Con-
clusão: Existe a necessidade de se avaliar periodicamente o PL nesse 
grupo de pacientes, instituindo terapêutica, quando necessário, vi-
sando prevenir eventos cardiovasculares associados tanto à infecção 
pelo vírus HIV quanto ao uso de ARV. Palavras-chave: Síndrome 
metabólica, dislipidemia, antirretrovirais.

PO365 - síNdrOme meTaBÓlica e Hiv: avaliaÇÃO dO 
riscO cardiOvascUlar de PacieNTes adUlTOs Hiv/aids 
em UsO de aNTirreTrOvirais
alves Prc1, ribeiro md1, Paula Fac1, Ghazali acmJ1, moço mTsm1, 
Jorge mFms1, matias cs1, Naliato ecO1 
1 Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso) 

Objetivo: Aferir o risco cardiovascular (RC) dos pacientes HIV/
AIDS em tratamento com antirretroviral (ARV). Metodologia: 
Pesquisa quantitativa, de intervenção, que se utilizou da escala de 
Framinghan para avaliar 63 pacientes adultos HIV-positivos, em tra-
tamento com ARV por tempo maior que 12 meses, cadastrados no 
Programa de DST/AIDS. Resultados: A média de idade foi de 44,1 
± 10,3 anos, sendo 55,5% dos pacientes do sexo feminino. A média 
do tempo de uso de ARV foi de 6,5 ± 4,1 anos. Quanto ao perfil 
dos pacientes estudados, 24% eram hipertensos (desses, 5% eram hi-
pertensos e diabéticos), 62% apresentavam dislipidemia, 30,1% eram 
tabagistas (carga tabágica média de 26,1 ± 13,2 maços/ano), 66% 
apresentaram RC < 10%, enquanto 34% dos pacientes apresentaram 
RC ≥ 10% (6% com RC > 20%). A maior parte desses pacientes, até 
a avaliação da pesquisa, não possuía o diagnóstico de diabetes, dis-
lipidemia e/ou hipertensão. Discussão: A AIDS representa um dos 
maiores problemas de saúde da atualidade. A introdução da terapia 
ARV, todavia, causou considerável redução da mortalidade associa-
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da. Dessa forma, a infecção pelo HIV assumiu características seme-
lhantes às de outras doenças crônico-degenerativas, modificando o 
perfil dessa população, ao associar fatores de risco cardiovascular, 
como a lipodistrofia/dislipidemia, a hipertensão arterial sistêmica, 
o diabetes mellitus e a obesidade. Estudos que compararam o RC 
(Framighan) em portadores de HIV em uso de ARV com grupo 
controle (sem uso de ARV) revelaram que a prevalência de RC 
maior que 20% em 10 anos foi o dobro nos pacientes com ARV. 
No presente estudo, apenas 6% desses pacientes apresentaram RC 
> 20%. Todavia, 11% apresentaram RC entre 10%-20%, número ex-
pressivo para uma população jovem. Conclusão: Os resultados do 
presente estudo indicam a necessidade de se avaliar o RC desses 
pacientes, uma vez que o tratamento contínuo com ARV contribui 
para o surgimento de diversas alterações que predispõem a eventos 
cardiovasculares, os quais podem ser prevenidos com o diagnóstico 
precoce e terapêutica adequada das doenças associadas e o estímulo 
para mudanças de hábitos de vida. Palavras-chave: Síndrome meta-
bólica, risco cardiovascular, AIDS.

PO366 - TaBaGismO, eTilismO e sUa relaÇÃO cOm a 
síNdrOme meTaBÓlica eNTre UNiversiTÁriOs
carvalho GcN1, silva arv2, melo Júnior eB2, monteiro ss3, macêdo 
sF2, Oliveira aKs2, rodrigues FT4, araújo ms2

1 Enfermagem da Universidade Estadual do Piauí (UESPI)/Picos. 2 Enfermagem 
da Universidade Federal do Piauí (UFPI)/Campus Senador Helvídio Nunes de 
Barros (CSHB). 3 Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC).  
4 Mestrado Ciências e Saúde da UFPI 

Objetivo: Identificar a relação do tabagismo e etilismo com os 
componentes da síndrome metabólica (SM) entre universitários. 
Material e métodos: Estudo descritivo, realizado em uma institui-
ção pública de ensino superior com 550 universitários, com dados 
foram coletados nos meses de janeiro a março de 2013, por meio 
de um formulário, mensuração da pressão arterial, circunferência 
abdominal (CA) e coleta de sangue para avaliação de frações labora-
toriais de glicemia de jejum, triglicerídeos (TG) e HDL-colesterol. 
Resultados: Da amostra 66,2% eram mulheres, com idade média 
de 22,6 anos, 51,6% da cor parda, 69,3% apenas estudavam, 51,8% 
estavam na classe econômica C1 ou C2, com média de renda de 
R$ 1629,86; 86,7% eram solteiros e 39,6% moravam com os pais; 
91,8% nunca fumaram ou estavam fumando há menos de um mês; 
no concernente ao etilismo, houve predominância da zona II com 
48,5%, definido como padrão de médio risco; 20,4% tinham excesso 
de peso, 5,8% CA aumentada, 18,9% triglicerídeos elevados, 35,5% 
HDL-colesterol baixo, 8,7% apresentaram níveis pressóricos eleva-
dos e 1,3% glicemia de jejum elevada. Pode-se observar que dos 
universitários que relataram hábito de fumar, houve associação esta-
tisticamente significante com a CA e níveis pressóricos elevados (p 
= 0,000). No referente ao etilismo, não houve associação estatística 
com as variáveis da SM. Discussão: Assim, percebeu-se que o ta-
bagismo se relaciona de forma mais incidente com a circunferência 
abdominal aumentada e com níveis pressóricos elevados, o que gera 
maior chance de o sujeito desenvolver problemas cardiovasculares. 
Segundo estudiosos da área, os fatores de risco para a SM são um 
conjunto de fatores das doenças crônicas não transmissíveis, salien-
tando-se os determinantes sociodemográficos e comportamentais, 
como a dieta, o consumo abusivo de bebidas alcoólicas, a atividade 
física e o tabagismo (Neto et al., 2012; Correia et al., 2009). Con-
clusão: Há necessidade de ampliação nas investigações com esse pú-
blico, ressaltando-se a importância de ações específicas, focadas no 
controle do etilismo, tabagismo, dislipidemias, hipertensão, excesso 
de peso e diabetes, que em conjunto podem desencadear a SM e 
levar a custos para sociedade mais altos do que os de sua prevenção. 
Palavras-chave: Síndrome X, fatores de risco, estudantes.

PO367 - UsO de liraGlUTida em PacieNTe cOm síNdrOme 
de Prader-Willi
corbal Bs1, Tavares Fs2, Prado Fa2, abdalla aZ3

1 Hospital Regional de Taguatinga. 2 Secretaria de Saúde do DF. 3 Universidade 
Católica de Brasília 

Objetivo:  Relatar caso e avaliar resposta terapêutica da utiliza-
ção de liraglutida 1,8 ng/dia em uma paciente com síndrome de 
Prader-Willi (SPW). Material e métodos: SBS, 26 anos, sexo fe-
minino, previamente diagnosticada com síndrome de Prader-Willi 
(cariótipo 46, XX – 15q11q13), procurou o serviço de endocrino-
logia de nossa instituição há dois anos, ocasião que teve também 
o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e hipertensão ar-
terial sistêmica. Inicialmente foram prescritos metformina e glime-
pirida, que, mesmo em doses máximas, não foram suficientes para 
alcançar as metas do bom controle glicêmico. Associou-se, então, 
saxagliptina 5 mg/dia. Após três meses de uso, a hemoglobina 
glicada caiu de 9,2% para 7,8%. Entretanto, há seis meses houve 
piora progressiva do controle glicêmico e a insulinoterapia fez-se 
necessária. Como o controle ainda não estava adequado e também 
pelo ganho ponderal, optou-se pelo uso de liraglutida 1,8 ng/dia, 
sendo mantidas metformina e insulina NPH bedtime. Para a me-
lhora da hiperfagia, usou-se topiramato 100 mg/dia, suspenso pela 
presença de efeitos adversos. No momento encontra-se também 
em uso de bupropiona XL 150 mg/dia e indapamida SR 1,5 mg/
dia. Resultados: Após três semanas em uso da liraglutida, houve 
melhora significativa do controle da glicemia e perda de 3 kg, sem 
efeitos colaterais importantes. Observou-se, também, melhora par-
cial do quadro compulsivo alimentar. Após dois meses, alcançou-se 
a meta da A1C menor que 7% e a perda de peso havia sido de 10 
kg. Com três meses a perda total foi de 15 kg, alcançando estabili-
dade. Discussão: A SPW é a forma mais comum de obesidade com 
fator genético determinante conhecida, e, por conta do ganho de 
peso excessivo, é descrito que de 7% a 20% dos portadores da do-
ença desenvolvem DM2. Pelas características próprias da síndrome, 
como a hiperfagia e as alterações relativas ao atraso no desenvol-
vimento neurológico, há grande dificuldade na redução de peso e 
no controle glicêmico. Conclusão: Principalmente por conta da 
hiperfagia e por outras características da síndrome, o manejo da 
obesidade e suas complicações na SPW é de grande dificuldade. 
Portanto, o uso de novas medicações, como a liraglutida, surge 
como uma boa opção terapêutica. No caso em específico houve 
tanto melhora da glicemia como perda de peso, o que proporcio-
nou maior qualidade de vida e outros benefícios, inclusive sobre a 
apneia do sono, presente também nessa paciente. Palavras-chave: 
Prader-Willi, diabetes, liraglutida.

TecNOlOGias aPlicadas

PO368 - aUmeNTO dO acessO da aTeNÇÃO BÁsica a 
OFTalmOlOGia – TeleOFTalmOlOGia
malerbi FK1, virgens aa2, leal as2, morales PH1

1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 2 Instituto da Visão

Objetivos: Utilizar o conceito de telemedicina na área de oftalmo-
logia, ampliar o acesso de toda a população, quebrando as barreiras 
geográficas existentes, criar bancos de dados que nos possibilitem 
avaliar e acompanhar a prevalência de patologias oculares presen-
tes no fundo do olho. Métodos: Foram utilizados dois diferentes 
retinógrafos e dois sistemas de captura de imagem, Imagenet® e 
Image Spectrum Review®, enviadas em protocolo Digital Imaging 
and Communications in Medicine (Dicon), a um servidor que está 
locado na Zona Leste de São Paulo. Os exames foram captados no 
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Ambulatório de Especialidades Tito Lopes da Silva na Zona Leste 
do Sistema Único de Saúde. Os profissionais designados para cap-
tação dos exames são enfermeiros e auxiliares de enfermagem pre-
viamente treinados. Os laudos são realizados via Web por médicos 
oftalmologistas especializados em retina. Para o gerenciamento das 
informações, utilizou-se programa de PACS da empresa Medilab®. 
Os exames foram realizados durante o período de agosto de 2011 
a maio de 2012. Resultados: Foiexaminado um total de 1.786 pa-
cientes, sendo 64,67% do sexo feminino, com 48% entre as idades 
de 50 e 69 anos. Hipertensão arterial foi a maior causa de encami-
nhamento (35,23%), que, somando-se a outras causas por doenças 
sistêmicas, foi responsável por 68,85%, contra 19,20% das indica-
ções por doenças oftalmológicas. Conclusões: Na região estudada 
existe suporte para teleoftalmologia, e o sistema de gerenciamento 
de dados permite captação por diferentes aparelhos, realizar laudos 
a distância e enviar diagnóstico diretamente às unidades básicas de 
saúde. A captura dos exames pode ser feita por outros profissionais 
de saúde além do médico. Na região estudada a maior deman-
da para exame de retinografia é de suporte de doenças sistêmicas. 
Palavras-chave: Telemedicina, retinografia, retinopatia diabética.

PO369 - avaliaÇÃO de desemPeNHO de Um TesTe 
laBOraTOrial remOTO Para a deTermiNaÇÃO de 
HemOGlOBiNa Glicada (a1c)
carvalho rmsvN1, melere c1, castilhos cd1, damé P1, schmidt mi1
1 Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia, Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Objetivo: Avaliar o desempenho do teste laboratorial remoto 
(TLR) ou point of care (POC), A1CNow+®, Bayer, para determina-
ção da hemoglobina glicada (A1c), comparando com valores medi-
dos por dois métodos laboratoriais padrão nos pontos de corte de 
7,0% e de 6,5%. Materiais e métodos: O estudo foi realizado com 
203 pacientes adultos, sendo 127 pacientes com diabetes. Para ava-
liar o desempenho do TLR em sangue capilar, utilizou-se o A1C-
Now+®, Bayer, e para a análise em sangue venoso, como métodos 
de referência, foram utilizados o High-Performance Liquid Chro-
matography (HPLC; 2.2 Tosoh Plus A1C, Tosoh Corporation, 
Tokyo, Japan) e a Imunoturbidimetria (ADVIA 1800; Siemens 
Healthcare Diagnostics, Deerfield, IL). Todos os resultados da A1c 
foram expressos em porcentagem. Resultados: Os valores médios 
da A1c para os participantes foram de 7,0% ± 1,8%, 7,3% ± 1,9% e 
7,4% ± 1,9% pelo TLR, pelo método HPLC e pela imunoturbidi-
metria, respectivamente. O valor médio para aqueles com diabetes 
foi de 7,6% ± 1,8%, 8,0% ± 2,0% e 8,0% ± 1,9%, respectivamente. As 
correlações entre a medida do TLR e as obtidas pelas metodologias 
de HPLC e imunoturbidimetria foram altas, sendo 0,95 (IC 95% 
0,94-0,96) e 0,90 (IC 95% 0,87-0,92), respectivamente. O viés 
para o TLR verificado por análise de Bland-Altman foi de -0,31% 
para o método HPLC e de -0,44% para o método de imunoturbi-
dimetria. A sensibilidade e a especificidade do TLR na definição de 
controle metabólico (ponto de corte de 7%), quando comparado ao 
método HPLC, foram de 82,6% e 97,3%, respectivamente; quando 
comparado ao método de imunoturbidimetria, a sensibilidade foi 
de 72,0% e a especificidade de 99,0%. Para definir o diagnóstico de 
diabetes (ponto de corte de 6,5%), a sensibilidade foi de 82,1% e 
a especificidade foi de 95,4% (quando comparado ao HPLC); e de 
73,2% e 97,3% (quando comparado a imunoturbidimetria), respec-
tivamente. Conclusão: O estudo mostrou que o teste laboratorial 
remoto A1CNow+® Bayer apresenta bom desempenho em condi-
ções controladas de operação para avaliação do controle glicêmico 
do diabetes. Palavras-chave: Diabetes mellitus, hemoglobina A gli-
cosilada, estudos de validação.

PO370 - cOmUNicaÇÃO eNTre ceNTrOs de diaBeTes POr 
meiO da TeleOFTalmOlOGia
malerbi FK1, Perz r2, matos T3, Guerra Kr4, Pinheiro aa5, mallmann F6, 
Gomes mB7, morales PH1

1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 2 Universidade de São Paulo 
(USP). 3 Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado da Bahia ((Cedeba). 
4 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 5 Hospital Regional de 
Taguatinga. 6 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 7 Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Objetivos: Oferecer suporte a exame oftalmológico, em estudo mul-
ticêntrico promovido pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, 
por meio de telemedicina. Métodos: Em estudo multicêntrico sobre 
complicações tardias do diabetes, sete centros, situados em cinco dife-
rentes estados brasileiros, foram escolhidos para avaliação da prevalên-
cia da retinopatia diabética. Profissionais dos centros participantes ti-
veram encontro para uniformização da coleta dos exames e habilitação 
para envio de exames via internet. Utilizando três diferentes retinógra-
fos, os exames foram enviados seguindo protocolo Digital Imaging 
and Communications in Medicine (Dicon), a um servidor que está 
locado em um único centro, utilizando para gerenciamento das infor-
mações programa de PACS da empresa Medilab®. Resultados: Foram 
enviados 663 exames, somando 1.326 olhos. Foi possível observar a 
retina em 96,91% dos casos, sendo a catarata, presente em 1,89% dos 
exames, a causa mais comum de impossibilidade do exame. A retino-
patia diabética estava presente em 43,11%, e 5,35% tiveram indicação 
de tratamento com fotocoagulação e em 2,11% houve desorganização 
anatômica que impossibilitou a sua classificação. Conclusões: A reti-
nopatia diabética é uma complicação comum no grupo estudado. A 
utilização da retinografia e telemedicina para a avaliação da retinopatia 
diabética foi possível na grande maioria dos casos (96,91%). Palavras-
-chave: Telemedicina, retinografia, retinopatia diabética.

PO371 - O cONTrOle GlicÊmicO POr meiO da 
variaBilidade e HBa1c: O imPacTO de PacieNTes NO 
amBUlaTÓriO de sic de iNsUliNa aTeNdidOs NO sUs-ses-dF
Pedrosa Hc1, Falheiros rK1, Garcia lm1, Tavares Fs1, Gomes PB1

1 Secretaria de Saúde do DF

Objetivos: Não há, ainda, um número expressivo de serviços ambu-
latoriais de SIC de insulina (SICI) no sistema público no Brasil, tam-
pouco são oferecidos recursos para avaliação racional do controle 
glicêmico. 1) Avaliar o controle glicêmico por meio da variabilidade 
glicêmica (VG) em pacientes com DM selecionados para migrar de 
terapia de múltiplas doses de insulina (MDI) para o SICI, em acom-
panhamento no Ambulatório de SICI da Unidade de Endocrinolo-
gia do Hospital Regional de Taguatinga (HRT-SUS-SES-DF). Me-
todologia: Avaliação retrospectiva da VG de pacientes diabéticos 
em MDI selecionados, mediante protocolo, para o uso de SICI, a 
partir do desvio-padrão (DP) da glicemia média mensal obtido com 
software específico (Gerenciamento do Diabetes Accu-chek 360°®). 
Resultados: Trinta pacientes foram incluídos no estudo, sendo 70% 
do sexo feminino (21/30); idade média de 28,0 ± 15,3 e 33,4% 
entre 0-20 anos e duração do DM de 12,2 anos. A frequência de 
automonitorização de glicemia capilar foi de 5,7 ± 1,3 testes/dia e 
a HbA1c mostrou redução de 1,2 ponto após a migração de MDI 
(8,3 ± 1,6) para SICI (7,1 ± 0,9; p < 0,0001). A VG média obser-
vada em MDI foi de 86,3 ± 23,3 (glicemia mínima de 43,1 ± 15,5, 
máxima de 417,9 ± 92,7 mg/dl) versus 71,4 ± 18,7 (glicemia míni-
ma de 45,2 ± 10,6, máxima de 385,2 ± 79,7) na terapia com SICI (p 
= 0,0001). Em relação aos episódios de hipoglicemias, verificou-se 
melhora do número mensal de hipoglicemias graves (definidas como 
glicemia < 50 mg/dl) comparando-se MDI e SICI: 5,3 ± 7,2 e 2,5 ± 
3,8, respectivamente (p = 0,018). Conclusão: O uso do SICI, entre 
pacientes que migraram de MDI após criteriosa seleção protocolada, 
mostrou o alcance de redução robusta da HbA1c. Além disso, o uso 
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do SICI atrelado às ferramentas para avaliação racional e objetiva 
do controle glicêmico, expressa pela análise de VG, ainda pouco 
disponível no país, é plenamente passível de execução, comprovada 
no seguimento de pacientes no ambulatório de SIC de insulina do 
HRT-SES-SUS no DF. Palavras-chave: Bomba de infusão contínua 
de insulina, variabilidade glicêmica, múltiplas doses de insulina.

PO372 - PrOJeTO de imPlaNTaÇÃO de aTeNdimeNTO PelO 
sisTema ÚNicO de saÚde Para PreveNÇÃO da ceGUeira 
caUsada Pela reTiNOPaTia diaBÉTica: mUTirÃO OlHO 
diaBÉTicO
morales PH1, Farah me1, Belfort Jr. r1

1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 

Objetivos: Avaliar procedimentos e normas para o atendimento 
dos pacientes diabéticos, no Sistema Único de Saúde, contribuin-
do na logística da prevenção da cegueira causada pela retinopatia 
diabética. Métodos: Foi definida uma estrutura para o atendimento 
do portador de diabetes em eventos isolados, consecutivos e com 
calendário estabelecido. Utilizando equipamentos mínimos, com o 
objetivo de poder ser reprodutível nas mais diversas áreas do país. O 
atendimento foi direcionado a pacientes diabéticos em livre deman-
da. A retinopatia foi classificada de acordo com o Early Treatment 
Diabetic Retinophaty Study, com início do tratamento imediato dos 
casos com risco de cegueira. Todos os eventos ocorreram em um 
mesmo local com equipe definida. Resultados: O total de 14.656 
pacientes foi examinado, variando de 277 a 2.368 participantes por 
evento. O tempo médio do diagnóstico de diabetes foi de 10 anos, 
e 51,86% dos participantes nunca haviam realizado oftalmoscopia 
indireta antes do evento e 19,99% nunca haviam realizado exame 
de fundo de olho. Em 10,94% dos casos foi encontrado um estágio 
de retinopatia que necessitava tratamento por fotocoagulação e em 
6,29% esse tratamento foi inviabilizado por complicações tardias da 
retinopatia diabética. A catarata foi encontrada em 7,29% dos casos. 
Conclusões: A frequência de portadores de diabetes que não reali-
zam a prevenção à cegueira em nossa região é alta. O modelo desen-
volvido se mostrou reprodutível, previsível, de baixa complexidade e 
necessário para enfrentar a cegueira causada pelo diabetes. Palavras-
-chave: Promoção da saúde, retinopatia diabética, medicina estatal.

PO373 - raZÃO dO PicO de PressÃO PlaNTar eNTre 
aNTePÉ e reTrOPÉ em PrÉ-diaBÉTicOs cOm NeUrOPaTia 
sUBclíNica
robinson cc1, Balbinot lF2, achaval m2, Zaro ma2

1 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA).  
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Objetivo: Verificar a razão antepé/retropé (RAR) do pico de pressão 
plantar (PPP) de indivíduos pré-diabéticos com neuropatia subclínica 
em comparação com indivíduos diabéticos tipo 2 e controles. Estudos 
prévios apontam que a RAR ≥ 2 está associada à ulceração plantar em 
diabéticos com perda da sensibilidade plantar protetora. Indivíduos 
diabéticos e pré-diabéticos sem perda da sensibilidade plantar também 
apresentam PPP elevados na região do antepé, todavia não se sabe se 
a RAR também já estaria elevada em pré-diabéticos. Material e mé-
todos: Quarenta e dois voluntários foram divididos em três grupos: 
diabetes (16), pré-diabetes (11) e controle (15). Diabéticos e pré-
-diabéticos foram incluídos se apresentassem neuropatia subclínica: 
alterações eletroneuromiográficas sem perda da sensibilidade plantar 
protetora (escore ≥ 3 no Michigan Neuropathy Screening Instrument). 
Foram verificados os fatores de confusão: idade, IMC, altura do arco 
plantar e amplitude ativa de tornozelo em dorsiflexão e plantiflexão. 
PPP foram registrados por meio de caminhada sobre plataforma de 
pressão computadorizada (EMED-X, Novel). Altura do arco plan-
tar foi avaliada em ortostase bipodal sobre a plataforma de pressão. 
Para o cálculo da RAR, dividiu-se o valor do PPP do antepé pelo do 

retropé. Após verificação da normalidade dos dados, a comparação 
entre os grupos deu-se por ANOVA de um fator e post hoc Scheffé, 
com nível de significância de 5%. Resultados: Idade, IMC, altura do 
arco plantar e amplitude articular do tornozelo não diferiram entre os 
grupos. RAR foi de 1,9 (0,5) para o grupo diabetes, 1,7 (0,3) para 
o grupo pré-diabetes e 1,2 (0,2) para o controle. Grupos diabetes e 
pré-diabetes apresentaram a RAR estatisticamente mais elevada (p = 
0,012) em relação ao controle. Discussão: A elevação da RAR para 
valores ≥ 2 significa que os PPP em antepé são críticos e apontam 
para aumento do risco de ulceração plantar, principalmente, quando 
a perda da sensibilidade plantar protetora está presente e é grave (Ca-
selli et al., 2002). Conclusão: Apesar de os indivíduos diabéticos e 
pré-diabéticos desse estudo não apresentarem perda de sensibilidade 
plantar protetora, a RAR elevada aponta para a necessidade de orien-
tação e prevenção, mesmo para pré-diabéticos, considerando tanto a 
progressão da condição hiperglicêmica quanto da neuropatia. Pala-
vras-chave: Baropodometria, pré-diabetes, prevenção.

PO374 - sd de BerardiNelli-seiP: relaTO de casO – 
avaliaÇÃO da resisTÊNcia iNsUlíNica Pela TÉcNica dO 
CLAMP
miranda WrH1, Gomes Pm1, Foss-Freitas mc1, Foss mc1

1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP)

Introdução: A síndrome de Berardinelli-Seip é caracterizada por 
escassez do tecido adiposo subcutâneo associada a disfunção do me-
tabolismo dos carboidratos e lipídios com marcada resistência insulí-
nica (RI) e dislipidemia. Objetivo: O presente relato é o caso de uma 
paciente com essa lipodistrofia, com documentação da resistência in-
sulínica por meio do clamp hiperinsulínico-euglicêmico. Relato de 
caso: A paciente MPS teve a primeira consulta em mar./2010, aos 
18 anos, com queixa de hipertrofia muscular e acantose nigricans 
desde a infância, além de amenorreia primária. Fazia uso de metfor-
mina, por causa do diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 (DM2). 
Antecedentes familiares de avó paterno e tio paterno com DM2, pais 
saudáveis e não consanguíneos. Ao exame foi observada lipodistrofia 
com marcada redução do tecido adiposo subcutâneo, índice de Fer-
riman 15, sem outras alterações. Já apresentava exames: testosterona 
de 243,0 ng/dl (VN: 20-80), 17-OH-progesterona de 80,0 ng/dl 
(10-130), DHEAS de 85,0 ug/dl (80-300), glicemia de jejum de 
273 mg/dl, insulina de 174 uUI/ml, CT de 157 mg/dl, TG de 580 
e HDL de 26. Em virtude da amenorreia primária, foi realizado teste 
de cortrosina para descartar hiperplasia adrenal congênita, sem ele-
vação do 17-OH-progesterona após 60’ (83,0-151). Decidiu-se re-
alizar supressão com dexametasona 0,5 mg, de 6/6h, por cinco dias 
para descartar massa produtora de andrógenos, com resultados após 
supressão testosterona: 76, androstenediona 79, DHEAS < 3,9, cor-
tisol < 1,2, HOMA-IR de 24,9 (VN < 2,71). No clamp, não ocorreu 
aumento do GIR (taxa de infusão de glicose), observado no contex-
to de extrema RI. Conclusão: Apesar de ser uma técnica trabalhosa, 
o clamp é considerado o teste padrão-ouro para documentação de 
resistência insulínica, podendo ser utilizado em centros de referência 
e em casos selecionados. Palavras-chave: Síndrome de Beradinelli-
-Seip, resistência insulínica, clamp euglicêmico-hiperinsulinêmico.

PO375 - seParaNdO O JOiO dO TriGO: QUem sÃO Os 
BONs e Os maUs caNdidaTOs aO UsO dO sici – revisÃO 
da eXclUsÃO Na ses-sUs NO disTriTO Federal
cunha aa1, miranda lG1, Tavares F1, Tolentino m1, Pedrosa Hc1

1 Unidade de Endocrinologia, Hospital Regional de Taguatinga,Secretaria de 
Estado de Saúde 

Há muitas vantagens com o uso de sistema de infusão contínua 
de insulina (SICI). No entanto, pacientes ainda são excluídos de 
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programas protocolados e dados das causas de exclusão são es-
cassos. Objetivos: Verificar as causas de exclusão de pacientes 
diabéticos para uso de SICI na Unidade de Endocrinologia do 
Hospital Regional de Taguatinga (EndoHRT-SES-DF). Material 
e métodos: Estudo retrospectivo, não intervencional envolvendo 
coorte de pacientes encaminhados à EndoHRT-SES-DF e exclu-
ídos do programa de dispensação gratuita de SICI. Resultados: 
Foram avaliados 131 pacientes diabéticos entre 2009-2012: 76,3% 
foram aprovados para uso definitivo do SICI e 23,7% foram ex-
cluídos por não preencherem os critérios do protocolo. O grupo 
excluído compreendeu 29% (9/31) durante a seleção de inclusão 
(ExInSICI) e 70,1% (22/31) no seguimento (ExSegSICI). A ida-
de média do grupo ExInSICI era de 26,6 anos, 77,7% do sexo 
feminino, com duração média do DM de 12,3 anos. Test drive 
não realizado por 33,3% (“não suportaram o SICI no corpo”) e 
66,6% sem prévia terapia de múltiplas doses com análogos de in-
sulina. Em 77,7% não havia registros de HbA1C seriada e apenas 
22,2% apresentaram registros de hipoglicemia (severa < 50 mg/dl 
ou hipoglicemias despercebidas). A análise de habilidades mostrou 
que 44,4% não realizavam contagem de carboidrato nem cálculo 
da relação insulina/carboidrato ou correção das doses de bólus; 
33% sem automonitorização mínima (4 testes/dia). Discussão: A 
seleção de inclusão positiva inicial foi de 93,1% (122/131), com 
inelegibilidade de 6,8% em três meses de SICI, indicando boa indi-
cação (cenário semelhante ao da literatura). Intolerabilidade (para 
carregar o SICI) é mais comum entre crianças e adolescentes, mas 
foi observado nesse grupo de pacientes. Indicar SICI sem uso pré-
vio de análogos é desconhecimento das etapas da insulinoterapia 
e exigência na grande maioria dos protocolos, inclusive recomen-
dação da SBD. Não registrar HbA1c e hipoglicemias indica má 
aderência e falha do médico assistente. Conclusão: As causas da 
exclusão inicial mostram a necessidade de ação mais proativa pelos 
pacientes e necessidade de capacitação médica, sobretudo do setor 
privado. Programas de treinamento e cursos básicos de educação 
devem ser oferecidos e exigidos ao uso prévio de SICI, visando a 
melhor aderência e indicação ajustada às exigências do protocolo, 
considerando o grande alcance de recebimento da terapia sem ne-
cessidades de medidas judiciais na SES-DF. Palavras-chave: SIC 
de insulina, mau controle, aderência.

PO376 - UlTrassONOGraFia OcUlar cOmO FerrameNTa 
diaGNÓsTica das cOmPlicaÇÕes da reTiNOPaTia 
diaBÉTica
andrade lJO1, França cs2, santos-França l3, França ls4, sousa 
alOF5, melo Prs1, Bittencourt amv6

1 Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), 
Bahia. 2 Hospital de Olhos Beira Rio. 3 Faculdade de Medicina FTC, Bahia. 4 Santa 
Casa de Itabuna. 5 Universidade Católica de Salvador (UCSAL). 6 Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

Introdução: Apesar das recentes melhorias técnicas do exame oftal-
mológico, a avaliação de doenças vítreo-retinianas devidas à retino-
patia diabética (RD) apresenta um desafio diagnóstico. A ultrasso-
nografia ocular é um exame superior à tomografia computadorizada 
e à ressonância magnética na detecção das complicações da RD, 
porque o olho pode ser examinado de forma dinâmica durante os 
movimentos oculares, além de fornecer informações que não são 
possíveis apenas com o exame clínico. Objetivo: Demonstrar os 
achados ultrassonográficos das complicações da RD em seus dife-
rentes graus. Material e método: Ensaio iconográfico dos aspec-
tos ultrassonográficos das complicações da RD em seus diferentes 
graus. Estudamos os olhos de indivíduos com RD por ultrassono-
grafia ocular. O diagnóstico da RD foi baseado no exame clínico e 
na retinografia e classificado de acordo com o Airlie House System 

modificado. Resultados: Os indivíduos examinados apresentaram 
algum grau de RD, nível 20 a 85 da Early Treatment of Diabetic 
Retinopathy Scale. O diagnóstico de RD foi realizado quando pelo 
menos quatro ou mais microaneurismas estavam presentes na reti-
nografia, com ou sem exsudatos duros ou moles e na ausência de 
outras doenças que poderiam levar a alterações retininanas, sendo 
apresentados os aspectos ultrassonográficos desdas complicações. 
Conclusões: A ultrassonografia ocular é uma ferramenta útil na de-
tecção e avaliação das complicações da RD, demonstrando a nature-
za e a extensão das lesões nos olhos com opacificação do vítreo, que 
não são visibilizadas na oftalmoscopia, auxiliando na determinação 
do tratamento clínico ou cirúrgico e no prognóstico do resultado 
visual, além de poder servir como uma extensão da investigação 
inicial do paciente diabético. Palavras-chave: Diabetes mellitus, re-
tinopatia diabética, ultrassonografia.

TeraPÊUTica clíNica

PO377 - acOmPaNHameNTO de Uma cOOrTe de 
PacieNTes em UsO de sic dUraNTe ciNcO aNOs
menezes PaFc1, Gabriel Bd1, consoli mld1

1 Consultório de Endocrinologia e Nutrição 

Introdução: Com base nos achados do DCCT, a terapia intensiva 
passou a ser cada vez mais enfatizada no tratamento de pacientes 
com DM1, sendo a terapia por meio de sistema de infusão contínua 
de insulina (SICI) utilizada desde então, demonstrando eficácia e 
segurança e melhora na qualidade de vida dos pacientes. Objeti-
vo: Avaliar a segurança e a eficácia do tratamento com SICI em 
pacientes portadores de DM1 acompanhados em um consultório 
de BH. Material e métodos: 24 pacientes portadores de DM1 em 
tratamento intensivo foram avaliados desde o início da terapia com 
SICI. Foram registrados parâmetros de eficácia (A1c) e segurança 
(hipoglicemia e cetoacidose diabética – CAD). Resultados: Idade 
média ao iniciar com SICI: 15 ± 9 anos, sendo 87,5% dos pacientes 
do sexo feminino e 12,5% do sexo masculino. Tempo médio de dia-
betes: 7 ± 6 anos, com tempo de SIC de 3 ± 2 anos. Média de A1c 
antes do início do uso de bomba de insulina: 8,4% ± 1,0%, Média de 
A1c ao final do tratamento: 8,0% ± 1,0% (P = 0,12). A frequência 
de intercorrências antes do uso da bomba de insulina foi de 41% e 
ao final do seguimento, de 29% (P = 0,009). Dos 10 pacientes que 
apresentavam alguma intercorrência antes da instalação da bomba, 
em sete deles evidenciou-se hipoglicemia (29%) e um episódio de 
CAD. A partir do início do uso do SICI, foram registrados ape-
nas seis intercorrências, sendo três delas hipoglicemia (12,5%) e 
nenhum episódio de CAD. Discussão: Conforme o DCCT, pacien-
tes DM1 em tratamento intensivo experimentam menor índice de 
complicações. Esses resultados foram posteriormente comprovados 
no EDIC, sugerindo uma “memória metabólica” do bom controle. 
Entretanto, desde o DCCT, a terapia intensiva tem sido associada à 
maior incidência de hipoglicemias, levando à menor adesão ao trata-
mento proposto. O tratamento por meio do SICI tem se mostrado 
efetivo e seguro no manejo intensivo de pacientes com DM1, com 
menores níveis de A1c e menor incidência de hipoglicemia quando 
comparado à terapia de múltiplas aplicações diárias (MDI). Entre-
tanto, ainda não existe um consenso na literatura, principalmente no 
que diz respeito à melhora do controle glicêmico (redução da A1c). 
Conclusão: O presente estudo demonstra eficácia similar e maior 
segurança do SICI quando comparado às múltiplas injeções diárias, 
tendo sido evidenciada redução significativa dos episódios de hipo-
glicemia. Palavras-chave: Sistema de infusão contínua de insulina, 
DM1, hipoglicemia.
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PO378 - aNÁlise de TOXicidade crÔNica NO 
meTaBOlismO de carBOidraTOs e líPides cOm UsO de 
eXTraTO aQUOsO a FriO de PLATHYMENIA RETICULATA
scorsolin vc1, magalhães FO1, Name TF1, ceron PiB1, amuy FF1, silva 
Fc1, Uber-Buceck e1, silva sobrinho a1

1 Universidade de Uberaba (Uniube)

Objetivo: Avaliar o efeito do extrato aquoso a frio da Plathymenia 
reticulata no controle de dislipidemias, em ratos. Material e mé-
todos: O experimento foi realizado de acordo com a Resolução nº 
90, de 16 de março de 2004: “Guia para a realização de estudos de 
toxicidade pré-clínica de fitoterápicos”, com 80 ratos adultos Wistar, 
40 machos e 40 fêmeas, com peso entre 180 e 220 g, divididos em 
oito grupos: machos tratados com extrato aquoso a frio 100 mg/
kg peso, 150 mg/kg peso e 200 mg/kg peso (CAF100, CAF150 
e CAF200), fêmeas tratadas com extrato aquoso a frio 100 mg/kg 
peso, 150 mg/kg peso e 200 mg/kg peso e controles tratados com 
água (CC), sendo um grupo de machos e um de fêmeas. O trata-
mento com os respectivos extratos ou água foi realizado, por gava-
gem, diariamente, durante 90 dias. Os animais foram sacrificados no 
final do experimento e foram dosados por meio de kits laboratoriais: 
glicemia, hemoglobina glicada A1C, colesterol total, ácido úrico. A 
análise dos dados foi feita por meio da ANOVA e teste Tukey-Kra-
mer, com nível de significância de 5%. Os resultados são expressos 
em média ± EPM. Resultados: Não foram observadas alterações 
relativamente a glicemia (F = 1,304, p = 0,278), ácido úrico (F = 
1,235, p = 0,315), colesterol total (F = 2,273; p = 0,054) e hemo-
globina glicada, quando se avaliam machos (F = 2,590; p = 0,083) e 
fêmeas (F = 2,665; p = 0,091). Discussão: A dosagem sanguínea de 
lipídeos e glicemia fornece importantes parâmetros na determinação 
da segurança de produtos finais derivados de plantas submetidos a 
ensaios de toxicidade, pois encontram-se diretamente associados ao 
prognóstico de risco de aterosclerose coronariana, doença cardíaca 
isquêmica e infarto, enquanto o colesterol HDL possui efeito pro-
tetor contra esses distúrbios (Patel et al., 2008). Conclusão: Não 
encontramos toxicidade do extrato aquoso a frio de Plathymenia 
reticulata, em relação ao metabolismo de carboidratos e lípides.

PO379 - aNÁlOGOs de iNsUliNa Para PacieNTes cOm 
DIABETES MELLITUS TiPO 1: vaNTaGeNs reais em Um esTUdO 
OBservaciONal
marcelino PaH1, Barbosa m1, Pinto e2, dantas Jr2, Oliveira mm2, 
Zajdenverg l2, Oliveira JeP2, rodacki m2

1 Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  
2 UFRJ 

O esquema basal bólus é considerado a forma ideal de insulinotera-
pia para pacientes com diabetes mellitus tipo 1 (DM1) para atingir o 
controle glicêmico adequado a fim evitar as complicações crônicas 
da doença. Para insulinização basal, podem ser utilizadas a insulina 
NPH ou os análogos de insulina de longa duração (glargina ou de-
temir). Para uso em bólus, podem ser utilizadas a insulina regular 
ou os análogos de insulina ultrarrápida (aspart, glulisina ou lispro). 
Objetivos: Comparar pacientes com DM1 utilizando diferentes es-
quemas de insulina quanto ao controle glicêmico avaliado por meio 
das glicemias capilares domiciliares e hemoglobina glicada (HbA1c). 
Materiais e métodos: Pacientes com DM1 foram submetidos à re-
visão de prontuário, preenchimento de questionários e download 
das glicemias capilares (GC) do glucosímetro Accucheck Active. 
Resultados: Foram incluídos 78 pacientes, 57,7% do sexo feminino 
e 42,3% do sexo masculino. A média de idade e duração do DM1 
foram, respectivamente, de 24,8 ± 8,4 e 13,8 ± 6,3 anos. Desses pa-
cientes, 55,7% utilizavam insulina NPH e 39,2%, análogos de longa 
duração (glargina ou detemir); 5,1% utilizavam bomba de infusão 

subcutânea de insulina. Pacientes em uso de análogos de longa du-
ração apresentavam menor IMC (22,8 vs. 25,3; p = 0,009) e menor 
desvio-padrão das GC (86,9 vs. 100,3; p = 0,01) do que pacientes 
em uso de insulina NPH, porém sem diferenças na percentagem de 
hipoglicemias e média de glicemias capilares. Do total de pacientes, 
42,9% utilizavam insulina regular e 57,1% utilizavam análogos ul-
trarrápidos de insulina (lispro, aspart ou glulisina). Pacientes em uso 
de análogos ultrarrápidos de insulina apresentavam menor média das 
GC (181,8 vs. 195,1; p = 0,001), do desvio-padrão das GC (85,3 
vs. 106,0; p < 0,0001) e HbA1c do que aqueles em uso de insulina 
regular (7,0 vs. 8,1; p = 0,018). Entretanto, não houve diferenças 
entre usuários de insulina regular e análogos ultrarrápidos de insu-
lina quanto à percentagem de hipoglicemias (p = 0,36) e média das 
GC de jejum (p = 0,41). Discussão e conclusões: O esquema basal-
-bólus com análogos de insulina apresentou vantagens em relação 
ao uso de insulina NPH e regular em pacientes com DM1 quanto 
à variabilidade glicêmica. O uso de análogos de longa duração foi 
associado a menor IMC do que o uso de insulina NPH e o uso de 
análogos ultrarrápidos de insulina foi associado a menor HbA1c e 
média de GC do que a insulina regular. Palavras-chave: Diabetes 
mellitus 1, análogos do insulina, hemoglobina glicada.

PO380 - avaliaÇÃO da HB1ac e variaÇÃO PONderal 
de PacieNTes POrTadOres de dm1 aPÓs disTriBUiÇÃO 
GraTUiTa de iNsUmOs Para mONiTOriZaÇÃO GlicÊmica
lucena aPBs1, souza Ps1, silva ma1, Bond mmK1, altoé vc1, araújo 
dP1, Zajdenverg l1, rodacki m1 
1 Serviço de Nutrologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Objetivo: Avaliação do controle glicêmico, por meio de hemoglobi-
na glicada (HbA1c), e variação ponderal de pacientes portadores de 
diabetes mellitus tipo 1 (DM1) de longa duração (acima de 10 anos 
de diagnóstico) nos últimos quatro anos, após início de distribuição 
gratuita de insumos para monitorização glicêmica domiciliar. Esses 
pacientes são acompanhados no ambulatório de serviço terciário de 
hospital universitário. Material e métodos: Entrevista e revisão de 
158 prontuários médicos dos pacientes portadores de DM1 de lon-
ga duração, acompanhados no ambulatório. 90 pacientes eram do 
sexo feminino (57%). Calcularam-se as médias anuais da HbA1c e 
suas variações a cada ano e durante todo o período de seguimento 
(2009 a 2012). Inclui-se a variação ponderal anual e do período ana-
lisado. Considerou-se significância estatística p < 0,005. Resulta-
dos: As médias da idade no início do estudo e ao diagnóstico e tem-
po de duração da doença foram, respectivamente, de 25,2 anos (± 
8,68), 11,34 anos (± 7,57) e 18,06 anos (± 6,67). Valores das mé-
dias de HbA1c: 2009 – 8,53% (±1,96); 2010 – 7,96% (±2,07); 2011 
– 8,33% (±2,04) e 2012 – 8,1% (±1,44). Variações anuais: 2009 a 
2010 – -0,57(±1,47, p < 0,001); 2010 a 2011 – +0,39 (±1,86, p 
= 0,003); 2011 a 2012 – -0,29 (±1,5, p = 0,002); e no período 
de 2009 a 2012 – -0,49 (±1,86, p = 0,045). Média de peso: 2009 
– 65,61 kg (±11,73); 2010 – 66,69 kg (±13,42); 2011 – 69,4 kg 
(±14,41); 2012 – 71,57 kg (±16,47). Variações anuais das médias 
de peso: 2009 a 2010 – +2,32 kg (±3,71, p < 0,01); 2010 a 2011 
– +1,70 kg (±4,33; p = 0,336); 2011 a 2012 – +1,35 kg (±7,66 p 
= 0,152); 2009 a 2012 – +4,35 kg (±5,39 p < 0,000). Discussão/
conclusão: Os dados mostram que a distribuição de insumos para 
monitorização glicêmica refletiu em melhora da HbA1c ao longo 
dos anos de seguimento, sendo mais proeminente no primeiro ano. 
Atribuímos essa queda da HbA1c ao melhor controle individual e 
possibilidade de otimização terapêutica de acordo com monitoriza-
ção ambulatorial. Houve aumento significativo do peso no período, 
à custa principalmente do ganho ponderal que ocorreu no primeiro 
ano após a distribuição de insumos, ano esse em que a queda da 
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HbA1c foi mais acentuada, podendo refletir maior insulinização dos 
pacientes. Concluímos que a gratuidade do fornecimento de insu-
mos é importante para a população atendida pelo SUS e poderia ser 
instituída no maior número possível de serviços públicos que aten-
dem pacientes portadores de DM1. Palavras-chave: Monitorização 
glicêmica, variação ponderal, diabetes mellitus tipo 1.

PO381 - avaliaÇÃO da QUalidade de vida relaciONada 
À saÚde em idOsOs POrTadOres de DIABETES MELLITUS 
dO TiPO 2 aNTes e aPÓs iNíciO de TraTameNTO cOm 
iNsUliNa
Oliveira ra1, Zajdenverg l1, rodackie m1, Queiroz v1

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Introdução: O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) possui elevada pre-
valência em todas as faixas etárias, sobretudo nos idosos. O trata-
mento com insulina é frequentemente empregado nessa população 
e é de alta eficácia para se alcançar o controle glicêmico desejável. 
No entanto, o efeito de tal terapia sobre a qualidade de vida rela-
cionada à saúde (QVRS), até o presente momento, não foi avaliado 
especificamente na população idosa. Objetivo: Primário – Avaliar 
o impacto da terapia com insulina sobre a QVRS de idosos com 
DM2. Secundário – Correlacionar a QVRS desses pacientes com 
os seguintes parâmetros: sexo, escolaridade, tempo de diagnóstico 
de DM2, complicações crônicas, medidas antropométricas, controle 
glicêmico, tipo de terapia com insulina utilizada e com o escore no 
inventário de Beck de depressão (IBD). Material e métodos: 36 
pacientes com 60 anos ou mais foram incluídos inicialmente no tra-
balho, tendo 26 deles concluído a pesquisa de modo completo. Eles 
preencheram os questionários de qualidade de vida genérico (SF-36) 
e específico (PAID), assim como o IBD no momento do início do 
tratamento com insulina. Foram registradas também nesse momen-
to as variáveis clínicas e laboratoriais anteriormente citadas. Todos 
esses parâmetros foram novamente registrados seis meses após o iní-
cio do tratamento com insulina. Resultados: Não houve diferença 
estatística nos escores de QVRS entre os dois momentos, enquanto 
no escore de depressão houve redução da pontuação após o uso 
insulina, significando melhora dos sintomas de depressão (Antes/
Depois: mediana – 10,5/7; p valor = 0,008). Com exceção da A1C 
(Antes/Depois: mediana – 8,7/7,9), não houve diferença evolutiva 
nas demais variáveis estudadas: IMC 28,1/28,3; CA: 100,5/99,5. 
Discussão: O tratamento com insulina, sobretudo na população 
idosa, possui algumas peculiaridades diferentes das de outras faixas 
etárias. Seus sabidos efeitos colaterais, em especial a hipoglicemia, 
faz com que seu impacto sobre a qualidade de vida desses pacientes 
possa não ser o mesmo daquele encontrado em outras faixas etárias. 
Conclusão: A terapia com insulina nos indivíduos idosos portadores 
de diabetes mellitus tipo 2 parece não afetar a qualidade de vida rela-
cionada à saúde desses pacientes, promovendo, no entanto, melhora 
dos sintomas de depressão nessa população. Palavras-chave: Quali-
dade de vida e depressão, diabetes mellitus tipo 2, idosos.

PO382 - avaliaÇÃO das alTeraÇÕes dO diaBeTes Na 
FOrÇa de mOrdida em iNdivídUOs idOsOs
Nery cs1, mendonça sa2, vancea dmm3, Bandeira F4, Tashiro T5, 
silva HJ6, moraes sra7

1 Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).  
2 Programa de Pós-Graduação em Saúde da Comunicação Humana, UFPE.  
3 Escola Superior de Educação Física (ESEF), Universidade de Pernambuco 
(UPE). 4 Faculdade de Ciências Médicas, UPE. 5 Departamento de Educação 
Física, UFPE. 6 Departamento de Fonoaudiologia, UFPE. 7 Departamento de 
Anatomia, UFPE 

Objetivo: As complicações associadas com o diabetes tipo 2 
(DM2) contribuem para o desenvolvimento da atrofia muscular, 

acarretando prejuízo funcional e diminuição da força muscular. O 
grupamento muscular responsável pelos movimentos de abertu-
ra e fechamento da boca, bem como a função de mordida (FM) 
constituem músculos esqueléticos passíveis de ser acometidos pelas 
alterações decorrentes do quadro diabético. O objetivo do estudo 
foi caracterizar e comparar a FM, verificando a simetria dessa força 
em voluntários idosos não diabéticos e diabéticos tipo 2. Materiais 
e métodos: Foram selecionadas 14 mulheres, na faixa etária de 60 
e 80 anos de idade, distribuídas em dois grupos: GC (07) – não 
diabéticas e GD (07) – diabéticas. A pesquisa foi aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE e as voluntárias assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A avaliação da FM 
foi realizada com o posicionamento da célula de carga, integrada 
ao sensor SDS 1000 (Miotec) na região dos dentes molares, nos 
dois lados da arcada dentária e as participantes foram instruídas a 
mordê-la o mais forte possível, por três vezes consecutivas, com 
intervalo entre elas de 10 segundos de cada lado e foi obtido um 
valor médio (kgf). Os valores foram expressos pelo software Mio-
graph USB da Miotec®. A análise estatística foi realizada com o 
teste de Shapiro-Wilk. Para comparação das FM, foi usado o teste 
t para amostra dependentes e independentes e nas amostras com 
variância diferentes utilizamos o teste t para amostra heterocedás-
tica. Utilizou-se o Biostat 5.3 para análise dos dados. Resultados: 
Não houve diferença de lateralidade intragrupo (GC: p bilateral 
= 0.5067; GD: p bilateral = 0.2983) e nem tampouco quanto à 
lateralidade entre os grupos (lado direito: p = 0.2051 e lado es-
querdo (p = 0.1605). Na comparação dos grupos, levando-se em 
consideração o lado de preferência de mordida, também não houve 
diferença na FM (p bilateral = 0.3069). Conclusão: Os resulta-
dos desse estudo sugerem não haver comprometimento da força 
de mordida em indivíduos diabéticos, contrariamente aos estudos 
que demonstraram alteração na força da musculatura estriada es-
quelética em indivíduos diabéticos (Andersen et al., 2004; Park 
et al., 2006). Palavras-chave: Diabetes tipo 2, músculo masseter, 
força da mordida.

PO383 - DIABETES MELLITUS assOciadO a cÂNcer de 
PÂNcreas: Um relaTO de casO
morais aa1, Pinheiro mB2, rodrigues lP3, luz BG3, albuquerque Fa3, 
santos cm3, lavareda PHB3, maia Ns3

1 Docente de Endocrinologia, Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
de São João del-Rei (UFSJ). 2 Docente da Faculdade de Medicina da UFSJ.  
3 Acadêmico de Medicina da UFSJ 

Objetivo: Descrever evolução de paciente com hipocalemia secun-
dária a Cushing atípico, diabetes mellitus (DM), portador de câncer 
de pâncreas (CP). Materiais e métodos: Análise de prontuário. 
Dados divulgados mediante assinatura de termo de consentimento 
livre e esclarecido. Utilizaram-se PubMed e SciELO para revisão 
bibliográfica. Resultados: Paciente com emagrecimento não inten-
cional de 20% do peso, maior frequência de evacuações e anorexia. 
Quatro meses antes com diagnóstico de DM, usando Metformina 
(MTF) 850 mg 3x/dia e Glibenclamida 5 mg 2x/dia. Além de 
hipercolesterolemia medicada com Sinvastatina 40 mg/dia e hiper-
tensão, tratada com Hidroclorotiazida 25 mg/dia, sendo suspensa 
posteriormente por causa de hipocalemia. Exames mostraram alte-
rações de glicemia de jejum (196 mg/dl), HbA1c (11,1%) e hipoca-
lemia (3,0 mEq/l). Foi trocada MTF por Linagliptina 5 mg 1x/dia, 
por causa de queda da função renal. Houve piora da hipocalemia, 
sendo prescrita Espironolactona 25 mg/dia com recidiva progressi-
va. DM evoluiu com descompensação, sendo iniciada insulina NPH 
progressivamente até 68 UI/dia, ineficiente. 40 dias após, teste 
de supressão com Dexametasona revelou ausência de supressão de 
cortisol. Diagnosticada secreção ectópica de ACTH, por processo 
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paraneoplásico, suspeito de sítio primário pulmonar, mas descarta-
do após tomografia computadorizada (TC) de tórax. Optado por 
terapia com Cetoconazol progressivamente até a dose máxima, com 
discreta melhora. Dois meses após, biópsia revelou adenocarcinoma 
metastático em fígado, com sítio primário em corpo e cauda de pân-
creas. Paciente faleceu antes do início da quimioterapia. Discussão: 
O CP é a quarta causa de morte por neoplasia nos EUA. É irrese-
cável, localmente avançado ou metastático ao diagnóstico. Cerca de 
80% dos pacientes têm DM, podendo ser sintoma do CP, sobretudo 
quando surge após a sexta década de vida e em pessoas sem fatores 
de risco ou história familiar de DM. O CP possui prognóstico ruim 
mesmo após ressecção. Quando há metástase hepática, a cirurgia 
não é uma opção. Conclusão: O diagnóstico de DM associado a 
CP foi difícil pela ausência de manifestações típicas ou de fatores 
de risco. A hipercortisolemia, levando à hipopotassemia mantida e 
resistência insulínica importante, induziu a uma investigação mais 
detalhada. A identificação das características típicas do DM asso-
ciado ao CP poderia identificar os indivíduos com maior benefício 
de screening com TC e melhorar seu prognóstico. Palavras-chave: 
Câncer de pâncreas, secreção ectópica de ACTH, diabetes mellitus 
secundário.

PO384 - eFeiTO aGUdO de TriTerPeNO isOladO da 
CROTON HETERODOXUS BAILLON Na Glicemia: PaPel 
secreTaGOGO e iNsUliNOmimÉTicO
luz G1, castro aJG1, Frederico mJs1, moraes all1, althenhofen d1, 
carvalho FK2, Pizzolatti mG2, silva FrmB1

1 Departamento de Bioquímica, Centro de Ciências Biológicas, Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 2 Departamento de Química, Centro de 
Ciências Físicas e Matemáticas, UFSC 

Objetivo: O diabetes melito (DM) é um dos principais problemas 
de saúde pública mundial e está associado a altas taxas de morbi-
dade e mortalidade. Ainda que a insulina e os hipoglicemiantes 
orais sejam efetivos no tratamento, apresentam efeitos colaterais 
significativos. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi estudar os 
efeitos do triterpeno HCH25 isolado da planta Croton heterodoxus 
Baillon na glicemia de ratos hiperglicêmicos e estudar o mecanismo 
de ação envolvido. Material e métodos: Foram utilizados ratos 
Wistar machos de 50 dias, divididos em grupos (n = 5): controle e 
tratados com HCH25 (0,1, 1 e 10 mg/kg) (CEUA PP398). Para 
a realização da curva de tolerância à glicose, a glicemia foi medida 
nos tempos 0, 15, 30, 60 e 180 min após a sobrecarga de glicose 
(8,9M). Os níveis séricos de insulina e peptídeo semelhante ao glu-
cagon 1 (GLP-1) foram avaliados no tempo 15 min. A captação de 
cálcio em ilhotas pancreáticas foi estudada aos 5 min de incubação 
com o HCH25 (100 nM). A toxicidade foi avaliada por meio dos 
níveis séricos da lactado desidrogenase (LDH). Também o cálcio 
sérico foi avaliado após 180 min. Os dados foram expressos como 
a média ± EPM. As comparações estatísticas foram realizadas por 
meio da análise de variância de uma ou duas vias (ANOVA) segui-
da pelo pós-teste de Bonferroni. Foi considerado estatisticamente 
significativo p ≤ 0,05. Resultados: O HCH25 reduziu significati-
vamente a glicemia de ratos normais hiperglicêmicos nos tempos 
15 e 30 min, respectivamente (15% e 17%, dose de 0,1 mg/kg). E 
nos tempos 15, 30, 60 e 180 min (34%, 26%, 14% e 17%, dose de 
1 mg/kg; e 23%, 26%, 19% e 26%, dose de 10 mg/kg). A diminui-
ção da glicemia foi acompanhada do aumento nos níveis séricos de 
insulina, GLP-1 e conteúdo de glicogênio hepático (aumento de 
cinco vezes). Não houve diferença significativa dos níveis séricos 
de cálcio e LDH entre os grupos. Discussão: O HCH25 diminuiu 
a glicemia de ratos hiperglicêmicos. Esse efeito foi mediado, ao 
menos em parte, pelo aumento do influxo de cálcio nas ilhotas pan-
creáticas e aumento dos níveis de GLP-1, que, consequentemente, 

aumentaram a secreção de insulina. Além disso, o HCH25 aumen-
tou o conteúdo de glicogênio hepático após 3h do tratamento. O 
composto não induziu toxicidade e hipercalcemia nesse período 
estudado. Conclusões: O triterpeno HCH25 isolado da planta 
Croton heterodoxus Baillon exibe um potencial efeito secretagogo 
e insulinomimético para a regulação da glicemia. Apoio: CNPq, 
Capes, PPG-Bioquímica. Palavras-chave: Croton heterodoxus, tri-
terpenos, diabetes.

PO385 - eFeiTO aNTi-HiPerGlicÊmicO de isOFlavONa 
eXTraída de POLYGALA MOLLUNGINIFOLIA
altenhofen da1, da luz G1, venzke d1, ludwig al1, Pires cm1, 
Frederico mJ1, Pizzolatti mG1, silva FrmB1

1 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Objetivo: As terapias antidiabéticas existentes não são capazes de 
evitar a evolução das complicações da doença. Dessa forma, alter-
nativas terapêuticas, como as isoflavonas, descritas como agentes 
antidiabéticos, são potencias alvos de estudo. O objetivo foi estudar 
o efeito anti-hiperglicêmico da ISO 20H2P, isoflavona isolada de 
P. mollunginifolia. Material e métodos: Ratos Wistar (50-55 dias) 
foram tratados p.o. gavagem com 1 mg/kg de ISO 20H2P ou com 
veículo (água + etanol 1%) e após 30 min todos os grupos receberam 
sobrecarga de glicose (8,9 M p.o. gavagem). A glicemia foi determi-
nada pelo método glicose oxidase no tempo 0, 15, 30, 60 e 180 min 
posterior à sobrecarga de glicose (CEUA PP00398). A dosagem sé-
rica de GLP-1 foi realizada por ELISA. A atividade das dissacaridases 
foi avaliada pelo método glicose oxidase e o glicogênio hepático e 
muscular por meio de reação com iodo. Resultados e discussão: 
Observou-se redução significativa (p < 0,05) da glicemia (21%) no 
grupo tratado em relação ao grupo controle (173 ± 12 mg/dl; 137 
± 6 mg/dl; 181 ± 21 mg/dl para 143 ± 8 mg/dl) no tempo 15 e 
60 min, respectivamente. Os resultados indicam que o mecanismo 
de ação da ISO 20H2P na redução da glicemia pode ser via hepa-
tócitos, pois ocorreu aumento significativo (p < 0,01) no conteúdo 
de glicogênio (57 ± 4 para 85 ± 10 mg/g de tecido), contraria-
mente, não houve alterações no glicogênio muscular. Além disso, a 
ISO 20H2P estimulou significativamente (p < 0,001) a secreção de 
GLP-1 (glucagon like-peptide) em relação ao controle (60 ± 0,4 pM 
para 188 ± 5 pM), indicando o intestino como alvo importante para 
a modulação da glicemia. Por outro lado, não houve alteração na 
atividade das dissacaridases pelo composto. Esses resultados estão de 
acordo com os de outros estudos que apontam a secreção de GLP-1 
e o conteúdo de glicogênio hepático como consequência da ação 
de isoflavonas na redução glicêmica. Conclusão: O potencial efeito 
anti-hiperglicêmico da ISO 20H2P é mediado, pelo menos em par-
te, pela ação secretagoga de incretinas e pelo acúmulo de glicogênio 
hepático. Apoio: CNPq, Capes, PPG-Farmácia. Palavras-chave: 
Isoflavonas, incretinas, glicogênio.

PO386 - eFeiTO da FalTa da lavaGem das mÃOs aPÓs 
maNUseiO de alimeNTOs NOs resUlTadOs da Glicemia 
caPilar
lima JG1, Fernandes Km1, Nóbrega lHc1, santos KeF1, mesquita 
dJTm1, Quinto cmF1, mendonça rP1

1 Hospital Universitário Onofre Lopes/Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) 

Objetivo: A automonitorização da glicemia capilar é uma ferra-
menta bastante útil para acompanhamento de pacientes diabéti-
cos, sendo preconizada aferição por meio de uma gota de sangue 
extraída de um dos dedos após a higienização das mãos. Nem 
sempre tal recomendação é obedecida, de modo que objetivamos 
quantificar a influência da não higienização das mãos no resultado 
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da automonitorização glicêmica, bem como avaliar se a medição 
na segunda gota de sangue pode ser mais fidedigna. Materiais e 
métodos: Foram avaliados 21 pacientes, diabéticos ou não, 13 
(61,9%) mulheres, com idade média de 31,4 ± 13,6 anos. Glice-
mia capilar foi medida nas seguintes situações: sem lavar as mãos, 
após lavar as mãos, após limpar o dedo com álcool (sem esperar 
secar o álcool) e após manusear laranja, maçã, morango, abacaxi, 
banana, chocolate e pão com manteiga. Uma segunda medição 
foi feita para todos os casos após limpar a primeira gota de san-
gue com guardanapo e formar uma segunda gota. O resultado 
da glicemia na primeira gota após lavar as mãos foi considerado 
como controle para fins de comparação. Foi utilizado o mesmo 
aparelho para todas as medições (Countour TS®). Os dados são 
apresentados com média ± DP. Resultados: A média da glicemia 
controle foi de 85,6 ± 16,3 mg/dl. Todos os grupos apresenta-
ram glicemias na primeira gota mais elevadas que o controle (p < 
0,05), exceto o grupo do pão com manteiga: laranja +27,7 mg/
dl, maçã +21,4 mg/dl, morango +18,5 mg/dl, abacaxi +17,0 
mg/dl, banana +77,2 mg/dl, chocolate +13,0 mg/dl, pão +2,5 
mg/dl, álcool em excesso +11,1 mg/dl. A glicemia medida na 
segunda gota teve correlação baixa com a da primeira gota (r = 
0,63, p < 0,0001), sendo a média da glicemia na segunda gota 
menor que na primeira (95,0 ±18,4 vs. 106,6 ± 40,9 mg/dl, p < 
0,005). A diferença da glicemia em relação ao controle foi ≥ 10% 
em 52,4% das glicemias medidas na primeira gota (79 de 189) e 
em 39,7% na segunda gota (75 de 189). Conclusão: Conforme já 
preconizado, é fundamental lavar as mãos antes de fazer medições 
de glicemia capilar. Apesar de a medida na segunda gota ainda 
ser mais elevada que a glicemia após lavar as mãos, caso não seja 
possível lavar, deve-se desprezar a primeira gota de sangue, dando 
preferência pela segunda gota. Palavras-chave: Diabetes, moni-
torização, glicemia.

PO387 - eFeiTO iNiBiTÓriO de FlavONOides Na aBsOrÇÃO 
iNTesTiNal de GlicOse: Um esTUdO IN SITU Na aTividade 
dOs TraNsPOrTadOres
altenhofen d1, Postal BG1, Kappel vd1, Guesser sm1, Pizzolatti mG1, 
suzuki dOH1, silva FrmB1

1 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Objetivo: Diabetes melito (DM), atualmente caracterizado como 
uma epidemia mundial, é definido como um grupo heterogêneo 
de distúrbios metabólicos de etiologia múltipla, caracterizados pela 
hiperglicemia. Assim, medidas para controle da hiperglicemia e pre-
venção das complicações são eficazes em reduzir o impacto desfavo-
rável na morbimortalidade desses pacientes. A redução da absorção 
intestinal de glicose é fisiologicamente um aspecto determinante 
no controle da glicemia em pacientes diabéticos. Dessa forma, o 
objetivo desse trabalho foi estudar o efeito in situ de flavonoides 
selecionados na absorção intestinal da glicose. Material e métodos: 
Para o estudo in situ do efeito dos compostos na absorção intestinal 
de glicose, ratos Wistar machos em jejum de 24 h foram anestesia-
dos e o intestino foi exposto e dividido em quatro segmentos (4 
cm) por meio de ligaduras (CEUA PP00398). Em cada segmento 
foi injetado 1 ml de solução de glicose (10 mM) na presença ou 
ausência dos flavonoides rutina, quercetina, hispidulina, fukugetina, 
catequina, naringenina ou canferitrina (1 e 10 mM) e na presença 
ou ausência do controle florizina (1 mM), um inibidor do SGLT1. 
Após 30 minutos o conteúdo dos segmentos foi recuperado e a 
concentração de glicose foi medida pelo método da glicose-oxidase. 
Resultados: Entre os flavonoides avaliados a catequina e a naringe-
nina na concentração de 10 mM apresentaram os melhores resul-
tados e inibiram significativamente a absorção intestinal de glicose 

em 54% e 69%, respectivamente (p < 0,05), similar à inibição do 
controle positivo florizina (79%). Discussão: A absorção intesti-
nal de glicose é mediada pelo cotransporte de sódio e glicose por 
meio do transportador de glicose dependente de sódio, chamado 
SGLT1, presente na membrana apical do enterócito. Estudos re-
latam que compostos naturais podem inibir o SGLT1 e a absorção 
de glicose. Neste trabalho foi demonstrado que flavonoides com 
ação anti-hiperglicêmica e/ou insulinomimética já demonstradas 
atuam também em outros sítios importantes para a homeostasia da 
glicose, como os SGLT1 no intestino. Os flavonoides representam 
um dos grupos nutracêuticos mais importantes, que contribuem 
para a homeostasia da glicose por atuarem em múltiplos alvos de 
regulação da glicemia. Conclusão: Os resultados indicam que os 
flavonoides catequina e naringenina podem inibir a atividade do 
SGLT1 e reduzir significativamente a absorção da glicose intestinal. 
Apoio: CNPq, Capes, PPG-Farmácia. Palavras-chave: Diabetes, 
flavonoides, SGLT1.

PO388 - eFeTividade dO cONTrOle GlicÊmicO 
veriFicadO Nas camPaNHas de PreveNÇÃO dO 
diaBeTes
virmond cm1, salles Pc1, Paraguassu Br1, costa Ps1, correa rc1, 
vieira mcc1, stella lc1, Fraige FF1

1 Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo 

Introdução: Anualmente ocorre a campanha nacional do diabetes, 
organizada pela Federação Nacional das Associações e Entidades 
de Diabetes (FENAD) nacionalmente, e entre seus objetivos está 
o diagnóstico precoce das complicações e orientação aos pacientes 
já diabéticos. O estudo do UKPDS mostrou que o controle inten-
sivo da glicemia em diabéticos e níveis de HbA1c < 7% estão di-
retamente relacionados à diminuição da incidência de retinopatia, 
nefropatia e possivelmente da neuropatia diabética. Infere-se que o 
diagnóstico precoce não é suficiente sem a obtenção das metas de 
glicemia por tratamento adequado. Objetivo: Avaliar o controle 
glicêmico de pacientes já sabidamente diabéticos que participaram 
das campanhas de prevenção promovidas pela FENAD na cidade 
de São Paulo, nos anos de 2006, 2009 e 2012. Metodologia: Du-
rante as campanhas foram realizadas medidas de glicemia capilar 
em participantes com ou sem diagnóstico prévio de diabetes. Os 
dados obtidos de quem referia diagnóstico prévio nas campanhas 
de 2006, 2009 e 2012 foram comparados. A padronização de nor-
malidade para os testes de glicemia foi jejum de 8 horas < 100 mg/
dl e na ausência de jejum, < 140 mg/dl. A dosagem de HbA1c foi 
feita apenas na campanha de 2012. Resultados: Em 2006, foram 
realizados 8.972 testes, e 9% dos pacientes tinham diagnóstico pré-
vio de diabetes e, entre eles, 53% tinham o controle adequado da 
patologia, com glicemia média de 211 mg/dl. Na campanha de 
2009 foram realizados 3.947 testes, e, desses, 24% eram diabéti-
cos com diagnóstico anterior e 52,3% estavam com glicemia de 
jejum adequada. A glicemia média para esse grupo foi de 167,2 
mg/dl. Em 2012 foram realizados 7.896 testes, e 13,5% tinham 
diagnóstico prévio de diabetes, dos quais 53% tinham o controle 
glicêmico adequado. A glicemia média foi de 180,3 mg/dl e 60,7% 
das hemoglobinas glicadas eram maiores que as recomendações do 
ADA. Discussão: As campanhas de diabetes revelam que nos úl-
timos anos o controle não está adequado, não atingindo as metas 
estabelecidas pela ADA (glicemia de jejum e hemoglobina glicada). 
Conclusão: Visto que o diabetes possui complicações crônicas, não 
basta fazer o diagnóstico precoce, mas deve-se capacitar médicos e 
pacientes para otimizar o tratamento. Palavras-chave: Diabetes, 
diagnóstico, meta terapêutica.
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PO389 - eFicÁcia e seGUraNÇa de liXiseNaTida em 
PacieNTes idOsOs cOm diaBeTes TiPO 2: sUBaNÁlise dO 
PrOGrama GeTGOal
Golbert m1, moreira rO2, Hanefeld m3, lin J4, aroson r5, darmon P6, 
evans m7, van Gaal 8

1 Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de 
Porto Alegre (UFCSPA). 2 Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia (IEDE).  
3 Center of Clinical Studies. 4 Novosys Health. 5 LMC Diabetes and Endocrinology. 
6 Sainte-Marguerite Hospital. 7 University Hospital Llandough. 8 Antwerp University 
Hospital 

Objetivo: Esse estudo tem o objetivo de avaliar o uso da lixisenati-
da, um novo agonista do GLP-1, em associação com antidiabéticos 
orais em pacientes idosos. Material e métodos: É uma análise post-
-hoc de cinco estudos randomizados, fase 3 de lixisenatida versus pla-
cebo (GetGoal-M, -P, -S, -M-Asia, -F1), que avaliou a lixisenatida 
em associação com antidiabéticos orais, em 501 pacientes com dia-
betes tipo 2 acima de 65 anos. Resultados: Em relação às caracterís-
ticas de base dos pacientes, a idade média foi de 69,3 anos, o IMC 
médio, de 29,4 kg/m2 e duração média da doença, de 10,6 anos. O 
valor de HbA1c basal do grupo da lixisenatida era de 7,99% versus 
7,92% no grupo do placebo. 90% dos pacientes estavam em uso de 
metformina, 44,7%, de sulfonilureia e 16,6%, de tiazolidinedionas. 
Após randomização, houve redução significativa da HbA1c no gru-
po da lixisenatida em relação ao placebo [-0,54% (CI: -0,73, -0,36), 
p < 0,00001]. O grupo da lixisenatida também teve melhora signi-
ficativa de todos os desfechos propostos nesta análise, em relação ao 
placebo: proporção de pacientes que atingiram HbA1c < 7% (49,3% 
vs. 22,8%, p < 0,0001); HbA1c < 7% e ausência de ganho de peso 
(41,8% vs. 18,8%, p < 0,0001); HbA1c < 7% e ausência de hipo-
glicemia sintomática documentada (44,4% vs. 22,3%, p < 0,0001); 
HbA1c < 7%, ausência de ganho de peso e de hipoglicemia sintomá-
tica documentada (37,2% vs. 18,8%, p < 0,0001). Uma tendência a 
maior frequência de hipoglicemia sintomática documentada foi vista 
no grupo da lixisenatida em relação ao placebo [OR: 2,09 (0,88, 
4,97) p = 0,09], principalmente nos pacientes que estavam em uso 
de sulfonilureia. Não houve incidência de hipoglicemia severa em 
nenhum dos grupos. Discussão: O número de idosos com diabetes 
tipo 2 vem crescendo e, assim, a segurança e a eficácia das drogas 
para esses vulneráveis pacientes tornam-se questões cada vez mais 
importantes no cenário da individualização do tratamento. Con-
clusão: Essa análise post-hoc sugere que em pacientes com diabetes 
tipo 2 não controlados com antidiabéticos orais lixisenatida melhora 
significativamente o controle glicêmico. Além disso, as análises com-
postas indicam risco limitado de ganho de peso e hipoglicemia.  Pa-
lavras-chave: Lixisenatida, idoso, agonista do receptor de GLP-1.

PO390 - esTUdO cOmParaTivO dOs eFeiTOs da 
vildaGliPTiNa e GliclaZida NO esTresse OXidaTivO e 
disFUNÇÃO eNdOTelial NO avc aGUdO assOciadO a 
diaBeTes TiPO 2
muniz aa1, Ferraz TmBl1, silva Psa1, macedo rBl1, alcântara aNs1, 
amaral ss1, santos KBs1, silva ca2

1 Ambulatório de Endocrinologia e Diabetes, Hospital Geral de Fortaleza.  
2 Faculdade de Educação Física, Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Objetivo: A vildagliptina, um inibidor da dipeptidil-peptidase IV, 
tem sido estudada como um agente antioxidante, com proprieda-
des vasodilatadoras associadas ao glucagon-like peptide-1 (GLP-1). 
Nenhum estudo randomizado que compara vildagliptina e glicla-
zida em pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 e acidente 
vascular cerebral (AVC) agudo tem sido publicado. Este estudo teve 
como objetivo analisar os efeitos da vildagliptina, comparativamen-
te aos efeitos da gliclazida e metformina, sobre a função endotelial 
e o controle do estresse oxidativo em pacientes na fase aguda do 

AVC isquêmico em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Mate-
rial e métodos: A amostra (n = 12) foi dividida em três grupos: 
I (vildagliptina + metformina); II (gliclazida + metformina) e III 
(metformina). A vasodilatação mediada pelo fluxo (flow-mediated 
vasodilatation – FMD), medida por Doppler da artéria braquial, e 
a concentração sérica de malondialdeído (MDA) foram registradas 
no momento basal e após um mês de intervenção, verificando-se 
as alterações obtidas. Resultados: Embora todos os pacientes apre-
sentassem disfunção endotelial no período basal, apenas no grupo I 
houve melhora significativa da função endotelial após o tratamen-
to, obtendo-se aumentos maiores que 4,5% no diâmetro da artéria 
braquial na fase de hiperemia (FMD = 4,7%, 4,8% e 5,0% nessa fase 
dependente do endotélio), o que pode ser atribuído à ação do GLP-
1 mediado pela vildagliptina. Quanto ao estresse oxidativo, nos gru-
pos I e II observou-se tendência à redução dos níveis de MDA, não 
verificada no grupo III, com uso da metformina isoladamente. Dis-
cussão: O dano neurológico no diabético com AVC desenvolve-se 
como resultado de uma série de eventos fisiopatológicos complexos, 
tendo destaque a disfunção endotelial, com redução na vasodilata-
ção mediada pelo fluxo e o estresse oxidativo, com maior produção 
de substâncias tiobarbitúricas ácido-reativas (TBARS), entre elas o 
marcador biológico malondialdeído. Conclusão: O estudo sugere 
que a vildagliptina apresenta efeito diferenciado sobre o FMD e 
a produção de TBARS. Maior tempo de ação dessa droga poderá 
apresentar resultados mais positivos no controle do dano neurológi-
co provocado por AVC em pacientes diabéticos, o que deve ser ob-
jeto de novos estudos. Palavras-chave: Diabetes mellitus, acidente 
vascular cerebral isquêmico, vildagliptina.

PO391 - eXPeriÊNcia de Um serviÇO de aTeNdimeNTO 
mUlTidisciPliNar em diaBeTes cOm O UsO de caNeTas 
descarTÁveis Para aPlicaÇÃO de iNsUliNa: aNÁlise de 
300 casOs
costa PO1, sotero rmF1, Barros FO1

1 Centro de Diabetes de Sergipe 

Objetivos: Avaliar o uso de canetas descartáveis para aplicação de 
insulina como item importante na qualificação do tratamento do 
diabético e no seu controle metabólico. Material e métodos: Du-
rante seis meses, no período de janeiro/2013 a junho/2013, 300 
pacientes diabéticos (atendidos em um ambulatório de assistência 
multidisciplinar na cidade de Aracaju/SE) que utilizavam seringas 
ou que utilizavam medicamentos orais ou que foram diagnostica-
dos recentemente e, posteriormente, passaram a utilizar canetas 
descartáveis para aplicação de insulina (Novo Nordisk) foram se-
lecionados aleatoriamente para serem entrevistados acerca da sa-
tisfação com a terapia, facilidade de sua aplicação e suas reações 
com a nova conduta terapêutica. Resultados: Na análise estatística 
das informações fornecidas pelos pacientes, pode-se observar que 
98% dos pacientes souberam da caneta pelo médico ou serviço de 
diabetes; 96% decidiram utilizá-la por indicação médica; 100% dos 
pacientes afirmaram que o uso das canetas não é complicado, que 
facilitou o tratamento e que sua utilização é mais prática e me-
nos dolorosa quando comparada ao uso de seringas. Constatou-se 
ainda que cerca de 72% dos pacientes em uso da caneta tiveram 
suas doses de insulina reduzidas. Discussão: Atualmente, o uso 
de canetas no tratamento do diabetes está difundido por todo o 
mundo. Há evidências de que o uso da caneta em detrimento da 
seringa está relacionado a melhora do controle metabólico, menor 
risco de crises hipoglicêmicas, maior facilidade de uso e melhora 
da qualidade de vida dos portadores dessa doença crônica. Con-
clusão: O presente estudo apresenta dados compatíveis com o já 
descrito na literatura. Comprova-se que o uso das canetas aplica-
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doras de insulina oferecem ao paciente mais conforto e segurança, 
além de promover melhor controle glicêmico, reduzindo as com-
plicações da doença. Palavras-chave: Canetas, insulina, controle 
metabólico.

PO392 - É seGUrO iNiciar a iNsUliNa GlarGiNa em 
PacieNTes cOm diaBeTes TiPO 2 virGem de iNsUliNa cOm 
Uma dOse Baseada NO íNdice de massa cOrPÓrea
Franco dr1, Baptista J1, abreu Frm1, Baptista rB1, eliaschewitz FG1

1  Centro de Pesquisas Clínicas (CPCLIN)

Objetivo: O objetivo primário deste estudo foi avaliar a segurança 
de quatro algoritmos para titulação da insulina glargina, aplicada a 
uma amostra homogênea de pacientes com diabetes tipo 2 (DM2), 
analisando a frequência de hipoglicemia moderada (≤ 56 mg/dl) a 
grave. Materiais e métodos: Este estudo aberto, com 24 semanas de 
duração, incluiu 92 pacientes com DM2, virgens de insulina, que não 
obtiveram o controle glicêmico adequado com a utilização de um ou 
dois fármacos orais. Os pacientes foram randomizados para algorit-
mos baseados na dose fixa inicial de 10 UI de insulina glargina [gru-
po LANMET (n = 26) e grupo LANMET PLUS (n = 22)] e, tam-
bém, para algoritmos baseados no índice de massa corpórea [grupo 
DeGold (n = 23) e grupo DeGold PLUS (n=21)]. Dois algoritmos 
empregaram um esquema fixo de titulação de 2 UI, duas vezes por 
semana, em comparação com um protocolo variável (PLUS), que 
utilizava 2 a 8 UI, duas vezes por semana, de acordo com os níveis 
de glicemia de jejum. Resultados: Foram comparados os dados de 
doses de insulina glargina em UI e U/kg, além de parâmetros de efi-
cácia que avaliaram os dados de glicemia de jejum e de hemoglobina 
glicada (A1C), no início e no final do protocolo. Dos quatro algorit-
mos avaliados, o protocolo DeGold se destacou: 95% dos indivíduos 
desse grupo atingieam a meta estabelecida para a glicemia de jejum e 
69% alcançaram valores de A1C < 7%, com tempo médio de titulação 
de 22 dias, sem aumento na frequência de hipoglicemias. Não houve 
diferenças significativas nos parâmetros de eficácia entre os diferentes 
algoritmos. Entretanto, quando os algoritmos LANMET e DeGold 
foram comparados com os dois algoritmos de rápida titulação (LAN-
MET PLUS e DeGold PLUS), constatou-se aumento na frequência 
de hipoglicemias moderadas com a utilização dos esquemas PLUS 
(p < 0,037). Discussão: A terapia com insulina glargina é uma es-
tratégia eficiente no tratamento do DM2 na ausência de resposta 
aos tratamentos orais. Vários algoritmos foram desenvolvidos, mas 
a comparação de eficácia e segurança entre os algoritmos, desenvol-
vidos para diferentes populações, ainda não havia sido estabelecida. 
Este estudo contribuiu para melhorar a compreensão e a adequa-
ção dos diferentes algoritmos para o tratamento insulínico no DM2. 
Conclusão: A utilização da dose inicial de insulina glargina definida 
com base no índice de massa corpórea é uma postura segura e eficaz. 
Os algoritmos de titulação rápida aumentam o risco de hipoglicemias 
moderadas. Palavras-chave: Insulinização no DM2, insulina glargi-
na, algoritmos de titulação de insulina.

PO393 - FreQUÊNcia de deFiciÊNcia de viTamiNa B12 em 
PacieNTes diaBÉTicOs UsUÁriOs de meTFOrmiNa
damião cP1, Taboada GF1, rodrigues aO1, Pinheiro mFmc2, cruz 
Filho ra1, cardoso GP1, lima GaB1

1 Universidade Federal Fluminense (UFF). 2 Laboratório Sérgio Franco 

Objetivo: Avaliar a frequência da deficiência de vitamina B12 em 
pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) em uso de metfor-
mina acompanhados em hospital universitário. Materiais e méto-
dos: Estudo prospectivo de corte transversal, com dosagem sérica 

de vitamina B12 de DM2 em uso de metformina. Dados expres-
sos como mediana (mín-máx). Análise estatística utilizando SPSS 
13.0. O teste de Mann-Whitney foi utilizado para a comparação 
de variáveis numéricas entre grupos. O teste de McNemar foi utili-
zado para avaliar a associação entre variáveis binárias. Foi conside-
rado estatisticamente significativo um p valor < 0,05. Resultados: 
231 pacientes, com idade de 61 anos (34-79), sendo 167 mulheres 
(72%). A frequência de deficiência de vitamina B12 foi de 26,8%. 
Os pacientes com deficiência de vitamina B12 apresentavam maior 
tempo de DM2 (14 vs. 10 anos; p = 0,042) e maior tempo de uso de 
metformina (10 vs. 8 anos; p = 0,016). Os níveis séricos de vitamina 
B12 foram significativamente mais baixos nos pacientes que faziam 
uso de antagonistas H2 ou inibidores de bomba de prótons (210 vs. 
292 pg/ml; p = 0,002). Após realização de regressão múltipla, os 
fatores que interferiram nos níveis de vitamina B12 foram o tempo 
de uso de metformina e o uso de inibidores de bomba de prótons 
ou antagonistas H2. Não houve influência significativa da idade, 
tempo de DM2, tabagismo ou etilismo. Discussão: A frequência 
de deficiência de vitamina B12 encontrada nos pacientes com DM2 
em uso de metformina foi de 26,8%. Essa frequência está de acordo 
com os resultados publicados na literatura estrangeira. Os pacien-
tes com deficiência de vitamina B12 apresentavam maior tempo de 
DM2 e maior tempo de uso de metformina, o que fala a favor de um 
efeito cumulativo do uso de metformina na diminuição dos níveis 
de vitamina B12. O uso de antagonistas H2 ou inibidores de bomba 
de prótons influenciou negativamente os níveis séricos de vitamina 
B12, demonstrando o papel da redução da acidez gástrica como 
fator predisponente para a deficiência de vitamina B12. Conclusão: 
Os achados confirmam a alta frequência de deficiência de vitamina 
B12 nos pacientes que usam metformina e destacam a importância 
do tempo de uso dessa medicação, bem como a influência de drogas 
que diminuem a acidez gástrica na patogênese desse efeito adverso 
da metformina. Por fim, é importante lembrar que a deficiência de 
vitamina B12 é causa de neuropatia periférica, devendo ser conside-
rada no diagnóstico diferencial da neuropatia diabética. Palavras-
-chave: Diabetes, metformina, deficiência de vitamina B12.

PO394 - imPacTO dO eNdOcriNOlOGisTa NO 
TraTameNTO dO DIABETES MELLITUS TiPO 2 em PacieNTes 
cOm dOeNÇa reNal crÔNica
sabbag arN1, da silva mm2, riella mc2, Psendziuk c1, Hecke Jc3, 
stelmasuk K3, von stein JK2

1 Hospital Universitário Evangélico de Curitiba. 2 Fundação Pró-Renal.  
3 Faculdade Evangélica do Paraná 

Objetivo: Avaliar o impacto do tratamento otimizado e especializa-
do da hiperglicemia nos pacientes com doença renal crônica (DRC) 
portadores de diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Material e méto-
dos: Foram analisados 70 prontuários de pacientes com DRC está-
dio I a V, com taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) média 
de 53,65 ± 27,2 ml/min, calculada pela fórmula do MDRD, que 
realizaram acompanhamento mínimo de três meses com o endo-
crinologista. A amostra era composta por 42 mulheres (60%) e 28 
homens (40%), com idade média de 62 ± 12,4 anos. O estudo foi 
realizado na Fundação Pró-Renal em Curitiba-PR, no período de 
março/2012 a junho/2013. Os dados coletados foram: TFGe, he-
moglobina, hemoglobina glicosilada (HbA1c), triglicerídeos, LDL 
e os esquemas terapêuticos utilizados para controle do DM2, todos 
no intervalo de 0, 3 e 6 meses após a primeira avaliação. Os dados 
foram armazenados em tabelas do Excell 2007 e submetidos à análi-
se estatística pelo teste t. O nível de significância utilizado foi p-valor 
< 0,01. Resultados: Durante o período acompanhado, a média dos 
níveis de HbA1c apresentou queda significativa, variando de 9,39% 
para 8,57% e 8,15% após três e seis meses respectivamente. Os ní-
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veis de triglicerídeos e LDL não apresentaram mudança significativa. 
Discussão: O diabetes está associado ao aumento da mortalidade e 
ao alto risco de desenvolvimento de complicações micro e macrovas-
culares, sendo responsável por gastos excessivos em saúde e redução 
da capacidade de trabalho e da expectativa de vida. O mau controle 
glicêmico mostrou-se como fator de risco para o desenvolvimento e 
a progressão de complicações, em pacientes com DM1 e DM2. Da-
dos de estudos, como o DCCT (Diabetes Control and Complications 
Trial) e o UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study), 
estabeleceram a eficácia do melhor controle glicêmico na prevenção 
da nefropatia diabética e das outras complicações microvasculares. A 
redução de 1% da HbA1c associa-se à diminuição do risco para qual-
quer desfecho relacionado ao DM em 21% e para complicações mi-
crovasculares em 37%. Conclusão: A abordagem multiprofissional 
é ideal para o atendimento ao DM2 por causa da complexidade da 
consulta, que deve abordar detalhes do tratamento medicamentoso, 
dietoterápico e educação para prevenção das complicações crônicas. 
Além disso, nota-se a importância do endocrinologista para melhor 
intervenção e definição de metas de tratamento, visando reduzir 
possíveis complicações. Palavras-chave: Diabetes mellitus, doença 
renal crônica, tratamento.

PO395 - iNFlUÊNcia das iNsUliNas NPH, GlarGiNa e 
deTemir Nas variÁveis aNTrOPOmÉTricas e GlicÊmicas 
de iNdivídUOs cOm diaBeTes TiPO 1 em TeraPia Basal/
BÓlUs
souto dl1, Zajdenverg l2, rodacki m2, rosado el1

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto de Nutrição Josué 
de Castro, Departamento de Nutrição e Dietética. 2 UFRJ, Departamento de 
Medicina Interna, Seção de Diabetes e Nutrologia 

Objetivo: Comparar os efeitos da insulina NPH com os análogos 
de longa duração nas variáveis antropométricas e glicêmicas de in-
divíduos com diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Métodos: Indivíduos 
com DM1 atendidos em ambulatório do serviço de diabetes de hos-
pital universitário, não tabagistas e/ou etilistas e não apresentando 
diagnóstico de outras doenças crônicas, foram alocados de acordo 
com o tipo de insulina basal utilizada (G1 = NPH; G2 = detemir; G3 
= glargina) e orientados a realizar jejum de 8h para avaliação labo-
ratorial [glicemia por método enzimático colorimétrico e hemoglo-
bina glicada (A1c) por cromatografia líquida de alta performance] 
e antropométrica [índice de massa corporal (IMC), perímetro da 
cintura (PC) e composição corporal (bioimpedância elétrica Biody-
namics® modelo 450)]. Os dados foram analisados no software SPSS 
versão 17.0, considerando o nível de significância de 5%, por meio 
do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. Resultados: Doze mu-
lheres (36,4%) e 20 homens (63,6%) com idade de 21,76 ± 5,02, 
IMC de 23,32 ± 2,47 kg/m2, tempo de diagnóstico do DM1 de 
11,9 ± 6,4 anos, HbA1c de 7,5 ± 1,23% e utilizando terapia basal/
bólus, foram incluídos na análise. Os grupos [G1 (n = 22; 68,8%), 
G2 (n = 6; 18,8%) e G3 (n = 4; 12,5%)] não diferiam quanto ao 
sexo (χ2 = 0,93; p = 0,62) e idade (χ2 = 0,30; p = 0,85). O tipo de 
insulina basal também não afetou o IMC (χ2 = 0,43; p = 0,80), PC 
(χ2 = 1,92; p = 0,38), massa gorda (χ2 = 0,25; p = 0,87), A1c (χ2 = 
1,55; p = 0,45), glicemia de jejum (χ2 = 1,14; p = 0,56) e média das 
glicemias capilares nos últimos 30 dias (χ2 = 1,55; p = 0,45). Dis-
cussão: Estudos mostram que os análogos de longa duração causam 
menor ganho de peso corporal quando comparados à insulina NPH, 
por redução de hipoglicemias e modulação de receptores cerebrais. 
No entanto, assim como nossos resultados, outros estudos prévios 
não identificaram diferenças no IMC entre as insulinas, talvez por-
que os pacientes já haviam sido orientados a corrigir hipoglicemias, 
não realizando alimentação excessiva. Sugerimos também que a A1c 
igualmente não diferiu entre grupos em virtude do reduzido núme-

ro de relatos de hipoglicemia. Contudo, nossos dados contemplam 
apenas as monitorizações capilares da glicemia, não sendo utilizado 
o sistema de monitorização contínua de glicose para suportar essa 
hipótese. Conclusão: Não observamos diferenças entre as insulinas 
NPH, glargina e detemir nas variáveis antropométricas e glicêmicas 
de indivíduos com DM1. Palavras-chave: Diabetes tipo 1, insulino-
terapia, composição corporal.

PO396 - iNsUliNOma maliGNO – relaTO de casO
leite Gs1, miranda Fc1, Queiroz GT1, Ferlin GZ1, Falcão Trl1, Foss 
mc1, Freitas mcF1, Gomes Pm1

1 Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo (FMRP-USP) 

Tumores neuroendócrinos pancreáticos são raros, com incidência de 
1 a 1,5/100.000 habitantes nos EUA. Desses, 20% a 30% são in-
sulinomas, que têm como manifestação mais comum hipoglicemias 
sintomáticas. A maioria dos insulinomas são benignos, porém 10% a 
15% são malignos, com doença metastática inoperável, dificultando o 
manejo clínico. Uma paciente adulta com clínica de hipoglicemia foi 
diagnosticada como portadora de insulinoma maligno neste serviço, 
sendo o caso apresentado a seguir. Caso: PRJ, 86 anos, com história 
de episódios de confusão mental aguda há quatro meses, associados a 
sudorese profusa e mal-estar, com sintomas mais frequentes à noite e 
após períodos de jejum prolongado, com melhora após alimentar-se. 
Inicialmente foi tratada com diagnóstico de demência. Investigação 
para hipoglicemia foi iniciada devido à presença da tríade de Whipple. 
Na investigação complementar: glicemia 23 mg/dl; insulina basal 94 
mIU/ml (VR: 7,8-29,4); peptídeo C 5,98 ng/ml (VR 1,1-4,4); 
IGF-1 259 ng/ml (VR 288-736); cromogranina A 376 ng/ml (VR 
1,9-15). Ressonância magnética de abdome: lesão expansiva no cor-
po do pâncreas, compatível com neoplasia, medindo 6,1 x 3,4 x 5,5 
cm, com sinais de envolvimento vascular regional; múltiplas lesões 
hepáticas compatíveis com metástases, sendo a maior com 5,0 cm; 
nódulo sólido no rim direito (metástase?). Realizada biópsia de lesões 
hepáticas que evidenciou carcinoma neuroendócrino bem diferen-
ciado, provavelmente metastático. Foi descartado NEM com basais 
hipofisários normais e PTH de 20 pg/ml. Calcemia normal. Diante 
da impossibilidade de ressecção cirúrgica, foram iniciados Diltiazem 
60 mg 8/8 horas, Octreotide LAR 20 mg a cada 28 dias e quimio-
terapia paliativa com etoposídeo e carboplastina. Foram feitos cinco 
ciclos de quimioterapia, com melhora das hipoglicemias, e as lesões 
permaneceram inalteradas nos exames de controle. Porém, após o 
quinto ciclo houve piora clínica, com retorno das hipoglicemias. Pa-
ciente evoluiu com quadros infecciosos de repetição, indo a óbito em 
março de 2013, em vigência de sepse de foco pulmonar. Conclusão: 
As hipoglicemias decorrentes de insulinomas malignos são de con-
trole mais difícil apenas com tratamento medicamentoso, fazendo-se 
necessário estudos para novas terapias para os casos de hipoglicemia 
refratária. Palavras-chave: Hipoglicemia, insulinoma.

PO397 - liXiseNaTida assOciada À iNsUliNa Basal NO 
diaBeTes TiPO 2 redUZ seleTivameNTe a HiPerGlicÊmica 
PÓs-PraNdial
Zanella mT1, riddle mc2, seino Y3, Huelgas rG4, roy-duval c5, 
Hecquet c5, diGenio a5, rosenstock J6

1 Hospital do Rim e Hipertensão, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).  
2 Oregon Health & Science University. 3 Kansai Electric Power Hospital.  
4 Department of Endocrinology, Nantes University Hospital. 5 Sanofi. 6 Dallas 
Diabetes and Endocrine Center at Medical City 

Objetivo: Essa análise foi realizada para quantificar os efeitos de lixi-
senatida (LIXI) em associação com insulina basal, na vigência ou não 
de outros antidiabéticos, na hiperglicemia basal (BHG) e na hipergli-
cemia pós-prandial (PPHG). Metodologia: Os dados dos pacientes 
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foram agrupados a partir de três estudos randomizados fase III em 
que se comparou a LIXI uma vez ao dia associada ao tratamento-
-padrão (TP) (insulina basal ± agentes orais) ao placebo (PBO) asso-
ciado à TP. A BHG foi avaliada por meio da área determinada pelo 
valor glicêmico acima de 100 mg/dl e abaixo do valor obtido no je-
jum estendido pelas 24 horas. A PPHG foi avaliada por meio da área 
acima do valor da glicemia de jejum e abaixo dos valores dos níveis 
da glicose plasmática de 7 pontos na automonitorização nas 24 horas 
[AUC24h]). Esses valores foram calculados por um método repor-
tado previamente (Diabetes Care. 2011;34:2508-14). Resultados: 
Os 753 pacientes elegíveis com dados de perfil glicêmico avaliáveis 
tinham média de idade de 57 anos, IMC de 29,8 kg/m2, duração 
do diabetes de 11,5 anos, A1C de 8,15% e glicemia de jejum de 
de 135 mg/dl. Na avaliação pré-tratamento BHG e PPHG diurnas 
médias eram de 885,6 mg/l*h e 991,8 mg/l*h, respectivamente. 
As contribuições das BHG e PPHG médias para hiperglicemia eram 
de 42% e 58%, respectivamente. Após 24 semanas de tratamento, 
a alteração na A1c média ajustada foi de -0,77% com LIXI + TP e 
de -0,29% com PBO + TP (p < 0,0001). As reduções da BHG para 
LIXI + TP e PBO + TP foram semelhantes (alteração média ajustada 
para AUC24h -234 mg/l*h vs. -198 mg/l*h [NS]), mas os valores 
de PPHG se reduziram mais com LIXI + TP em comparação com 
PBO + TP (alteração média ajustada -378 mg/l*h vs. -180 mg/l*h, 
p < 0.0001). As contribuições médias da BHG e PPHG para hiper-
glicemia foram de 46% vs. 54% com LIXI + TP e 39% vs. 61% com 
PBO + TP. Discussão: A insulina basal reduz a hiperglicemia basal 
(BHG), mas a A1c pode permanecer alta por causa da hiperglicemia 
pós-prandial (PPHG) persistente. A lixisenatida, um agonista do re-
ceptor GLP-1 em desenvolvimento para o tratamento de DM2, pode 
reduzir PPHG e A1c sem ganho de peso, ou até induzir perda de 
peso, e assim induz benefícios adicionais àqueles da insulina basal. 
Conclusão: Esta análise sugere que a lixisenatida administrada uma 
vez ao dia complementa os efeitos da insulina basal no controle gli-
cêmico no diabetes tipo 2, reduzindo a A1c principalmente à custa 
de redução da hiperglicemia pós-prandial. Palavras-chave: Lixesena-
tida; agonista do GLP1, terapia combinada com insulina e GLP-1.

PO398 - meTaNÁlises de esTUdOs Fase 3 da liXiseNaTida 
adiciONada a HiPOGlicemiaNTe Oral em diaBeTes TiPO 
2 cOm cONTrOle iNsUFicieNTe
Borges Jlc1, rea r2, Gerchman F3, raccah d4, ceriello a5, Gourdy 
P6, lin J7, rosenstock J8

1 Universidade Católica de Brasília. 2 Hospital das Clínicas do Paraná.  
3 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 4 University Hospital Sainte-
Marguerite. 5 Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer. 6 University 
Hospital Rangueil. 7 Novosys Health. 8 Dallas Diabetes and Endocrine Center 

Objetivo: Analisar os resultados de segurança e eficácia da lixisenati-
da obtidos por meio de cinco ensaios clínicos randomizados duplo-
-cegos, internacionais e controlados com placebo em que lixisenatida 
foi acrescentada em pacientes em uso prévio de hipoglicemiante oral. 
Material e métodos: Metanálises de dados extraídos da população 
com intenção de tratar (ITT) de cinco estudos fase 3 (GetGoal-M, 
-P, -S, -M-Asia, e -F1). Resultados: Foram avaliados 1.828 pacien-
tes do grupo lixisenatida (intervenção) e 932 do grupo placebo sem 
diferenças significativas nas características basais: idade média de 55,5 
anos, IMC médio de 31,5 kg/m2, A1c média de 8,12% no grupo 
lixisenatida e de 8,05% no grupo placebo, tempo de diagnóstico 
de diabetes médio de 7,4 anos e 4,5 anos de uso de ADO. Desses 
pacientes, 92% recebiam metformina, 35,6% usavam sulfonilureia 
e 16,5%, tiazolidinedionas. A redução de glicemia pós-prandial foi 
significativamente maior no grupo intervenção do que no grupo pla-
cebo (-103,7 ± 95,52 vs. -15,4 ± 68,47 mg/dl; p < 0,0001), assim 
como a redução dos níveis de HbA1c (-0,87 ± 0,95 vs. -0,33 ± 0,93; 

p < 0,0001). A proporção de pacientes em que se atingiu a meta de 
A1c < 7% foi significativamente maior no grupo intervenção (33,53% 
vs. placebo 18,24%; p < 0,0001). A mudança do peso corpóreo va-
riou (kg) de -0,46 até -2,68 no grupo lixisenatida e de -0,89 até 
-1,8 no grupo placebo. Apesar de o grupo intervenção ter apresen-
tado maior frequência de hipoglicemias do que o grupo placebo [94 
(5,14%) vs. 28 (3%); p = 0,0098], a maioria delas ocorreu em pacien-
tes usando sulfonilureia e houve apenas um episódio de hipoglicemia 
severa (0,05%), também no grupo da lixisenatida em paciente usando 
sulfonilureia. Finalmente, lixisenatida melhorou significativamente o 
desfecho composto de HbA1C < 7%, ausência de ganho de peso e 
hipoglicemia sintomática [OR 2,53 (1,94, 3,28), p < 0,0001]. Dis-
cussão: Os análogos do GLP-1 causam melhora do controle glicê-
mico ao suprimir a secreção de glucagon, estimular a secreção de 
insulina e retardar o esvaziamento gástrico, sendo dependente dos 
níveis de glicose e não estando, assim, associados a frequência maior 
de hipoglicemia. Por essa ação gástrica e por terem influência sobre 
a saciedade, também resultam em perda de peso.   Palavras-chave: 
Lixisenatida, ADO, agonista do receptor de GLP-1.

PO399 - NecrOBiOse liPOide em Um PacieNTe cOm 
iNTOlerÂNcia À GlicOse
marques TF1, carvalho JBm1, macedo es1, Oliveira iB1, maia rP2, 
marchione al2, Brito rB2

1 Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte. 2 Hospital Regional so Cariri 

Introdução: Necrobiose lipoide é uma afecção cutânea relativamen-
te rara que acomete 0,3% dos indivíduos diabéticos, predominan-
temente no gênero feminino, mas que pode preceder em até cinco 
anos o aparecimento do diabetes. Relato do caso: Paciente, 63 
anos, gênero feminino, branca, referia ser previamente saudável, ne-
gando qualquer comorbidade clínica ou uso de medicamentos, até 
ter percebido o surgimento de manchas eritemato-violáceas brilhan-
tes em face anterior dos membros inferiores e face, não pruriginosas 
ou descamativas. Uma lesão localizada no membro inferior direito 
evoluiu, em uma semana, com ulceração de sua porção central. Sen-
sibilidades tátil, térmica e dolorosa preservadas. Procurou atendi-
mento dermatológico, quando foi submetida à biopsia de uma das 
lesões, com suspeita inicial de hanseníase, porém o histopatológico 
revelou pesquisa do bacilo negativa e presença de dermatite granulo-
matosa com necrose focal, sendo então referenciada à unidade espe-
cializada em diabetes. Negava queixas relacionadas à hiperglicemia. 
Exame inicial revelou glicemia de jejum de 103 mg/dl e teste oral 
de tolerância a glicose 2 horas após ingestão de 75 g de glicose ani-
dra de 134 mg/dl. Iniciada terapia com metformina 750 mg ao dia 
e orientada a realizar mudanças de estilo de vida. Em sua avaliação, 
dois meses após as medidas iniciais, apresentava regressão de todas 
as lesões cutâneas, sem cicatrizes residuais, e glicemia de jejum de 
89 mg/dl e hemoglobina glicosilada de 6,3%. Conclusão: Este caso 
ilustra a presença de necrobiose lipoide como manifestação inicial do 
diabetes mellitus. Palavras-chave: Diabetes, necrobiose lipoide, me-
tformina. Palavras-chave: Vitamina D, diabetes tipo 1, prevenção.

PO401 - POTeNcial eFeiTO BeNÉFicO da sUPlemeNTaÇÃO 
de cOlecalciFerOl Na PreveNÇÃO dO DIABETES 
MELLITUS TiPO 1
lopes la1, arruda GaJc1, Fernandes vO1, Gadelha dd1, carvalho 
mmd1, montenegro aPdr2, Negrato ca3, montenegro Jr rm1 
1 Serviço de Endocrinologia e Diabetes do Hospital Universitário Walter Cantídio da 
Universidade Federal do Ceará (UFC). 2 Serviço de Endocrinologia Pediátrica do 
Hospital Universitário Walter Cantídio da UFC. 3 Sociedade Brasileira de Diabetes 

Objetivo: Apresentar um possível efeito protetor da suplementa-
ção de vitamina D em altas doses na progressão do diabetes tipo 
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1 (DM1). Material e Métodos:  Relato de caso descrevendo a 
evolução clínico-laboratorial de dois irmãos com títulos elevados 
de anticorpos para DM1 antes e depois do uso de 4.000 UI/dia 
de colecalciferol. Resultados: Caso 1 (caso índice): masculino, 13 
anos, com queixa de cefaleia, realizou exames de rotina em que 
apresentou glicemia de jejum 117 mg/dl (VR 70-99 mg/dl). Pos-
teriormente, foram solicitados outros exames que demonstraram 
A1C 6,4% (VR 3,9%-6,1%), 25OHD 16,9 ng/dl (VR 30-100 ng/
dl), peptídeo C 1,2 ng/dl (VR 0,9-7,1 ng/dl), autoanticorpos 
anti-insulina 4% (VR menor 2,4%), antiGAD 8,5 IU/ml (VR in-
ferior a 10 IU/ml) e anti-ilhota reagente. Não apresentava pólis e 
a maior glicemia observada durante seu monitoramento glicêmico 
foi de 128 mg/dl. Caso 2: Feminino, 18 anos, assintomática, foi 
submetida à investigação laboratorial a pedido da família após os 
resultados alterados dos exames do irmão. Apresentou glicemia de 
jejum 75 mg/dl, A1C 4,4%, 25OHD 39,7 ng/dl, peptídeo C 1,5 
ng/ml, antiGAD 202 UI/ml e anti-ilhota reagente. Na história fa-
miliar, o pai também apresentava anticorpos positivos. Os pacientes 
iniciaram 4.000 UI/dia de colecalciferol, mantendo cuidados com 
estilo de vida (alimentação saudável e atividade física regular). Após 
a suplementação de vitamina D durante quatro meses, o caso 1 evo-
luiu com glicemia de jejum 82 mg/dl, A1C 5,3%, 25OHD 44,93 
ng/dl, peptídeo C 0,7 ng/ml, antiGAD 7,1 UI/ml, anti-insulina 
3,7% de ligação e anti-ilhota reagente. O caso 2 foi reavaliado após 
dois meses de suplementação e evoluiu com glicemia de jejum 79 
mg/dl, A1C 4,4%, 25OHD 55,57 ng/dl, antiGAD 159,8 UI/
ml e anti-ilhota reagente. Discussão: Após o uso de altas doses 
de vitamina D, foi observada euglicemia e redução dos títulos de 
antiGAD nos casos descritos. O colecalciferol pode ser utilizado 
como terapia adjuvante em associação com a insulina em pacien-
tes com DM1, exercendo efeito imunológico e desaceleração da 
perda da função residual da célula beta nesses indivíduos. Assim, 
seu uso pode ser promissor na prevenção do DM1. Conclusão: Os 
resultados observados sugerem possível benefício da suplementação 
de colecalciferol na evolução do DM1 em fase precoce. Contudo, 
estudos prospectivos controlados em população com esse perfil são 
necessários para justificar essa indicação. Palavras-chave: Diabetes 
tipo 1, vitamina D, prevenção.

PO402 - PrescriÇÕes OFF-LABEL em diaBeTes
andrade lJO1, santos-França l2, sousa alOF3, França ls4, 
Bittencourt amv5

1 Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), BA. 2 Faculdade de Tecnologia 
e Ciências (FTC) 3 Universidade Católica de Salvador (UCSAL). 4 Casa de 
Misericórdia de Itabuna (SCMI). 5 Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

A prescrição de um medicamento sem as indicações para as quais 
a droga foi originalmente aprovada por órgãos reguladores é in-
ternacionalmente conhecida como prescrição off-label. Objetivo: 
Descrever a terapia off-label em diabetes mellitus, relatada na litera-
tura científica internacional, bem como suas indicações, por meio 
de revisão bibliográfica integrativa. Método: Uma revisão integra-
tiva foi realizada por meio de pesquisa na base de dados interna-
cional Medline para seleção dos artigos. A seleção desses bancos 
de dados foi baseada na ampla gama de periódicos neles inseridos 
e para fornecer uma visão geral da produção científica dedicada ao 
tema sobre o período em análise. Os critérios de inclusão consi-
derados para a revisão foram: artigos publicados entre janeiro de 
1985 e janeiro de 2013. O uso das palavras-chave “uso off-label” 
ou “off-label” ou “prescrição off-label” e “diabetes mellitus” foram 
colocados no formulário de busca e com disponibilidade de um re-
sumo em inglês. Resultados: Um total de 852 artigos foi encon-
trado, sendo selecionados 80 artigos por conter informações so-
bre a terapia off-label em diabetes mellitus. Discussão: Estudamos 

em revisão integrativa a prescrição off-label em diabetes mellitus. 
Encontramos várias drogas utilizadas off-label para as seguintes 
condições: prevenção do diabetes (inibidores da alfaglicosidase. 
inibidores da enzima de conversão de angiotensina, metformina, 
orlistat e glitazonas), nefropatia diabética (bloqueadores do recep-
tor de angiotensina II), neuropatia diabética (anticonvulsivantes 
e antidepressivos), retinopatia diabética (antiagregantes plaquetá-
rios, bevacizumabe, corticoices, fenofibrato, bloqueadres do sis-
tema renina-angiotensina e estatinas) e pé diabético (antibióticos, 
curativos biológicos, agentes vasodilatadores e hemorreológicos). 
Conclusão: A prática de prescrição off-label em si tem benefícios 
significativos. Em algumas situações, uma prescrição off-label é o 
único tratamento disponível, quer por não existir uma droga espe-
cífica, seja porque outros métodos de tratamento são ineficazes ou 
não disponíveis por intolerância. Nessas situações, o uso off-label 
dessas drogas fornece a única alternativa de melhora ou mesmo de 
cura da doença. Palavras-chave: Terapia, uso off-label, diabetes 
mellitus.

PO403 - QUalidade de aTeNdimeNTO amBUlaTOrial a 
PacieNTes diaBÉTicOs em HOsPiTal UNiversiTÁriO
conceição Js1, Toledo HWG1, carvalho mac1, Guerra JG1, lima 
GaB1, soares dv1, Taboada GF1 
1 Serviço de Endocrinologia, Hospital Universitário Antônio Pedro, Universidade 
Federal Fluminense (UFF) 

Objetivo: Avaliar os indicadores de qualidade de atendimento 
ambulatorial de diabéticos tipo 2 (DM2) de um hospital univer-
sitário (HU). Métodos: Revisão de 160 prontuários aleatórios de 
DM2, mínimo de um ano de acompanhamento no serviço. Foram 
avaliadas medidas de processos [medida de pressão arterial (PA), 
determinação da hemoglobina glicada (HbA1c), do LDL, realiza-
ção de exame de fundo de olho (FO), função renal e pesquisa de 
microalbuminúria no último ano, prescrição de ácido acetil salicí-
lico (AAS) e de inibidores da enzima conversora de angiotensina 
(IECA) ou bloqueadores do receptor de angiotensina (BRA)] e 
medidas de desfecho (valor da HbA1c, da PA e do LDL). Resul-
tados: A mediana de tempo de acompanhamento dos pacientes 
foi de 84 meses (12-372). Com relação às medidas de processos 
no último ano, avaliações de glicemia, HbA1c, lipídeos, função 
renal e da PA foram realizadas em todos os pacientes. Avaliações 
de FO e microalbuminúria foram realizadas em 88,8% e 91,2%, 
respectivamente. A medida da circunferência abdominal (CA) e o 
exame dos pés não têm sido realizados de maneira rotineira. Em 
77,4% dos prontuários foram encontrados registros de incentivo 
a modificações do estilo de vida e em 54,5% houve registro de 
encaminhamento à nutrição. Foi notado o uso de AAS em 65,6% 
do grupo, e havia indicação de uso dessa medicação de acordo com 
as recomendações da SBD em 80,1%. Uso de IECA ou BRA e de 
estatina e de metformina esteve presente em 69%, 76,5% e 83,5% 
dos pacientes, respectivamente. Com relação às medidas de desfe-
cho, níveis de HbA1c < 7% foram encontrados em 32,9% e > 9% 
em 28,3% do grupo. Níveis de LDL < 130 mg/dl foram encon-
trados em 65,4% e < 100 mg/dl em 39,6%. Níveis de PA ≤ 140 x 
90 mmHg foram encontrados em 63,8% e ≤ 130 x 80 mmHg em 
45,6%. Três parâmetros de controle estavam presentes em 8,4% e 
quatro parâmetros (PA ≤ 130 x 80 mmHg; LDL < 100; HbA1c < 
7% e IMC < 25 kg/m2) em 1,9% dos pacientes. Discussão: A ava-
liação de processos foi satisfatória, exceto pela ausência de exames 
sistemáticos da CA e dos pés, ressaltando-se que esse último é de 
grande importância no acompanhamento dos DM2. As medidas de 
desfecho estiveram aquém do desejado, mas em níveis semelhantes 
ao descrito na literatura. Conclusão: O atendimento de DM2 é 
complexo e o cumprimento das metas estabelecidas de bom con-
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trole pode ser difícil mesmo em um HU. Medidas devem ser desen-
volvidas e implementadas para a melhoria dos indicadores, visando 
à redução das complicações do DM. Palavras-chave: Indicadores, 
qualidade, metas.

PO404 - relaTO de casO: PaNcreaTiTe aGUda e lesÃO 
iNTradUcTal em PÂNcreas aPÓs UsO de liraGlUTida
Paula mP1, Zagury rl1, almeida aml1, Fernandes cB1, arantes Nm1, 
souza NGO1, lameirinhas Ts1

1 Hospital Federal da Lagoa 

Objetivo: Relatar o caso de uma paciente com DM2 que desenvol-
veu pancreatite e lesão intraductal em pâncreas após uso de liraglu-
tida. Materiais e métodos: Relato de caso por meio da revisão de 
prontuário. Resultados: RJ, 66 anos, feminino, procura o endo-
crinologista para perda de peso. Diagnóstico prévio de HAS, DM2 
e hipotireoidismo. Nega etilismo. Exames laboratoriais normais. 
USG de abdome sem colelitíase ou lama biliar. História familiar 
de câncer de pâncreas. Optou-se por iniciar liraglutida. Após dois 
meses apresentou dor em abdome superior e náuseas. Atendida 
na emergência com amilase: 771 e lipase: 10.626. TC de abdome 
sugestiva de pancreatite edematosa leve (Baltazar: 1). Escore de 
Ranson em 24h:1. Iniciado tratamento clínico e suspensa a medi-
cação. Após três meses, a paciente volta a sentir dor em abdome 
superior. USG endoscópico mostrou vesícula biliar de parede es-
pessada com lama biliar e microlitíase. No pâncreas, lesão cística 
de 0,57 x 0,89 mm e ducto pancreático ectasiado, sugestivo de 
neoplasia intraductal papilífera. CA19-9, CEA e CA72.4: normais. 
PAAF da lesão: lesão intraepitelial de baixo grau. Paciente em 
acompanhamento sem mudanças no aspecto da lesão. Discussão: 
A incidência de pancreatite vem crescendo ao longo dos anos e 
estudos identificaram aumento do risco em pacientes com DM2 
em todos os sexos e idades, sobretudo mulheres e jovens. Estu-
dos clínicos apontam os incretinomiméticos como nova alternativa 
no tratamento do DM2. Além dos múltiplos mecanismos de ação, 
promovem a perda de peso. Tem-se verificado aumento nas hos-
pitalizações por pancreatite em pacientes em uso de incretinomi-
méticos. O uso dessas medicações pode elevar os níveis de lipase e 
amilase sem estar relacionado à pancreatite. Acredita-se que a esti-
mulação do GLP-1 aumentaria a secreção de enzimas pancreáticas 
e induziria uma resposta inflamatória. A inflamação crônica pode 
predispor a metaplasia e formação de células pré-malignas, como 
lesão pancreática intraepitelial, que expressam receptor de GLP-1 
e têm potencial para desenvolver adenocarcinoma de pâncreas ao 
longo de anos. Cerca de 50% da população de meia-idade apresen-
tam lesão intraepitelial pancreática e um número relativamente pe-
queno progride para câncer. Conclusão: Os dados disponíveis são 
inconclusivos e estudos estabelecendo a segurança do uso dessas 
medicações devem ser realizados. Enquanto isso, essas medicações 
devem ser usadas com cautela em pacientes com risco elevado de 
pancreatite ou câncer de pâncreas. Palavras-chave: Liraglutida, 
pancreatite, diabetes.

PO405 - relaTO de recUPeraÇÃO clíNica e 
laBOraTOrial de FUNÇÃO de cÉlUlas BeTa em PacieNTe 
cOm DIABETES MELLITUS TiPO 1 (dm1) lada em UsO de 
idPP-4
chachamovitz dsO1, moerbeck aev2, soffientini mG2, luna elG2

1 Amil Life Science. 2 Universidade Gama Filho

Objetivo: Relatar um caso de recuperação clínica e laboratorial 
de função de células beta em paciente com diabetes mellitus tipo 1 
(LADA) com uso de IDPP-4. Métodos: Relato de caso. Resulta-

dos: Masculino, 53 anos, diagnóstico de diabetes há quatro anos, 
sem tratamento. Foi admitido no CTI com cetoacidose diabética 
grave. Após estabilização, recebeu alta com glibenclamida 5 mg/dia 
e metformina 500 mg/dia. Não havendo controle (glicemias 250-
300 mg/d), procurou especialista. Em consulta, referiu cansaço, sin-
tomas pólis e perda de 20 kg nos últimos anos. Iniciou tratamento 
com Glargina 25 UI/dia e bólus com Glulisina, educação em DM 
e pesquisa para autoimunidade. Um mês após, o paciente retorna 
em ótimo estado geral, ainda fora das metas glicêmicas, sem resulta-
do para autoimunidade e definição da classificação do tipo de DM. 
Iniciou então saxagliptina (5 mg/dia), metformina XR 2 g/dia, e 
reduziu a dose de Glargina para 22 UI/d. No mês seguinte, média 
glicêmica de 131 mg/dl e resultados anti-ilhota positivos confirma-
ram a autoimunidade, além de apresentar HbA1c = 6,3% e peptídeo 
C = 0,5 ng/dl. Sendo assim, as doses de saxagliptina e metformina 
foram mantidas e a de Glargina, reduzida para 16 UI/dia. Após ou-
tro mês, o paciente referiu estar bem e com níveis glicêmicos con-
trolados (média de 106 mg/dl). Foi suspensa a Glargina e mantidas 
a saxagliptina 5 mg/d e a metformina 2 g/d. Na consulta seguinte: 
HbA1c = 5,9%, peptídeo C = 1,7% e anti-ilhota negativo. Hoje o pa-
ciente encontra-se bem controlado e em ótimo estado geral, usando 
saxagliptina 5 mg/d e metformina 2 g/d, apenas. Discussão: O DM 
se caracteriza por ser bi-hormonal, com comprometimento das ações 
da insulina e hiperglucagonemia. A terapia incretínica, por atuar es-
timulando a secreção de insulina e inibindo a hiperglucagonemia, 
contribui para o controle da glicemia de forma glicose-dependente. 
Além disso, é postulado, com base em descrição em ratos e estudos 
de necropsia, que a terapia incretínica pode estimular a proliferação 
de células beta, podendo retardar a progressão do DM. Há dúvida 
se pode levar à displasia ductal. Conclusão: Com uso de metformina 
e saxagliptina, houve retirada da insulina, mantendo ótimo contro-
le glicêmico e evidências clínicas e laboratoriais de recuperação de 
função de células beta, evidenciado pela manutenção do controle 
glicêmico e aumento dos níveis de peptídeo C, corroborando a hipó-
tese de que o tratamento incretínico pode ter efeito proliferativo de 
células beta em humanos, inclusive em DM-LADA.

PO406 - síNdrOme de BerardiNelli-seiP e DIABETES 
MELLITUS liPOaTrÓFicO: Um relaTO de casO
Gontijo cca1, morais aa1, rodrigues eT2, souza lNB2, luz BG2, 
lavareda PHB2, santos cm2, rodrigues lP2

1 Docente de Endocrinologia, Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
de São João del-Rei (UFSJ) 2 Acadêmico de Medicina, UFSJ

Objetivo: Descrever a evolução do quadro de diabetes mellitus lipo-
atrófico (DML) e suas complicações em um indivíduo portador da 
síndrome de Berardinelli-Seip (SBS). Materiais e métodos: Análi-
se de prontuário médico de um consultório de endocrinologia de 
Divinópolis/MG. Os dados obtidos foram divulgados mediante as-
sinatura de termo de consentimento livre e esclarecido. Utilizaram-
-se as bases de dados PubMed e SciELO para revisão bibliográfica. 
Resultados: Paciente do sexo masculino, 39 anos. Tinha aparência 
acromegálica, tecido adiposo escasso, acantose nigricans e hipertro-
fia muscular. Aos 23 anos, havia recebido diagnóstico de hipertensão 
arterial sistêmica (HAS) e diabetes. Aos 34 anos, recebeu o diag-
nóstico de SBS, evoluiu com miocardiopatia hipertrófica e doença 
renal crônica ee aos 37 anos chegou a estágio terminal. Apresen-
tava glicemia de difícil controle, refratária a inibidor da DPP-IV e 
insulinoterapia. Nos últimos quatro anos, seus valores glicêmicos 
haviam variado entre 52 e 285 mg/dl. Discussão: A síndrome de 
Berardinelli-Seip é uma rara doença de caráter autossômico recessivo 
(1:107 pessoas) e é caracterizada pela escassez de tecido adiposo e 
graves desordens metabólicas, como o DML. O déficit de tecido 
adiposo e, assim, da leptina – hormônio que regula o metabolismo 
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da glicose e reduz os triglicerídeos intracelulares – exerce importan-
te papel na fisiopatologia da resistência insulínica precoce, da este-
atose hepática, da dislipidemia e da miocardiopatia hipertrófica. O 
início do descontrole glicêmico ocorre em torno de 8 a 10 anos de 
idade, com progressivo aumento da resistência insulínica e apare-
cimento do DML em torno dos 10 anos. Na puberdade, ocorre 
maior resistência insulínica, porque nessa fase há maiores níveis de 
IGF-1 e GH, culminando para o início do DML. A ação direta da 
insulina nos receptores do IGF-1 explica o quadro prevalente de 
cardiomiopatia nos pacientes com SBS. Diversas formas de nefropa-
tia podem associar-se a essa síndrome por consequência do processo 
anabólico, do DML ou da hiperlipidemia. Aparência acromegálica 
e hipertrofia muscular são marcantes, podendo também haver xan-
tomas, ginecomastia, puberdade precoce, acantose nigricans e re-
tardo mental. Conclusão: É necessário ampliar os conhecimentos 
e a discussão sobre o DML na SBS, uma doença rara, grave e ainda 
sem tratamento específico, para melhor acompanhamento clínico 
desses pacientes, estabelecimento de prognóstico e aconselhamento 
genético. Palavras-chave: Síndrome de Berardinelli-Seip, diabetes 
mellitus lipoatrófico, evolução clínica.

PO407 - UsO de iNiBidOr da dPP-4 em PacieNTe 
POrTadOr de DIABETES MELLITUS TiPO 1
machado vcc1, Bandeira F1

1 Unidade de Endocrinologia e Diabetes, Hospital Agamenon Magalhães

Introdução: O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença au-
toimune caracterizada pela destruição seletiva de aproximadamente 
80%-90% das células β pancreáticas produtoras de insulina. O trata-
mento do DM1 se caracteriza basicamente em múltiplos esquemas 
de insulina. As incretinas são responsáveis pela transmissão endócri-
na de um estímulo do intestino para as células β no pâncreas. Em 
pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (DM2), o GLP-1 e seus análo-
gos diminuem o nível de glicose do sangue, como também estimu-
lam a proliferação de células β e inibem sua apoptose. Os inibidores 
de DPP-4 não apresentam efeitos sobre o sistema nervoso central 
(como náuseas e vômitos) e sobre o peso, quando comparados aos 
incretino-miméticos. Em virtude do seu potencial terapêutico, pas-
saram a ser avaliados no tratamento do DM1. Recentemente, um 
estudo piloto composto por 20 pacientes com DM1 avaliou a eficá-
cia clínica da sitagliptina sobre o controle da glicemia. Esse estudo 
mostrou controle da glicemia e até mesmo a redução dos níveis de 
insulina necessários no pós-prandial. Relato de caso: SMR, 54 anos, 
portadora de DM1 há 23 anos, estava em uso de insulina levemir 
e humalog, na dose total diária de 52 UI, peso de 71 kg, glicemia 
média de 200 mg/dl e níveis de hemoglobina glicada de 8,1%. Fez 
uso de liraglutida para tentativa de perda de peso, mas apresentou 
intolerância gastrointestinal. Foi substituído, então, por exenatida, 
mas paciente também não tolerou, pois apresentou depressão, insô-
nia, astenia, náuseas e vômitos. Nessa ocasião, foi optado por iniciar 
vildagliptina 50 mg à noite. Apresentava os seguintes resultados de 
exames: colesterol total de 222 mg/dl, transaminase glutâmico-oxa-
lacética de 15 U/l e transaminase glutâmico-pirúvico de 11 U/L, 
fosfatase alcalina de 55 U/l e gama-GT de 15, CPK de 58 U/l. 
A paciente evoluiu dentro de seis meses do início da vildagliptina 
com redução do apetite e da saciedade, redução da dose de insulina 
para 32 UI/dia e perda de 11 kg (P: 60,1 kg). Além disso, houve 
melhora do perfil glicêmico, com glicemia média de 120 mg/dl e 
redução de HBA1C para 7,7%. Os valores de peptídeo C e antiGAD 
após uso da medicação foram: 0,07 ng/ml e 1,20 U/ml, respectiva-
mente. Conclusão: Este caso ilustra o efeito benéfico do tratamento 
baseado em incretinas no diabetes mellitus tipo 1.

PO408 - UsO dO CLAMP eUGlicÊmicO-HiPeriNsUliNÊmicO 
Para avaliar a sUPlemeNTaÇÃO de ÔmeGa-3 em 
PacieNTes diaBÉTicOs
Gomes Pm1, Holanda-miranda Wr1, Foss mc1, Foss-Freitas mc1

1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (USP) 

Introdução: Estudos realizados em animais evidenciaram que su-
plementação de n-3 PUFA (ômega-3) modularia a expressão gê-
nica de fatores de transcrição envolvidos na inflamação, dessa ma-
neira contribuindo para reduzir esse processo. Objetivo: Avaliar o 
efeito do tratamento com ômega-3 em pacientes diabéticos tipo 2 
(DM2) na sensibilidade à insulina, no processo inflamatório subclí-
nico e no controle do metabolismo glicídico e lipídico. Método: 
O clamp euglicêmico-hiperinsulinêmico seguiu a técnica proposta 
por DeFronzo e cols. (1979). Os valores de utilização da glicose 
são ajustados para o peso corporal total (GIR = glucose infusion rate 
– µmol/min/kg) ou pela massa magra (M = taxa de utilização de 
glicose ajustada pela massa magra – µmol/min/kg de massa ma-
gra). O estado de equilíbrio foi aquele no qual a variação do GIR 
ficou menor que 5% a 10%. Em situações de resistência à insulina 
normalmente há atraso no incremento do GIR ou do M. Dois pa-
cientes com DM2 (1 homem de 56 anos, IMC de 29,5 kg/m2, e 
1 mulher de 32 anos, IMC de 30,7 kg/m2) foram avaliados antes 
e após o uso de 3 g/dia de ômega-3 (ALA) por dois meses. Foi 
recomendada a manutenção do estilo de vida e das medicações em 
uso previamente à intervenção. Resultados e discussão: Os princi-
pais resultados observados para os dois pacientes após 60 dias foi a 
redução dos níveis de HbA1c (8,2% para 7,2, e 11,7 para 10,9), dos 
valores do HOMA-beta (224,7 para 10,8, e de 59,2 para 13,9) e do 
HOMA-IR (de 23,57 para 1,2 e de 5,71 para 4,22) e a elevação do 
consumo de glicose medido pelo GIR e do M. Não houve diferença 
na glicemia de jejum e do perfil lipídico nos dois tempos avaliados. 
O GIR teve grande aumento na comparação entre os dois tempos 
avaliados, e no paciente 1 atingiu máximo de 5,5 no tempo zero e 
de 21,0 no tempo 60 dias, e no paciente 2 foi de 3,5 e 11,0, res-
pectivamente. M do paciente 1: M60-120 min: 2,75=>9,5/M80-
120 min: 2,0=>10,69/M120-180 min: 3,67=>15,54 / M150-180 
min: 3,29=>20,25. M do paciente 2: M60-120 min: 3,42=>2,08/
M80-120 min: 2,56=>2,19/M120-180 min: 3,21=>6,13/M150-
180 min: 3,71=>10,08. Conclusão: A suplementação de ômega-3 
em pacientes com DM2 parece trazer benefícios na sensibilidade à 
insulina. Um número maior de pacientes está sendo avaliado, em um 
estudo duplo-cego, placebo-controlado. Palavras-chave: Ômega-3, 
clamp euglicêmico-hiperinsulinêmico, diabetes mellitus.

TraNsPlaNTes e imUNOlOGia

PO409 - avaliaÇÃO PrOsPecTiva dO PerFil 
imUNOlÓGicO de Familiares de PrimeirO GraU de 
PacieNTes dm1 em Uma POPUlaÇÃO mUlTiÉTNica
araujo dB1, dantas Jr1, Barone B1, skärstrand H2, Zajdenverg l1, 
milech a1, Oliveira JeP1, rodacki m1

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ. 2 Lund University 

O risco de diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é estimado com parâ-
metros imunológicos e genéticos. A doença frequentemente é pre-
cedida por um período subclínico, marcado pela positividade dos 
autoanticorpos contra as células beta. Estudos têm sido realizados 
em populações caucasianas, com o objetivo de estimar esse risco em 
familiares de indivíduos acometidos. Contudo, são escassos estudos 
similares em populações multiétnicas, como a brasileira. Objetivo: 
Avaliar a frequência de antiGAD, anti-IA2, anti-IAA e antiZnT8 
em familiares de primeiro grau (FPG) de pacientes DM1. Avaliar de 
forma prospectiva a evolução da positividade desses anticorpos. Ma-
terial e métodos: Realizamos dosagens de antiGAD, anti-IA2, anti-
-insulina e antiZnT8 no soro de FPG (n = 78) de pacientes DM1. 



S480

Temas livres – PÔsTeres

S480

Desse grupo, 30 foram retestados, cinco anos depois, para avaliar 
a persistência dos anticorpos. As dosagens de antiGAD, anti-IA2 e 
anti-insulina foram feitas por radioimunoensaio e para o antiZnT8 
foi realizado Radioligand Binding Assay (RBA). Foi considerado 
significativo p ≤ 0,05. Resultados: Avaliamos 78 FPG, com idade 
média de 18,3 ± 9,1 anos, sendo 45 (57,7%) do sexo feminino e 31 
(39,7%) brancos. O número de anticorpos foi variável, sendo encon-
trada positividade para 1, 2 ou 3 em 14 (17,9%), 3 (3,8%) e em 2 
(2,6%) indivíduos, respectivamente. Não houve correlação entre o 
número de anticorpos e etnia (p = 0,259) ou sexo (p = 0,266). Após 
cinco anos, 30 desses FPG foram retestados. Houve soroconversão 
de dois parentes e negativação de um. Os dois familiares que pos-
suíam três ou mais autoanticorpos positivos converteram para DM1 
nesse período. Houve associação entre o número (1, p = 0,030, 2, 
p = 0,010 e 3, p = 0,000), o tipo (antiGAD p = 0,014, antiIA2 p = 
0,002, antiZnT8 p = 0,001) e os títulos dos anticorpos (antiGAD p 
= 0,022, antiIA2 p = 0,010, antiZnT8 p = 0,001) e a evolução para 
DM1. Na retestagem, foram encontrados 1, 2 ou 3 anticorpos posi-
tivos em 3 (10%), 1 (2,9%) e 1 (2,9%) indivíduos, respectivamente. 
Houve diminuição dos títulos de antiGAD, anti-IA2 e das variantes 
do antiZnT8 no período. Discussão e conclusão:  Encontramos 
prevalência maior de familiares com anticorpos positivos, quando 
comparado à populações essencialmente caucasianas. A taxa de pro-
gressão para DM1 manifesto foi diretamente proporcional ao nú-
mero, ao tipo e ao título dos anticorpos presentes. Palavras-chave: 
Diabetes tipo 1, anticorpos, familiar de primeiro grau.

PO410 - cOmParaÇÕes de diFereNTes eNZimas de 
diGesTÃO UTiliZadas Para isOlameNTO de ilHOTas 
PaNcreÁTicas HUmaNas: Uma meTaNÁlise NeTWOrK
rheinheimer J1, carlessi r1, Bauer ac2, leitão cB3, Ziegelmann PK3, 
crispim d2

1 Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas, Endocrinologia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 2 Serviço de Endocrinologia 
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 3 Faculdade de Medicina da UFRGS

Objetivo: O transplante de ilhotas pancreáticas é um tratamento 
promissor para indivíduos com diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Nas 
últimas décadas, os métodos de isolamento das ilhotas melhoraram 
significativamente, sendo possível a infusão de um número maior 
de ilhotas nesses indivíduos. A enzima de digestão utilizada no iso-
lamento das ilhotas desempenha papel crucial na dissociação do 
pâncreas e, consequentemente, na quantidade e qualidade dessas 
ilhotas. Atualmente, existem diversas enzimas de digestão no merca-
do; no entanto, ainda não existe um consenso de qual enzima apre-
senta o melhor desempenho. Portanto, o nosso objetivo foi realizar 
uma metanálise network (mixed treatment comparisons – MTC) para 
compilar os dados existentes sobre o efeito de diferentes enzimas 
de digestão utilizadas para a digestão do pâncreas humano sobre 
o rendimento, viabilidade e pureza das ilhotas isoladas. Métodos: 
Foi realizada uma revisão sistemática para a busca dos artigos nos 
sites Embase Cochrane e PubMed. Dos 755 artigos encontrados, 16 
preencheram os critérios de elegibilidade e foram incluídos na me-
tanálise MTC. As análises estatísticas foram realizadas no programa 
WinBUGS. Resultados e discussão: As enzimas Vitacyte e Liberase 
MTF foram associadas a aumento no rendimento das ilhotas [equi-
valentes de ilhotas (IEQ)/g pâncreas] quando comparadas com a 
Sevac [diferença média padronizada = -2.11 (-4.09 a -0.29) e -2.20 
(-4.26 a -0.31), respectivamente]. As demais enzimas (Liberase HI, 
Serva NB1, Colagenase P, Sigma V e Colagenase Custom) não apre-
sentaram diferenças significativas com relação ao desfecho IEQ/g 
pâncreas, bem como nenhuma das enzimas analisadas apresentou di-
ferenças significativas em relação aos desfechos viabilidade e pureza. 
Apesar de a enzima Serva NB1 ser, atualmente, a mais utilizada para 

o isolamento de ilhotas humanas, ela não demonstrou ser superior 
às demais enzimas. Conclusão: Nossa metanálise MTC sugere que 
a grande maioria das enzimas utilizadas no isolamento de ilhotas 
pancreáticas humanas tem a mesma eficiência, com similar rendi-
mento de ilhotas, pureza e viabilidade. Somente as enzimas Vitacyte 
e Liberase MTF apresentaram melhor desempenho no rendimento 
das ilhotas quando comparadas com a enzima Sevac. Esta é a pri-
meira metanálise que avaliou o desempenho das diferentes enzimas 
no isolamento de ilhotas humanas. Apoio financeiro: Fipe-HCPA, 
Fapergs, CNPq. Palavras-chave: Ilhotas pancreáticas, isolamento 
de ilhotas pancreáticas humanas, colagenase.

PO411 - DIABETES MELLITUS aPÓs TraNsPlaNTe reNal e 
FaTOres assOciadOs aO seU deseNvOlvimeNTO em Um 
serviÇO de reFerÊNcia em TraNsPlaNTe dO esTadO dO 
cearÁ
Buarque mNaP1, daher eF2, esmeraldo rm3, macedo rBl4, martins-
costa mc3, alencar cH2, montenegro Jr. rm2

1 Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal do Ceará (UFC). 2 Faculdade de Medicina da UFC. 3 Serviço de Transplante 
de Órgãos do HGF. 4 Serviço de Endocrinologia e Metabologia do HGF 

Objetivo: Descrever a ocorrência de diabetes mellitus pós-transplan-
te (DMPT) e os fatores de risco associados ao seu desenvolvimento 
em pacientes transplantados renais de um hospital de referência em 
transplante do estado do Ceará. Material e métodos: Trata-se de 
uma coorte histórica, baseada em dados de prontuário, em que fo-
ram incluídos pacientes adultos submetidos a transplante (Tx) renal 
no período de janeiro/2006 a dezembro/2010. Foi realizada aná-
lise multivariada por meio do modelo de regressão logística, tendo 
como variável dependente a presença de DMPT (conforme critérios 
da American Diabetes Association, 2012) e como variáveis indepen-
dentes os possíveis fatores de risco em estudo. Resultados: Durante 
o período avaliado, foram analisados dados de 338 pacientes. Em 
9,1% dos pacientes o diabetes mellitus já estava presente antes do 
Tx. Hiperglicemia durante o primeiro mês pós-Tx foi registrada 
em 34,5% dos receptores e a ocorrência de DMPT, até o final do 
estudo, foi de 19,9%. Os fatores que estiveram associados ao desen-
volvimento de DMPT foram: glicemia de jejum pré-Tx alterada (p 
= 0,014; OR = 4,10), Tx com rim de doador falecido (p = 0,015; 
OR = 3,53), ocorrência de rejeição aguda (p = 0,003; OR = 6,43) 
e valor da glicemia de jejum um mês após o Tx (p < 0,001; OR = 
1,05). Discussão dos resultados: Constatou-se elevada ocorrência 
de DMPT, em concordância com a descrição atual na literatura. A 
identificação de fatores de risco, bem como o diagnóstico precoce 
de DMPT – combinado à terapia apropriada –, pode resultar em 
melhoria, em longo prazo, nas sobrevidas do enxerto e do paciente. 
Conclusão: Os principais fatores de risco identificados para o desen-
volvimento de DMPT, em ordem de importância, foram: episódios 
de rejeição aguda, glicemia de jejum pré-Tx alterada, receptores de 
Tx com doador falecido e valor da glicemia de jejum um mês após 
o Tx. Palavras-chave: Diabetes mellitus, transplante de rim, fatores 
de risco.

PO412 - iNcidÊNcia dO DIABETES MELLITUS PÓs-
TraNsPlaNTe reNal mediaNTe realiZaÇÃO dO TesTe 
de TOlerÂNcia Oral À GlicOse em PacieNTes cOm 
Glicemia de JeJUm alTerada
macedo rBl1, Ferraz TmBl1, Buarque mNaP2, costa mcm2, 
alcântara aNs1, muniz aa1, Gurjão NH1, Farias ec1

1 Ambulatório de Endocrinologia e Diabetes, Hospital Geral de Fortaleza.  
2 Ambulatório de Endocrinologia e Transplante, Hospital Geral de Fortaleza 

Objetivos: Diabetes e intolerância à glicose que ocorrem como 
complicação do transplante são conhecidas há vários anos e, ape-
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sar disso, os pacientes transplantados não são rotineiramente tes-
tados para hiperglicemia pós-transplante, o que pode subestimar a 
sua prevalência. A rotina no serviço é solicitar glicemia de jejum a 
cada retorno, porém muitos têm glicemias de jejum alterada (en-
tre 100 e 126 mg/dl) mantidas, porém sem dosagens de glicemias 
pós-prandiais, pós-sobrecarga com glicose ou hemoglobina glicosi-
lada, o que poderia mudar seus diagnósticos. Este estudo tem como 
objetivo realizar exames laboratoriais como teste de tolerância oral 
com 75 g de glicose (TTGO) e dosagem de hemoglobina glicosilada 
(HbA1c) em pacientes que tiveram dosagens de glicemia de jejum 
persistentemente alteradas, em uma população de pacientes trans-
plantados, dessa maneira chegando a fatores de risco para diabetes 
pós-transplante (DMPT). Material e método: A amostra foi defi-
nida por pesquisa direta nos prontuários do serviço de transplante 
em um hospital terciário da rede pública do estado do Ceará entre 
janeiro de 2006 e dezembro de 2010. Foram realizados exames la-
boratoriais no próprio hospital do estudo, e a hemoglobina glico-
silada foi realizada com o HPLC como método. Resultados: Dos 
430 pacientes transplantados no período, chegamos a 65 pacientes 
com glicemia de jejum alterada, porém apenas 40 pacientes foram 
efetivamente testados. Desses pacientes, 5 desenvolveram DM e 14 
foram diagnosticados como pré-diabéticos. Discussão: Os fatores 
associados ao desenvolvimento de DMPT foram os altos níveis de 
glicemia de jejum pré-transplante (p = 0,0227), a glicemia de jejum 
pré-transplante alterada (p = 0,0233), hiperglicemia no primeiro 
mês após transplante (p = 0,0345) e níveis elevados de triglicérides 
na última consulta (p = 0,0164) e ao pré-DM foi o transplante de 
rim de doador falecido (p = 0,0313). Os testes laboratoriais realiza-
dos também foram estatisticamente diferentes nos grupos estuda-
dos. Conclusão: A identificação desses fatores bem como o diag-
nóstico precoce de DMPT, combinado à terapia apropriada, pode 
resultar em melhoria em longo prazo nas sobrevidas do enxerto e do 
paciente. Palavras-chave: Diabetes mellitus, diabetes mellitus pós-
-transplante, transplante renal.

PO413 - PaPel da aUTOimUNidade dO TraNsPOrTadOr 
de ZiNcO-8 NO diaGNÓsTicO dO diaBeTes TiPO 1 em Uma 
POPUlaÇÃO mUlTiÉTNica
dantas Jr1, araujo dB1, Barone B1, skarstränd H2, Zajdenverg l1, 
Oliveira JeP1, rodacki m1

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 2 Lund University

O anticorpo antitransportador de zinco-8 (antiZnT8A), descrito re-
centemente, demonstrou ter papel significativo no diagnóstico do 
DM1, mas ainda com papel desconhecido na população brasileira. 
Objetivo: 1) Avaliar a frequência das variantes do ZnT8A – argi-
nina (antiZnT8R), triptofano (antiZnT8W) e glutamina (antiZn-
T8Q) – em pacientes com DM1, familiares de primeiro grau (FPG) 
e controles. 2) Associação do antiZnT8A com variáveis clínicas e 
imunogenéticas: antiGAD, anti-IA2, HLA DR3 e DR4. Pacientes 
e métodos: Realizamos dosagens das variantes do antiZnT8A (Zn-
T8R, ZnT8W e ZnT8Q), antiGAD e anti-IA2 no soro de pacientes 
com DM1 (n = 138), de seus FPG (n = 78) e controles (n = 40) 
por meio de Radioligand Binding Assay (RBA). Extração do DNA 
leucocitário para genotipagem do HLA por SSO (n = 48). Foi consi-
derado significativo p ≤ 0,05. Resultados: Foram incluídos 138 pa-
cientes, sendo 60,9% do sexo feminino e 48,6% não brancos. A ida-
de, idade ao diagnóstico e duração do DM1 foram, respectivamente, 
de 27,3+/-10,9, 16,9+/-9,7 e 10,5+/-7,7 anos. Já os FPG tinham 
idade de 18,3 ± 9,1 anos. O antiZnT8R foi detectado em 24,6% 
(n = 34) dos pacientes e em 4% (n = 3) dos FPG. O antiZnT8W e 
o antiZnT8Q foram encontrados em 16 (11,7%) e 24 (17,4%) dos 
pacientes, respectivamente, sendo um paciente (+) apenas para a va-

riante Q. Nos FPG, dois pacientes foram (+) para as variantes W e Q. 
Os níveis do antiZnt8A (R,W,Q) foram superiores nos pacientes do 
que nos FDR e controles (p < 0,001). Dois pacientes foram (-) para 
o antiGAD e anti-IA2 e (+) para o antiZnT8R. Nenhum dos contro-
les foi (+) para esses anticorpos, porém, na faixa da normalidade, os 
níveis de anti-ZnT8R e antiZnT8W dos controles foram inferiores 
aos demais, p = 0,001. Houve associação entre a duração do DM1 e 
o antiZnT8A (p = 0,001), mas não com a idade ao diagnóstico (p = 
0,45). Nos pacientes, houve correlação direta entre os níveis de an-
tiZnT8A e os de antiGAD e anti-IA2 (p < 0,001). Não houve asso-
ciação entre os HLA DR3 e DR4 e as variantes do antiZnT8A. Con-
clusão e discussão: Há grande superposição do autoanticorpos, mas 
a dosagem das variantes do anti-ZnT8A auxiliou no diagnóstico da 
autoimunidade pancreática. Apesar de dentro da faixa considerada 
normal do antiZnT8R e W, pacientes e FPG apresentaram níveis de 
anticorpos significativamente superiores ao dos controles, sugerindo 
que o ponto de corte na nossa população multiétnica possa ser infe-
rior ao de populações exclusivamente caucasianas. Palavras-chave: 
Diabetes tipo 1, transportador de zinco-8, familiar de primeiro grau.

PO414 - relaTO de casO: DIABETES MELLITUS TiPO 1 
aUTOimUNe iNdUZidO POr iNTerFerON alFaPeGUiladO
Trevisan Tl1, sasazawa dT1, vasconcelos Jc1, Parisi mcr1, Pavan 
mH2, moura Neto a1, Zantut-Wittmann de1, Pavin eJ1

1 Disciplina de Endocrinologia, Departamento de Clínica Médica, Faculdade 
de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (FCM-Unicamp). 
2 Disciplina de Moléstias Infecciosas, Departamento de Clínica Médica, FCM-
Unicamp 

Objetivo: Relatar dois casos de diabetes mellitus tipo 1 autoimune 
(DM1AI) diagnosticados após tratamento para hepatite C crônica 
com interferon alfapeguilado e ribavirina. Material e métodos: 
Revisão de prontuário de dois pacientes que estão em acompanha-
mento trimestral no ambulatório de diabetes mellitus tipo 1 no HC-
-Unicamp. Resultados: Caso 1: VMS, 42 anos, feminina, iniciado 
tratamento para hepatite C em 2008 com interferon alfapeguilado e 
ribavirina. Glicemia de jejum em exames de triagem prévios ao trata-
mento: 68 mg/dl. História familiar negativa para DM. Tratamento 
interrompido no segundo mês por aplasia de medula óssea seguido 
de internação por cetoacidose diabética – peptídeo C: 0,20 (VN: 
0,80-7,10), HbA1c: 7,4%, antiGAD: 94 (VR < 0,90). Apresentava 
também anticorpo antiperoxidase positivo, sem alterações da função 
tireoidiana e ultrassonografia de tireoide normal. Iniciada insulino-
terapia na primodescompensação e atualmente em uso de 1,3 U/
kg. Caso 2: AEM, 46 anos, masculino, realizou tratamento para 
hepatite C em 2006 com interferon alfapeguilado e ribavirina, sendo 
considerado bom respondedor à terapêutica. Glicemia de jejum em 
exames de triagem prévios ao tratamento: 90 mg/dl. História fami-
liar positiva para DM. No término do tratamento foi diagnosticado 
DM1AI após internação por desidratação, com necessidade de in-
sulinoterapia precoce – peptídeo C: 0,37 (VN: 0,80-7,10), HbA1c: 
9,1% e antiGAD: 102 (VR < 0,90). Iniciada insulinoterapia na pri-
modescompensação e atualmente em uso de 0,9 U/kg. Discussão: 
O interferon alfapeguilado utilizado como terapêutica de hepatite C 
crônica é associado ao desenvolvimento de DM1AI, tireoidite autoi-
mune, hipertireoidismo, síndrome de Sjögren em 2,5%-20% dos pa-
cientes. No que tange ao DM1AI, não se conhece sua real incidência 
durante ou após o tratamento do interferon alfapeguilado. A sua 
emergência é relacionada à infiltração linfomonocitária das células 
de Langerhans com positividade sérica para marcadores de autoimu-
nidade betapancreática, sendo o diagnóstico realizado desde o 10º 
dia de tratamento até quatro anos após o término. Conclusão: A 
incidência de DM1AI após o tratamento com interferon alfapeguila-
do pode estar sendo subestimada. A inclusão de triagem de glicemia 
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de jejum e pesquisa de anticorpos específicos para o DM1 antes, 
durante e após o tratamento deve ser considerada especialmente em 
pacientes que já sejam portadores de algum tipo de doença autoi-
mune. Palavras-chave: Diabetes tipo 1, interferon, autoimunidade.

PO415 - síNdrOme meTaBÓlica e riscO 
cardiOvascUlar em PacieNTes diaBÉTicOs 
TraNsPlaNTadOs de FíGadO
Gadelha dd1, Fernandes vO1, carvalho mmd1, almeida JHm1, 
França Neto mB1, Garcia JHP1, aragão ml1, montenegro Jr. rm1

1 Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Introdução: Diabetes (DM) é uma das principais complicações 
do transplante (Tx), podendo elevar o risco cardiovascular (CV) 
e reduzir a sobrevida do aloenxerto. Objetivo: Avaliar os fatores 
de risco CV em diabéticos transplantados de fígado do Hospital 
Universitário Walter Cantídio. Métodos: Revisamos os prontuários 
de 55 diabéticos submetidos a Tx de fígado de novembro/2003 
a janeiro/2013 e analisamos idade, sexo, doença de base, presen-
ça de DM antes e após o Tx, tempo de desenvolvimento do DM 
pós-Tx (DMPT), colesterol total (CT), HDL, LDL, trigliceríde-
os (trig), hemoglobina glicosilada (A1C), pressão arterial sistólica 
(PAS) e diastólica (PAD), história familiar (HF) de DM, tabagismo, 
circunferência abdominal (CA), índice de massa corporal (IMC) e 
imunossupressores. Calculamos o risco de evento CV em 10 anos 
em baixo (<10%), moderado (10%-20%) ou alto (>20%) pelo escore 
de Framingham. A síndrome metabólica (SM) foi definida segundo 
os critérios do International Diabetes Federation. Os resultados são 
descritos como percentuais ou média ± DP. Resultados: A média 
de idade foi 56 ± 10,9 anos e 84% eram homens. A média de ida-
de de realização do Tx foi de 52,6 ± 10,5 anos. O tempo médio 
de Tx foi de 40 ± 32,5 meses. Etiologia da cirrose: álcool (47%); 
vírus C (31%); criptogênica (18%); hepatocarcinoma (18%); vírus 
B (11%); autoimune (3,6%); colangite esclerosante (1,8%); vírus D 
(3%). Doze pacientes (22%) tinham HF para DM. Usavam tacroli-
mus (FK) 96%, micofenolato mofetil (MMF) 38%, prednisona 25% 
e ciclosporina (CCA) 1,8%. O IMC médio foi de 26,6 ± 4,5 kg/m2, 
CA: 100,8 ± 12,9 cm, PAS: 119,8 ± 15 mmHg, PAD: 74,9 ± 8,9 
mmHg, A1C: 6,4 ± 1,4%, CT: 155,6 ± 89,3 mg/dl, HDL: 39,7 ± 
14,1mg/dl, LDL: 79,2 ± 28,8 mg/dl, trig: 128 ± 71,6 mg/dl. De 
21 pacientes avaliados para SM, 14 (66,6%) fecharam critérios. O 
risco CV foi avaliado em 41 pacientes, sendo baixo em 22 (53,6%), 
moderado em 12 (29,2%) e alto em 6 (14,6%). Vinte e nove pa-
cientes (52,7%) desenvolveram DMPT, com idade média de 54,5 
± 12,4 anos e 82,7% eram homens. Desse grupo, 89,6% tinham 
idade > 40 anos e 31% relataram HF para DM. Faziam uso de FK 
96,5%, MMF 31% e prednisona 10%. O tempo de desenvolvimento 
de DMPT foi de 14,7 ± 25,8 meses e 19 (65,5%) desenvolveram 
DM nos primeiros seis meses. Conclusão: Os dados corroboram a 
importância do rastreamento de DM nessa população, mesmo em 
pacientes normoglicêmicos previamente ao Tx, além de constatar 
alta prevalência de SM e risco CV moderado ou alto. Palavras-
-chave: Transplante hepático, diabetes, risco cardiovascular.

PO416 - síNdrOme meTaBÓlica e riscO 
cardiOvascUlar em PacieNTes diaBÉTicOs 
TraNsPlaNTadOs reNais
Gadelha dd1, Fernandes vO1, carvalho mmd1, almeida JHm1, 
França Neto mB1, Fernandes PFcBc1, Fernandes lcB1, montenegro 
Jr. rm1

1 Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Introdução: Diabetes (DM) é uma das principais complicações do 
transplante (Tx), podendo elevar o risco cardiovascular (CV) e redu-

zir a sobrevida do aloenxerto. Objetivo: Avaliar os fatores de risco 
CV em pacientes diabéticos transplantados de rim do Hospital Uni-
versitário Walter Cantídio. Métodos: Revisamos os prontuários de 
49 diabéticos submetidos a Tx renal de janeiro/1991 a maio/2012 
e analisamos idade, sexo, doença de base, presença de DM antes e 
após o Tx, tempo de desenvolvimento do DM pós-Tx (DMPT), co-
lesterol total (CT), HDL, LDL, triglicerídeos (trig), hemoglobina 
glicada (A1C), pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), 
história familiar (HF) de DM, tabagismo, circunferência abdominal 
(CA), índice de massa corporal (IMC) e imunossupressores. Calcu-
lamos o risco de evento CV em 10 anos em baixo (<10%), moderado 
(10%-20%) ou alto (>20%) pelo escore de Framingham. Síndrome 
metabólica (SM) foi definida pelos critérios do International Dia-
betes Federation. Os resultados são descritos como percentuais ou 
média ± DP. Resultados: A idade média foi de 54,8 ± 9,8 anos 
e 45% eram homens. O tempo de Tx foi de 77,2 ± 71,2 meses. 
Etiologia da falência renal: diabetes (30,6%); hipertensão (28,5%); 
desconhecida (26,5%); glomerulonefrite primária (4%); rins policís-
ticos (4%); uso de AINES (4%) pielonefrite crônica (2%); nefrolitíase 
(2%). Quatorze pacientes (28,5%) tinham HF para DM. Faziam uso 
de micofenolato mofetil (MMF) 75%, tacrolimus (FK) 73%, pred-
nisona 61%, ciclosporina 8%, sirolimus 6%, everolimus 6% e azatio-
prina 6%. O IMC médio foi de 26,6 ± 5,1 kg/m2, CA: 97,7 ± 13,4 
cm, PAS: 126,4 ± 19,2 mmHg, PAD: 73,9 ± 9,9 mmHg, A1C: 7,3 
± 1,4%, CT: 168,9 ± 38,3 mg/dl, HDL: 48,2 ± 15,1 mg/dl, LDL: 
88 ± 21,8 mg/dl, trig: 159 ± 75,9 mg/dl. De 33 pacientes avaliados 
para SM, 27 (81,8%) fecharam critérios. O risco CV foi avaliado em 
40 pacientes; era baixo em 17 (42,5%), moderado em 12 (30%) e 
alto em 6 (22,5%). Trinta e um pacientes (63,2%) desenvolveram 
DMPT; com idade de 53,3 ± 9,5 anos e 42% eram homens. Desse 
grupo, 90% tinham idade > 40 anos e 19% tinham HF para DM. 
Faziam uso de prednisona 84%, MMF 74%, FK 68%, ciclosporina 
13%, azatioprina 9,6%, sirolimus 6,5% e everolimus 6,5%. O tempo 
de desenvolvimento de DMPT foi de 55,1 ± 78,5 meses e 35,4% 
apresentaram DM nos primeiros seis meses. Conclusão: Os dados 
corroboram a importância do rastreamento de DM nessa popula-
ção, mesmo nos normoglicêmicos antes do Tx e constatam a alta 
prevalência de SM e risco CV moderado ou alto. Palavras-chave: 
Transplante renal, diabetes, risco cardiovascular.

TraNsTOrNOs alimeNTares

PO417 - HiPOGlicemia HiPeriNsUliNÊmica de diFícil 
diaGNÓsTicO cOm resPOsTa NÃO UsUal aO TraTameNTO 
– relaTO de casO
Tonial cc1, marques K1, Oliveira Kma1, roberto ms1, Yamashiro cY1, 
alvares la1, vieira vr1, Normando P2 
1 Hospital Santa Marcelina, SP. 2 Chefe do Serviço de Endocrinologia do Hospital 
Santa Marcelina 

Objetivo: A hipoglicemia hiperinsulinêmica de etiologia endógena 
é mais frequentemente relacionada com insulinoma. Níveis inapro-
priadamente altos de insulina, peptídeo C e pró-insulina sugerem 
essa patologia. O objetivo deste trabalho foi demonstrar, por meio 
de relato de caso, fatores que podem dificultar o diagnóstico e a 
localização de insulinomas, assim como resposta a um tratamento 
não utilizado para tal patologia. Materiais e métodos: Relato de 
caso. Resultados: CPS, feminino, 43 anos, episódios de hipoglice-
mia com sintomas neuroglicopênicos iniciados há dois anos da data 
de avaliação. Controle de glicemia capilar mostrou valores tão bai-
xos quanto 12 mg/dl. Exames laboratoriais evidenciaram glicemia 
plasmática de 59 mg/dl, insulina basal de 125,4 mcU/ml e peptí-
deo C de 11,15 ng/ml, com uma relação insulina/glicose de 2,09. 
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Anticorpo anti-insulina negativo. Após falha do US endoscópico na 
localização tumoral, foi optado pela cateterização seletiva pancreá-
tica com infusão de gluconato de cálcio. Durante o procedimento, 
a paciente apresentou hipoglicemia (38 mg/dl) sintomática. Ava-
liando os resultados, não houve incremento esperado nos níveis de 
insulina. Observou-se no perfil de dextro da paciente que as hipogli-
cemias eram mais frequentes no período pós-prandial e hipoglicemia 
(< 50 mg/dl) no TTOG. Baseado nesse perfil mais compatível com 
hipoglicemia reativa, foi iniciado tratamento com acarbose, levando 
à diminuição importante das hipoglicemias. Discussão: O padrão 
de hipoglicemia hiperinsulinêmica, com relação insulina/glicose 
maior do que 0,3 e peptídeo C elevado, sugere fortemente a presen-
ça de insulinoma. US endoscópico e arteriografia pancreática têm 
mostrado sensibilidades acima de 90% na localização do tumor. O 
tratamento de escolha quando o tumor é localizado é a ressecção 
cirúrgica, porém nesse caso, como não foi localizado o tumor e ba-
seado no perfil de dextro, foi iniciada acarbose com resposta positi-
va. Conclusão: A arteriografia seletiva pancreática com infusão de 
gluconato de cálcio pode ser inconclusiva na localização dos insuli-
nomas. O diagnóstico diferencial de hipoglicemia hiperinsulinêmica 
não insulinoma, como mutação no gene do receptor da sulfonilureia 
(SUR1), no gene da subunidade Kir 6.2 do canal de potássio ATP 
dependente e hiperplasia das ilhotas pancreáticas, deve ser conside-
rado. O que mais chama atenção nesse caso é a melhora significativa 
dos sintomas com acarbose, resposta compatível com hipoglicemia 
alimentar funcional.  Palavras-chave: Hipoglicemia alimentar fun-
cional, insulinoma, dificuldade diagnóstica.

PO418 - iNsaTisFaÇÃO cOrPOral em adOlesceNTes
carmo cc1, Pereira Pml2, Oliveira rms2, Netto mP3, cândido aPc3

1 ProfBio, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 2 Departamento de 
Nutrição, UFJF. 3 Departamento de Nutrição 

Objetivo: Identificar a insatisfação da imagem corporal em estudan-
tes de 10 a 16 anos de escolas públicas e relacionar com idade, ati-

vidade física, estado nutricional e características sociodemográficas. 
Material e método: Trata-se de um inquérito epidemiológico em 
que foram coletados dados sociodemográficos, peso, altura, índice 
de massa corporal e atividade física, e avaliou-se a insatisfação cor-
poral por meio da escala de silhueta. A amostra foi composta de 352 
alunos de 10 a 14 anos, matriculados no ensino fundamental em 32 
escolas públicas amostradas. Foi usado o software SPSS 17.0 para 
fazer análise descritiva das variáveis. Resultados: Pelo cálculo do 
índice de massa corporal, 2,6% dos alunos estavam com baixo peso, 
64,2% eram eutróficos, 19,6% tinham sobrepeso e 12,8% eram obe-
sos. A maioria dos alunos estava insatisfeita com seu corpo (67,3%). 
Do total, 39,4% gostariam de ser mais magros, 27,9% gostariam de 
ser mais gordos e apenas 32,7% sentiam-se bem com o corpo. Os 
meninos estavam mais insatisfeitos que as meninas. As variáveis prá-
tica de atividade física (p = 0,03) e estado nutricional (p < 0,001) 
apresentaram associação estatística com insatisfação da imagem cor-
poral. Idade e renda não se associaram com a insatisfação em relação 
a imagem corporal. Não houve diferença estatística para as variáveis 
sexo e renda quando avaliadas com a escala de silhueta. Discussão: 
A prevalência de insatisfação com a imagem corporal (67,3%) do 
presente estudo é próxima ao resultado encontrado na cidade de 
Florianópolis, Santa Catarina (67%). Quando comparada a pesqui-
sas de outras regiões do Brasil, a prevalência de insatisfação com a 
imagem corporal é superior à observada nos estudos realizados em 
cidades de pequeno porte – MG (26,4%), Maringá/Pr (48,13%), 
e Dois Irmãos e Morro Reuter/RGS (63,9%). No entanto menor, 
quando comparada aos resultados de Caxias do Sul, Rio Grande 
do Sul (71,5%). Conclusão: Os resultados mostraram alto percen-
tual de estudantes com insatisfação corporal, que se inicia já numa 
idade precoce. Os trabalhos de prevenção do desenvolvimento de 
insatisfação com a imagem corporal torna-se muito importante, pela 
associação com transtornos alimentares, baixa autoestima, limitações 
no desempenho psicossocial, depressão e também com a manuten-
ção da obesidade. Apoio: CNPq, UFJF. Palavras-chave: Imagem 
corporal, insatisfação, adolescentes.
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AOPV1 - alTeraÇÃO da Glicemia caPilar PÓs-
iNTerveNÇÃO NÃO É PrediTiva em PessOas cOm dm1 
e dm2 ParTiciPaNTes de PrOGrama de edUcaÇÃO em 
diaBeTes e eXercíciOs FísicOs
mendes GF1, lins Tcl1, dullius J1

1 Programa Doce Desafio, Universidade de Brasília (UnB)

Objetivo: Avaliar se há redução significativa entre glicemias capi-
lares (GC) pré e pós-intervenção e seu respectivo valor preditivo 
em sujeitos com diabetes mellitus tipo 1 (DM1) e tipo 2 (DM2) 
participantes de programa de educação em diabetes e exercícios 
físicos promovidos por Universidade Federal e organização não 
governamental. Método: Estudo prospectivo, quasi-experimental. 
Amostra: 39 pessoas com DM1 e outros 39 com DM2. O progra-
ma realiza intervenção contínua educativa interdisciplinar em saúde, 
2x/semana proporciona prática de exercícios físicos supervisionados 
de diversas modalidades com duração de 1 hora, educação em dia-
betes, registros das GCs e das atividades realizadas. As GCs foram 
monitoradas pré e pós-intervenção para verificar alterações agudas. 
Essas também foram categorizadas em quatro faixas (A: < 70 mg/
dl, B:70-140 mg/dl, C: 141-250 mg/dl e D: > 250 mg/dl). Para 
análise estatística, as variáveis categorizadas foram descritas por con-
tagens e percentuais e comparadas pelo teste de qui-quadrado de 
Pearson. Nas variáveis contínuas foram utilizados testes paramétri-
cos como regressão linear e o teste t pareado (p < 0,05 foi adotado). 

Resultados: Os participantes com DM1 foram 56,4% do sexo fe-
minino, idade média ± DP 22,6 ± 12,3 anos, e 23,1% estavam em 
insulinoterapia intensiva. Os participantes com DM2 foram 75% do 
sexo feminino, idade 64,1 ± 10,7 anos, e 24% estavam em insulino-
terapia. Cada grupo contribuiu com 1.638 GC (819 pares de CG 
pré→pós-intervenção). Para o grupo DM1 a prevalência na faixa A 
foi de 6,1%→16,8%; na faixa B, de 32,8%→47,9%; na faixa C, de 
40%→28,9%; e na faixa D, de 21%→6,3%, todos com diferença sig-
nificativa (p < 0,001). Para o grupo DM2 a prevalência na faixa A foi 
de 0,6%→1,8%; na faixa B, de 44%→68,3%; na faixa C, de 44,9%→ 
26,4%; e na faixa D, de 10,5%→3,5%, (p < 0,001). As médias entre 
as GC foram: DM1, pré-intervenção 180,96 ± 89,6 mg/dl → pós-
129,42 ± 66,26 mg/dl (p < 0,001). DM2, pré-intervenção 162,03 
± 63,2 mg/dl → pós-130,09 ± 50,24 mg/dl (p < 0,001). A re-
gressão linear mostrou fraco valor preditivo entre as GC pré e pós 
para os grupos DM1 (R² = 0,22; p < 0,001) e moderado para DM2 
(R² = 0,51; p < 0,001). Discussão: O presente estudo alerta para 
a real necessidade de aferir a glicemia capilar como proposto pelo 
modelo do programa, na condição pré e pós-intervenção, em pes-
soas com DM1 e DM2. Conclusão: A automonitorização confere 
segurança para a prática de exercícios físicos, que promoveu redução 
significativa na glicemia capilar, mas com alterações não preditivas. 
Palavras-chave: Automonitorização da glicemia capilar, programa 
de educação em diabetes e exercícios físicos, alterações glicêmicas.

AOPV2 - esTUdO PilOTO Para avaliar Os resUlTadOs da 
mONiTOriZaÇÃO GlicÊmica a disTÂNcia assOciada À 
PesQUisa de eXPecTaTiva e saTisFaÇÃO dOs diaBÉTicOs 
TeleviGiadOs
Flumignan iH1, coelho de sá mvc1, Flores Nlr1

1 Instituto Flumignano de Medicina 

Objetivo: Avaliar o perfil glicêmico dos diabéticos obtido por meio 
da televigilância para a análise de seus benefícios metabólicos e co-
nhecer suas expetativas e satisfações sobre essa nova tecnologia para 
sua futura aplicação na medicina preventiva e social. Materiais e 

métodos: Glicosímetro, modem sem fio conectado à rede celular, 
internet, Central Médica de Televigilância, pesquisa de expectativa e 
de satisfação de 21 diabéticos televigiados por 86 dias. Resultado: 
Não se obteve melhora do perfil glicêmico do grupo estudado, e a 
pesquisa de expectativa e satisfação do grupo estudado mostrou-se 
como método promissor e de boa aceitação dos pacientes diabéti-
cos. Discussão: A televigilância necessita de liderança médica, com 
programas motivadores e protocolos para sua aderência e sucesso. 
Conclusão: “Não basta televigiar os diabéticos”, mas é necessário 
estabelecer ações dinâmicas para intervenções corretivas e motiva-
doras para, então, somado à monitorização glicêmica a distância, 
se obter melhoria efetiva do controle glicêmico do grupo. O grupo 
pesquisado se mostrou com elevada expectativa quanto aos resulta-
dos dessa tecnologia e percebeu a televigilância como um aliado ao 
processo terapêutico. 81% dos pacientes acreditam que a telemedici-
na vai auxiliar no controle da doença, sendo vista como “cuidadora” 
em 67% das respostas. É relevante que o médico esteja na condução 
da telemedicina, pois 38% dos pacientes não participariam ou teriam 
dúvidas em participar sem o convite do seu médico. No final do es-
tudo piloto, 50% dos pacientes recomendaram a correção das falhas 
dos equipamentos. Já o atendimento da CMT – Central Médica 
de Telemedicina – se mostrou como ponto de alta satisfação dos 
pacientes, pois 100% acharam úteis seus contatos medidos no final 
do estudo, e 74% justificaram essa utilidade para responder dúvidas 
e por causa do atendimento personalizado e diferenciado. Ocorreu 
reduzidíssimo acesso ao site destinado para o paciente verificar e 
analisar seu armazenamento de dados, pois 42% dos pacientes não 
tinham sequer acessado o site até a metade do estudo piloto. 100% 
dos pacientes que tiveram mais dificuldades para a manuseio tecno-
lógico tinham mais de 50 anos. 53% dos pacientes estavam dispostos 
a pagar pelo serviço prestado e, desses, 70% tinham mais de 50 anos. 
Palavras-chave: Telemedicina e televigilância para diabéticos, con-
trole glicêmico por telemedicina, controle do diabetes a distância.

AOPV3 - mONiTOriZaÇÃO lONGiTUdiNal da Glicemia 
caPilar: eFeiTOs da iNTerveNÇÃO de Um PrOGrama de 
eXercíciO FísicO sUPervisiONadO Para diaBÉTicOs
ribeiro JNs1, Ferreira mNl2, Falcão aPsT1, cruz PWs2, vancea dmm1

1 Escola Superior de Educação Física/Universidade de Pernambuco (UPE).  
2 Faculdade de Ciências Médicas/UPE

Objetivo: O diabetes mellitus (DM) é um grupo de doenças meta-
bólicas caracterizadas por hiperglicemias resultante de defeitos na se-
creção e/ou ação de insulina. O tratamento da DM é composto por 
intervenções medicamentosas (hipoglicemiantes orais e insulina) e 
as não medicamentosas (acompanhamento psicológico, alimentação 
saudável e prática de exercício físico). Programas de Exercício Físico 
são eficientes no controle glicêmico de diabéticos, melhorando a 
sensibilidade à insulina e diminuindo a glicemia sanguínea desses 
indivíduos. O presente estudo teve por objetivo analisar o efeito lon-
gitudinal de um programa de exercício físico supervisionado (PEFS) 
sobre a glicemia capilar (GC) de diabéticos tipo 2. Materiais e mé-
todos: Este estudo possui abordagem quantitativa, de delineamento 
pré-experimental. Foram selecionados 73 diabéticos, de ambos os 
sexos, que foram divididos em sete grupos correspondentes à média 
de sessões (s) frequentadas no período de março de 2010 a junho de 
2013 (G1 n = 21 s = µ 22 G2 n = 13 s = µ58; G3 n = 14 s = µ91; G4 
n = 12 s = µ123; G5 n = 8 s = µ158; G6 n = 3 s = µ198; G7 n = 2 s = 
µ237). A coleta da GC foi realizada antes e após cada sessão de exer-
cício físico, totalizando 12.646 medidas, que foram realizadas na 
ponta dos dedos anelar e/ou mínimo, descartando a primeira gota. 
As sessões do PEFS aconteciam três vezes por semana, com duração 
de 65 minutos, no período matutino, em uma universidade públi-
ca do Nordeste. Foram utilizados três protocolos de treinamento, 
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sendo o treinamento aeróbico (TA) 40 min, treinamento resistido 
(TR) 40 min e o treinamento combinado (TC) 20 min do TA mais 
20 min do TR; todos os protocolos realizavam no início 15 min 
de aquecimento e no final 10 min de resfriamento. Para a análise 
estatística foram utilizados o teste de normalidade de Kolmogorov-
-Smirnov e o teste t pareado, ambos com nível de significância de p 
≤ 0,05. Resultados: Os resultados analisados apresentaram redução 
nos níveis da GC (171,44 ± 45,1 mg/dl vs. 120,88 ± 41,3 mg/dl p 
≤ 0,00). Discussão: O presente estudo corrobora os resultados de 
Cambri et al. (2007), que apresentaram redução significativa nos 
níveis da GC dos diabéticos submetidos a um PEFS. Conclusão: 
Ocorreu efeito longitudinal positivo reduzindo a glicemia capilar 
dos diabéticos tipo 2 dessa amostra após a intervenção de um pro-
grama de exercício físico supervisionado. Palavras-chave: Diabetes 
mellitus, exercício, glicemia.

AOPV4 - ParÂmeTrOs de cONTrOle GlicÊmicO e 
PercePÇÃO da QUalidade de vida: a imPOrTÂNcia da 
HiPerGlicemia evideNciada Pela aUTOmONiTOriZaÇÃO 
NO DIABETES MELLITUS TiPO 1
moreira rO1, Braga ld1, Paula Js1, Kupfer r1

1 Instituição Estadual de Diabetes e Endocrinologia 

Objetivo: O objetivo deste estudo é avaliar a percepção da qualida-
de de vida em pacientes adultos com diabetes mellitus tipo 1 (DM1) 
e verificar sua possível correlação com diferentes parâmetros de con-
trole glicêmico. Pacientes e métodos: 50 pacientes com DM1 en-
tre 18 e 50 anos foram selecionados para participar do estudo. Os 
pacientes foram orientados a realizar, por um período de 30 dias, no 
mínimo cinco medidas de glicemia capilar por dia, antes das prin-
cipais refeições e na presença de sintomas de hipoglicemia. Após 
esse período, a percepção da qualidade de vida foi avaliada por meio 
dos questionários PAID (Problem Areas in Diabetes Scale) e DQOL 
(Diabetes Quality of Life Measure). O controle glicêmico após 30 
dias foi avaliado por meio da hemoglobina glicada (HbA1c), média 
das glicemias capilares, número de episódios de hipoglicemia (glice-
mia < 70 mg/dl) e variabilidade glicêmica (VG), avaliada utilizando 
o coeficiente de variação: CV = (100 x SD)/média das glicemias, em 
que SD é o desvio-padrão das glicemias capilares. Resultados: Foi 
encontrada correlação positiva dos valores do PAID com as médias 
das glicemias (r = 0,52; p < 0,0001) e com a HbA1c (r = 0,36; p < 
0,0097), mas não com o CV (r = 0,17; p = 0,23) ou com o número 
de episódios de glicemia < 70 mg/dl (r = 0,15; p = 0,17). Uma 
correlação positiva estatisticamente significativa foi encontrada en-
tre os valores do DQOL com a média das glicemias (r = 0,45; p = 
0,001), mas não com a HbA1c (r = 0,23; p = 0,09), o CV (r = 0,20; 
p = 0,16) ou com o número de episódios de glicemia < 70 mg/dl 
(r = 0,06; p = 0,68). Discussão: Dentre os parâmetros de controle 
glicêmico, a média das glicemias capilares foi a que melhor se cor-
relacionou com pior percepção da qualidade de vida em pacientes 
com DM tipo 1, mais inclusive do que o número de episódios de 
hipoglicemias e da própria HbA1c. Mesmo sendo na maioria das 
vezes assintomáticos, principalmente se comparados aos episódios 
de hipoglicemia, os valores elevados de glicemia podem sugerir ao 
paciente um mau controle glicêmico, contribuindo para pior per-
cepção da qualidade de vida. É importante observar que o pior con-
trole glicêmico parece influenciar mais o paciente quando percebido 
pela automonitorização do que pela própria HbA1c. Conclusão: 
Esses achados sugerem que a hiperglicemia evidenciada pelo próprio 
paciente por meio da automonitorização, mais do que as hipogli-
cemias, a HbA1c ou a VG, se correlaciona com pior percepção da 
qualidade de vida desses pacientes. Palavras-chave: Qualidade de 
vida, automonitorização, hipoglicemia.

AOPV5 - TeraPia cOm BOmBa de iNFUsÃO de iNsUliNa em 
PacieNTes diaBÉTicOs meNOres de 5 aNOs
Gabbay mal1, valente T1, Pinto cs1, dib sa1

1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 

Introdução: A incidência crescente de diabetes, especialmente nas 
crianças menores de 5 anos, a disponibilidade apenas de insulinas 
U100, a irregularidade da alimentação, a grande variabilidade gli-
cêmica e o risco de hipoglicemia tornam o tratamento nessa faixa 
etária um desafio. Essas são condições nas quais o uso da bomba 
de infusão de insulina pode ser indicado. Objetivo: Apresentar a 
experiência de um centro terciário de assistência ao diabetes (Cen-
tro de Diabetes – Unifesp) com a utilização da bomba de infusão 
de insulina subcutânea (BIISC) em crianças com diabetes melito 
diagnosticado nos primeiros cinco anos de idade. Pacientes e mé-
todos: Doze crianças (idade média de diagnóstico: 1,2 ± 0,9 anos, 
6 feminino) foram avaliadas com relação ao diagnóstico etiológi-
co (genética e autoimunidade – GADA e/ou IA2A), clínica, IMC 
(kg/m2), função residual de células beta (peptídeo C) e controle 
glicêmico (HbA1c) e os parâmetros da BIISC (dose de insulina ba-
sal, relação de insulina basal/bólus, fator de sensibilidade-insulina/
glicemia e razão insulina/carboidratos). Resultados: Peso ao nas-
cimento (DMNN: 2.478 ± 1.010 g vs. DM1: 3.138 ± 242g; p = 
0,04). Diagnóstico etiológico: DM1: 66,6% (8/12); GADA: 18,6 ± 
7,6 U/ml e IA2A: 7,0 ± 2,8 U/ml); peptídeo C de jejum: 0,2 ± 0,1 
ng/ml). DMNN: 34,6% (4/12); 1 (mutação do receptor da insuli-
na), 2 (mutação do Kir6.2) e 1 sem diagnóstico etiológico). Idade 
ao diagnóstico (DMNN; 0,3 ± 0,14 anos x DM1: 1,9 ± 0,8 anos). 
Tratamento inicial: BIISC: 16,6% (2/12); Detemir: 42% (5/12) 
e Glargina: 42% (5/12) e NPH: 8% (1/12). Indicação da BIISC: 
Variabilidade glicêmica (75%) e hipoglicemias (25%). Características 
da BIISC (33,3%-Medtronic® e 66,7%-Roche®) Idade ao início da 
BIISC (DMNN: 0,35 ± 0,12 x DM1 2,7 ± 1,5 anos; p = 0.03) e 
tempo médio de uso de BIISC: 2,4 ± 1,2 anos. Insulina: Lispro. 
Parâmetros da BIISC estão na Tabela 1: 

Tabela 1

Basal (UI/kg/d) 0,28 ± 0,06 

Razão Basal/Bólus 15:85 

Carbo (U/g HC) 35 ± 9 

FS (U/mg/dl) 167,5 ± 84,0 

Alvo (mg) 149,8 ± 9,9 

Cetoacidose Diabética 16,6% (2/12) 

Hipoglicemia Grave 0,0% 

Dois pacientes com mutação do Kir6.2 foram transferidos para sul-
fonilureia com sucesso. Conclusão: Aproximadamente 35% do gru-
po de diabetes infantil estudado é de etiologia não autoimune e a 
BIISC é uma opção segura e eficaz para a instabilidade glicêmica que 
caracteriza o diabetes nessa faixa etária, devendo-se ressaltar a baixa 
necessidade basal e a alta sensibilidade à insulina. Palavras-chave: 
Diabetes tipo 1, lactente, bomba de infusão de insulina.

AOPV6 - UsO dO sisTema de iNFUsÃO sUBcUTÂNea 
cONTíNUa de iNsUliNa (sici) em PacieNTes iNTerNadOs: 
aNÁlise da aTUaÇÃO dO edUcadOr em diaBeTes (dm)
avansi aF1, Yamamoto mT1, modena T1, lima sa1, laselva cr1, 
carvalho Jam1, ribeiro rs1

1 Hospital Israelita Albert Einstein

Objetivo: Avaliar o efeito da atuação do educador em DM na gli-
cemia média, no desvio-padrão da glicemia e na ocorrência de hipo-
glicemia em pacientes internados com SICI. Material e métodos: 
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Trata-se de análise retrospectiva do controle glicêmico em 39 inter-
nações de 17 pacientes em uso de SICI a partir de 2011, no Hospital 
Israelita Albert Einstein. Dessas, houve atuação do educador em DM 
em nove internações, conforme a solicitação do médico titular. Fo-
ram comparados a glicemia média, o desvio-padrão da glicemia e a 
ocorrência de hipoglicemia nas internações com ou sem atuação do 
educador em DM, utilizando o teste T não pareado e um nível de 
significância de 5%. Resultados: Entre as 39 internações de pacientes 
em uso de SICI, a glicemia média foi de 178, 3 mg/dl, e o desvio-
-padrão foi de 61,6 mg/dl e ocorreram 151 episódios de hipogli-
cemia. A glicemia média permaneceu acima de 180 mg/dl em 21 
internações (53,4%) e a hipoglicemia (glicemia < 70 mg/dl) ocorreu 
em 24 (61%) das internações. Houve uma média de 3,8 episódios de 
hipoglicemia por internação. O grupo com atuação do educador em 
DM apresentou redução da média de hipoglicemia (1,3 versus 4,5 
episódios por internação; p < 0,05) e aumento da glicemia média 
(199,8 versus 173,6 mg/dl; p < 0,05) comparado ao grupo sem atu-
ação. Discussão: Pacientes internados, mesmo quando bem contro-

lados previamente à internação, apresentam dificuldades nos ajustes 
da velocidade de infusão basal e das doses de bólus para alimentação 
e correção no hospital, a atuação do educador, em parceria com o 
médico titular, facilita os ajustes do SICI diante da labilidade da glice-
mia, do estresse, no preparo para procedimentos e exames, na ação de 
medicações ou na própria doença de base. Em nosso meio, a atuação 
do educador em diabetes foi solicitada em apenas nove internações, 
em geral de endocrinologistas que atuam no hospital. Nesses casos 
houve redução da hipoglicemia, complicação que aumenta o tempo 
de internação, a ocorrência de complicações e a mortalidade. A redu-
ção da hipoglicemia impacta na glicemia média da internação e pode 
justificar sua elevação, porém a estruturação de protocolos de ajuste 
do SICI para pacientes internados pode melhorar a hipo/hiperglice-
mia desses pacientes. Conclusão: Pacientes internados em uso SICI 
apresentam maior risco de hiper e hipoglicemia. A atuação do educa-
dor em DM reduz a ocorrência de hipoglicemia, porém protocolos 
de ajuste do SICI são necessários para melhor controle glicêmico. 
Palavras-chave: Educador em diabetes, hiperglicemia, hipoglicemia.
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POPV01 - POr QUe PacieNTes sÃO eXclUídOs OU NÃO 
maNTÊm O UsO de sic de iNsUliNa? avaliaÇÃO da 
eXclUsÃO dO PrOGrama sici da ses-sUs-dF
cunha aa1, miranda lG1, Tavares Fs1, Félix mT1, Pedrosa Hc1 
1 Unidade de Endocrinologia – Hospital Regional de Taguatinga – SES-DF 

Introdução: O SIC de insulina (SICI) é uma opção terapêutica com 
menor chance de induzir hipoglicemia do que as múltiplas doses de 
insulina (MDI), podendo melhorar a qualidade de vida, permitir 
redução da HbA1c e impactar a variabilidade glicêmica. Entretan-
to, a adesão e a manutenção do uso ainda são motivo de avaliação 
e questionamentos. Objetivos: Avaliar os dados dos protocolos de 
seguimento de uso do SICI de pacientes diabéticos acompanhados 
na Unidade de Endocrinologia do Hospital Regional de Taguatinga 
(Endo-HRT) e verificar motivos da exclusão e não adaptação ao 
programa de dispensação gratuita do SICI pela SES-DF no SUS. 
Material e métodos: Estudo retrospectivo, não intervencional, en-
volvendo a coorte de pacientes indicados para o uso de SICI da 
Endo-HRT, entre 2009 e 2012, excluídos do seguimento por não 
atenderem aos critérios do protocolo específico do SUS-SES-DF. 
Resultados: A coorte incluiu 131 pacientes indicados ao uso do 
SICI; 76,3% = 100 pacientes foram aprovados para uso definitivo 
e 23,7%/31 considerados inaptos ao uso do SICI (Exc-SICI). A 
análise básica do protocolo mostrou que 29% (09/31) do grupo de 
Exc-SICI não preencheram os critérios do protocolo na avaliação de 
inclusão e 70,9%, durante o seguimento (22/31; ExcSEGUI-SICI). 
A análise do grupo ExcSEGUI-SICI (22 pacientes) verificou idade 
média de 35,1 anos; 54,5% (12/22) eram do sexo masculino, com 
duração média do DM de 16,2 anos. O critério de metas de bom 
controle glicêmico e melhora de episódios de hipoglicemia não foi 
atingido por 72,7% (16/22), enquanto 27,3% (06/22) preenche-
ram, inicialmente, os critérios de habilidades para uso do SICI, mas 
constatou-se não cumprimento na avaliação final. Conclusão: Os 
motivos para a exclusão dos pacientes do programa para recebimen-
to definitivo do SICI foram bastante diversos. Entretanto, a maioria 
refere-se à falta de bom controle e redução da hipoglicemia, marcas 
relevantes dos alvos para uso de SICI. Os pacientes e familiares do 
grupo Exc-SICI, embora submetidos a test drive e recebido orien-
tação, comprovam a necessidade de aperfeiçoar e integrar um curso 
básico prévio em educação e realização de perfil psicológico, visando 
à futura melhor aderência e redução da exclusão. Essa estratégia, 
potencialmente, provocará impacto maior na relação custo-benefício 
do programa SICI da Endo-HRT da SES-SUS-DF. Palavras-chave: 
Bomba de insulina, diabetes.

POPV02 - reTiNOPaTia e NeFrOPaTia diaBÉTicas em 
PacieNTes UsUÁriOs de BOmBa de iNFUsÃO de iNsUliNa e 
cOm diaBeTes TiPO 1 HÁ mais de 10 aNOs
Figueiredo alves sT1, Fulgêncio P2

1 Clínica de Endocrinologia e Diabetes. 2 Consultório de Endocrinologia 

Objetivo: Descrever a frequência e a evolução da retinopatia e da 
nefropatia diabéticas em pacientes com diabetes tipo 1 há mais de 10 
anos, usuários de bomba de infusão de insulina. Material e méto-
dos: Foram avaliados retrospectivamente os resultados do controle 
glicêmico, a evolução e o desenvolvimento de novos casos de reti-
nopatia e de nefropatia diabéticas em pacientes com diabetes tipo 
1, usuários de bomba de infusão de insulina, com mais de 10 anos 
de doença. Resultados: Foram selecionados 62 pacientes (45 do 
sexo F), com média de idade de 30,1 anos + 11,4 e tempo médio 
de diabetes de 18,5 + 8,3 anos; 16 pacientes têm mais de 20 anos 
de doença. Todos os pacientes melhoraram o controle do diabetes 
com o uso da bomba de insulina, mas 13 pacientes (20,96%) não 
conseguiram atingir as metas do tratamento e mantêm HbA1c > 8%. 
Apenas um paciente com HBA1c > 9% desenvolveu retinopatia em 
uso da bomba. Quinze pacientes (25,8%) apresentavam retinopatia 
antes do início da terapia com infusão contínua de insulina. Oito 
pacientes apresentavam retinopatia incipiente, quatro, retinopatia 
não proliferativa, dois, retinopatia proliferativa e um, edema macu-
lar. Todos os pacientes no momento do diagnóstico da retinopatia 
diabética tinham HBA1c > 8%. Treze pacientes iniciaram o trata-
mento com bomba de infusão de insulina por causa do diagnósti-
co recente de retinopatia e dois já tinham o diagnóstico há vários 
anos. Observou-se estabilização ou melhora da retinopatia em 13 
pacientes, havendo desaparecimento total dos microaneurismas em 
um paciente. Sessenta pacientes apresentaram relação albumina x 
creatinina em amostra de urina normais; quatro pacientes estavam 
em uso de BRA ou IECA, pois já apresentaram microalbuminúria 
no passado; dois pacientes não tinham exames recentes. Discussão: 
É consenso que controle adequado do diabetes é indispensável para 
reduzir o desenvolvimento e evitar a progressão das complicações 
microvasculares do diabetes. A terapia com infusão contínua de in-
sulina é a forma de tratamento intensivo do diabetes que promove 
os melhores resultados na atualidade, sendo, em tese, uma boa op-
ção de tratamento para pacientes com muito tempo de doença ou 
que já tenham complicações crônicas do diabetes. Conclusão: O 
tratamento com bomba de infusão de insulina possibilita a melhora 
do controle metabólico, sendo uma boa opção de tratamento para 
pacientes com muito tempo de doença e com retinopatia e nefropa-
tia diabéticas. Palavras-chave: Bomba de infusão de insulina, diabe-
tes tipo 1, complicações microvasculares.
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POEE1 - aTeNÇÃO FarmacÊUTica Para PacieNTes 
diaBÉTicOs sUrdOs UTiliZaNdO Uma liNGUaGem 
adeQUada: liBras
Nogueira sK1, martins rc1

1 Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) – Ji-Paraná

O diabetes mellitus (DM) não é uma única doença, mas um grupo 
heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresentam em comum 
a hiperglicemia, a qual é o resultado de defeitos na ação da insulina, 
na secreção de insulina ou em ambas. Estima-se que até 2012, mais 
de 371 milhões de pessoas tenham DM; metade delas está sem diag-
nóstico. Diante desses números, é de importância crucial o estudo 
de estratégias de educação em DM, já que um dos principais proble-
mas é a total desinformação sobre a doença, o que leva o paciente 
a cometer erros graves em seu tratamento, inviabilizando um bom 
controle. Uma dessas estratégias seria a implantação da atenção far-
macêutica aos pacientes com DM, já que essa prática alcançaria um 
número importante de pessoas passíveis de serem portadores da do-
ença e diabéticos já diagnosticados, focando na prevenção das com-
plicações crônicas. Essa preocupação não poderia ser diferente com 
relação à comunidade surda, pois a carência de informações ade-
quadas para esses pacientes é uma realidade. Objetivo: Criar meios 
seguros e efetivos de informações na prática da atenção farmacêutica 
especializada para a comunidade surda do Brasil que é diabética ou 
possui fatores de riscos para adquirir a doença, utilizando a Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS). Material e métodos: Estudo pros-
pectivo, realizado por meio de revisões de literaturas e bibliográficas, 
além das aplicações de palestras, criações de pôsteres, folhetos infor-
mativos, que facilitariam aos surdos entender como identificar os si-
nais e sintomas, prevenções das complicações e como tratar de forma 
segura e eficaz o DM. Resultados e discussões: Foram realizadas 
palestras e aplicações dos materiais para a comunidade surda durante 
o evento: “Alcance surdos”, da junta das missões nacionais, ocorrido 
na cidade de Ji-paraná-RO, contando com a presença de 42 surdos, 
com receptividade excelente por parte da comunidade surda, que 
entendeu e colocou em prática as orientações obtidas. Conclusão: 
Logo se percebe a grande necessidade das informações adequadas 
aos pacientes diabéticos que são surdos, ou surdos diabéticos, haja 
vista que, com atenção farmacêutica adequada, diminuiriam os cus-
tos de um problema de saúde pública, considerando a maior preven-
ção da doença ou a diminuição do surgimento de suas complicações 
crônicas. Palavras-chave: Diabetes, surdos, libras.

POEE2 - avaliaÇÃO dO cONHecimeNTO PrÉviO e as 
lacUNas da edUcaÇÃO NO TraTameNTO dOs iNdivídUOs 
cOm DIABETES MELLITUS TiPO 1
Pacheco aPF1, sandoval rcB2, marques JlB1

1 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 2 Hospital Universitário 

Objetivo: Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) necessita de tratamento 
e controle que exigem cuidados com a dieta, medicamentos e estilo 
de vida. O projeto avaliou conhecimento prévio e informações sobre 
necessidades básicas de tratamento dos indivíduos com DM1 quanto 
à sua situação saúde-doença, identificando as lacunas na educação e 
suas maiores dificuldades. Material e métodos: Pesquisa qualita-
tiva, desenvolvida durante cinco meses, baseada no ponto de vista 
de conhecimento dos indivíduos com DM1. Elaborou-se um ques-
tionário embasado no Dose Adjustment For Normal Eating (DAF-
NE), proposta educativa para indivíduos com DM1 em que uma das 
ações é ajustar a insulina de acordo com a contagem de carboidratos 
(CHO) contidos nas refeições, e aplicado em 30 indivíduos com 
DM1, na faixa etária de 18 a 44 anos. O questionário continha 22 

questões, cada uma com valor de 0 a 10, totalizando 220 pontos e 
divididas em quatro categorias: (1) Alimentação/CHO e Atividade 
Física; (2) Insulinização; (3) Manejo de Glicemias e (4) Complica-
ções. Foram avaliados os acertos juntamente com a análise das opini-
ões individuais durante as consultas. Resultados: Representam mé-
dias ± EPM (%) de acertos: Insulinização 47,4 ± 3,1; Alimentação/
CHO e Atividade Física 34,9±3,2; Manejo de Glicemias 64,9 ± 1,8; 
Complicações 39,8 ± 3,7 e Acertos Totais 48,2 ± 1,9. Discussão: 
Das quatro categorias, “Alimentação/CHO e Atividade Física” teve 
o menor índice. Apenas “Manejo de Glicemias” atingiu média de 
acertos acima de 50%. Considera-se um conhecimento “aparente”, 
por causa da alta incidência de descontrole da doença. Muitos são 
os princípios do autocuidado diário e incluem: entender a relação 
entre alimentos/CHO; calcular e combinar a quantidade certa de 
insulina; reconhecer e saber se autotratar no caso de hipoglicemias e 
ajustar a insulina e alimentos em diferentes situações como exercício 
físico, ingestão alcoólica, dias doentes, viagens. As quatro catego-
rias estudadas englobam esses cuidados de grande relevância no dia 
a dia dos indivíduos com DM1. A complexidade para a execução 
de autocuidado efetivo depende de fatores além do conhecimento, 
como condições de vida, fatores culturais e outros. Conclusão: É 
necessário identificar as lacunas no processo ensino-aprendizagem e 
garantir que estejam utilizando corretamente as informações obtidas 
para o manejo dessa condição crônica de saúde. Um desses modelos 
já validado é o DAFNE, o qual está sendo implantado em nossa 
instituição, abordando essencialmente as quatro categorias citadas. 
Palavras-chave: Educação estruturada em saúde, diabetes mellitus 
tipo 1, avaliação do conhecimento.

POEE3 - avaliaÇÃO dO maNeJO de resídUOs da Área da 
saÚde de OriGem dOmiciliar de PacieNTes diaBÉTicOs
casillo aBc1, Janissek Pr2, Pius mr1, vieira sc1, Terres JF1, leite saO1

1 Hospital da Cruz Vermelha – Filial Paraná. 2 Universidade Positivo

Objetivo: Avaliar o manejo dos resíduos da área da saúde de origem 
doméstica dos pacientes diabéticos considerados perfurocortantes e 
potencialmente contaminados, representados por seringas, agulhas, 
lancetas, fitas de glicemia capilar, frascos e canetas de insulina, além 
de promover ações para reduzir possíveis problemas encontrados. 
Material e métodos: Foi realizada uma pesquisa para identificar as 
práticas de manejo dos resíduos domésticos de 308 pacientes diabé-
ticos tipo 1 que recebem análogos de insulina e os respectivos in-
sumos da Secretaria de Saúde do Paraná. Os pacientes responderam 
a um questionário para avaliar as práticas de descarte e orientação 
recebida. Resultados: O grupo de pacientes amostrados apresenta 
equilíbrio quanto ao gênero e teve idade variando de 3 a 84 anos. A 
análise estatística demonstrou que predomina o descarte inadequa-
do de todos os resíduos. A maior porcentagem (68%) foi reportada 
para o descarte das fitas de glicemia capilar usadas. Já para as agulhas 
e lancetas, recebem mais atenção, porém ainda 55% dos usuários 
descartam inadequadamente. Os que descartam de forma correta 
reportam acondicionar os resíduos preferencialmente em garrafa 
PET. Em relação à orientação, 46% dos pacientes referem ter recebi-
do alguma informação sobre o descarte correto, principalmente das 
Unidades de Saúde. Existe forte correlação entre receber orientação 
e o descarte de forma correta. Com base na realidade identificada e 
no referencial teórico, foi elaborada uma campanha educativa para 
conscientização e orientação dos pacientes sobre o manejo correto 
desses resíduos. Discussão: Resíduos da área da saúde representam 
grande risco de danos à população e ao meio ambiente, por causa da 
sua diversidade, quantidade e periculosidade. O manejo inadequado 
desses resíduos no âmbito domiciliar pode ocorrer principalmente 
pela falta de legislação específica, fiscalização, orientação e conscien-
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tização da população. Conclusão: Existe a necessidade de desen-
volver ações para minimizar os impactos que esse tipo de resíduo 
causa na saúde pública e no meio ambiente. Essas ações devem ser 
acompanhadas de mudanças na legislação e procedimentos e ações 
específicas de todos os envolvidos, incluindo pacientes, fabricantes 
e os setores público e privado. Palavras-chave: Resíduos da área da 
saúde, diabetes mellitus, resíduo domiciliar.

POEE4 - avaliaÇÃO mUlTidisciPliNar de edUcadOres 
em diaBeTes e mÉdicOs NUma mesma cONsUlTa (dia 
d) melHOra a a1c e a FUNÇÃO TUBUlar reNal em 
diaBÉTicOs TraNsPlaNTadOs
couto cr1, Falashi rH1, Pereira PZ1, carvalho Jam1, sato G1, ribeiro 
mi1, matos acc1, ribeiro rs1

1 Hospital Israelita Albert Einstein 

Contexto: Pacientes transplantados com DM têm alto risco de 
complicações e necessitam de diversas intervenções visando à ade-
são à insulina, ao controle de glicemia e à avaliação dos pés, além 
dos ajustes de dose de insulina diante da instabilidade da função 
renal e dos imunossupressores para evitar rejeição, toxicidade e 
infecções. Na prática, essas ações são fragmentadas em diferentes 
consultas com a equipe médica, do transplante, do diabetes e com a 
equipe multidisciplinar (enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas 
e psicólogos). Objetivo: Avaliar o impacto de uma equipe mul-
tidisciplinar de educadores em DM e médicos atuando no mes-
mo dia (dia D), nos níveis de A1c, excreção urinária de proteína 
transportadora do retinol (RBPu), um marcador de função tubu-
lar, em transplantados com DM acompanhados no Hospital Isra-
elita Albert Einstein. Materiais e métodos: Foram selecionados 
50 transplantados, sendo rim (25), pâncreas-rim (6), fígado (13), 
fígado-rim (3), coração (2) e pulmão (1), que apresentavam maior 
frequência de internação (9), A1c > 9% (26), hipoglicemia (11) 
ou lesão de órgão-alvo (4), com disponibilidade para comparecer 
em consulta. A cada dia D, cinco pacientes coletam sangue em 
jejum (se não houver exames recentes), tomam um lanche e são 
encaminhados para o consultório, onde são atendidos de forma 
sequencial por um endocrinologista, uma nefrologista, uma podia-
tra, uma educadora em diabetes e uma nutricionista. Cada paciente 
tem iniciado o atendimento por um profissional diferente de forma 
simultânea, rodiziando os profissionais a cada 40 minutos. Após 
os atendimentos, os profissionais discutem os casos e determinam 
as condutas relevantes no consenso do grupo, que são resumidas 
ao paciente por um único profissional. A partir de dois meses, os 
pacientes são reavaliados com exames e retorno. Resultados: Es-
tão sendo analisados os dados de peso, perfil lipídico e internação 
no grupo estudado. Em relação aos exames de laboratório, foram 
reavaliados 30 dos 50 pacientes. Nesse subgrupo, houve redução 
da A1c, de 9,1 para 8,6 % (n = 30; p < 0,05; teste t), e da RBPu, 
de 10,5 para 5,1 mg/l (n = 21; p < 0,05, Wilcoxon). Conclusão: 
O atendimento no dia D melhorou o controle glicêmico e reduziu 
os níveis de RBPu. Esses achados sugerem um importante papel da 
glicemia na manutenção da função tubular. Palavras-chave: Dia-
betes, transplante, multidisciplinar.

POEE5 - BeTe – cONversaNdO a GeNTe se eNTeNde
Pena FPs1, Pena Jlc1, monteiro cda1, silva drc1, Ferreira dr1, mota 
rNmc1, ribeiro Ncr1, Ferreira crs1

1 Universidade Federal do Amapá 

Objetivo: Analisar o significado do diabetes mellitus (DM) para os 
participantes do programa de promoção de saúde para pessoas com 
DM. Material e método: O estudo iniciou com o projeto “Diabe-

tes mellitus da cabeça aos pés: caminhos, passos e ações para o au-
tocuidado”, apresentado ao projeto Educando Educadores/2009. 
Tem 85 participantes, com atividades de ensino, pesquisa e exten-
são; uma equipe multidisciplinar acompanhando os participantes; 
estratégia educacional na forma de rodas de conversa; conteúdo 
abordado em duas questões. A atividade foi realizada duas vezes 
para estimular o aprimoramento de conhecimentos em DM. Os 
dados foram coletados com a construção de mural coletivo com 
respostas às questões e resultados foram discutidos pela síntese 
dialogada, com ilustração sobre o conteúdo com auxílio audiovi-
sual. Resultados: Participaram do estudo 35 pessoas. Aplicou-se 
o jogo das expressões do dia, perguntando: Qual o sentimento 
com que amanheci hoje? Sentimentos positivos: amor, felicida-
de, alegria, paz, bem-estar. Sentimentos negativos: preocupação, 
tristeza, mal-estar. Quando repetida essa atividade, houve mudan-
ças dos sentimentos, prevalecendo alegria, amizade, solidarieda-
de, responsabilidade, satisfação. Qual o significado do DM para 
mim? Categorias: desconhecimento do processo da doença, sabor 
amargo, não aceita a doença. Após repetição, categoria elaborada: 
Relacionamento Pessoal, Conflituoso, Íntimo, Terapêutico. Dis-
cussão: Acompanhar pessoas com DM exige compreensão das re-
ações emocionais, uma vez que muitas delas são manifestadas por 
meio de comportamentos inadequados, interferindo no controle 
glicêmico, repercutindo na saúde, nas relações sociais e, por exten-
são, na qualidade de vida. Foi realizada retrospectiva da história de 
vida desde dados familiares até os hábitos de vida desenvolvidos, 
levando a compreender o desenvolvimento do diabetes (chama-
da pelos participantes de BETE). Avaliar a percepção da pessoa 
com DM é essencial para que não se avalie somente o contexto da 
doen ça, mas o ser humano como um todo. Abordagem que con-
templa a totalidade existencial e examina a doença como é vivida 
pelo ser que adoece. A educação em diabetes é passo fundamental 
para atingir as metas do tratamento, uma vez que está diretamente 
relacionada à aceitação da doença e, logo, com o controle glicê-
mico. Conclusão: As rodas de conversas estimularam os diálogos, 
que possibilitaram às pessoas exteriorizarem expectativas, anseios, 
temores e perspectivas que têm do mundo e de sua situação: ser 
diabético. Palavras-chave: Diabetes mellitus, educação em saúde, 
promoção da saúde.

POEE6 - caPaciTaÇÃO de acadÊmicOs de eNFermaGem 
em edUcaÇÃO em diaBeTes: melHOraNdO a FOrmaÇÃO 
de PrOFissiONais eNFermeirOs
costa cs1, la Banca rO2, cavicchioli mGs1, monteiro OO1

1 Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp). 2 Escola Paulista de Medicina da Unifesp 

Objetivo: Avaliar a aquisição de conhecimentos durante o curso 
de capacitação em educação em diabetes mellitus (DM) promovido 
pela Liga Acadêmica em Educação em Diabetes (LED) durante o 
segundo semestre de 2010. Material e método: A LED promoveu 
um curso de capacitação em educação em DM para graduandos de 
enfermagem interessados no tema, seguindo as diretrizes publicadas 
pela American Association of Diabetes Educators, com duração de 31 
horas (28 teóricas e 3 práticas), no período de agosto a dezembro de 
2010, na Universidade Federal de São Paulo. Foi aplicado um teste 
de conhecimentos antes e após a realização do curso. Resultados: 
Sessenta acadêmicos inscreveram-se no curso, 40 participaram das 
atividades desenvolvidas, 20 finalizaram o programa e 18 realiza-
ram o teste de conhecimentos antes e após o curso. No teste inicial, 
27,8% dos participantes erraram mais de 20% das questões, enquan-
to após o curso 16,7% obtiveram o mesmo resultado. As questões 
relacionadas com atividades físicas, cuidados com os pés e insulina 
obtiveram menor índice de acerto no momento inicial e apresen-
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taram melhora de 47,2%, 22,3% e 19,4%, respectivamente, após o 
decorrer do curso. Discussão: O presente estudo apresenta resulta-
dos semelhantes a outros trabalhos realizados com profissionais de 
saúde e reforça a importância da educação e sensibilização precoces 
e contínuas do profissional de saúde que atua em atividades educa-
tivas para o autocuidado em diabetes. Conclusão: Esse curso foi 
desenvolvido em momento oportuno (graduação) e em local pró-
prio para o processo de ensino-aprendizagem (universidade), porém 
teve baixa aderência dos graduandos, provavelmente por ter sido 
desenvolvido em horário extracurricular, podendo sobrecarregar a 
rotina dos acadêmicos. Acreditamos ser de máxima importância o 
desenvolvimento de ações semelhantes a essa, pois a partir desse cur-
so a LED consolidou-se, contando atualmente com 20 acadêmicos 
de enfermagem, cinco enfermeiras preceptoras e atividades teóricas 
e práticas semanais. Palavras-chave: Educação em diabetes, enfer-
magem, capacitação.

POEE7 - deBaTes melliTUs: edUcaÇÃO cONTiNUada em 
diaBeTes
Neis m1, alves Fcc1, Thomazelli Fcs1, Bodanese lF1, Ghizoni aPm1, 
lenzi ma2

1 Núcleo de Atenção em Diabetes de Blumenau. 2 Farmácia Doce Vida 

Objetivo: O projeto Debates Mellitus realizado pelo Núcleo de 
Atenção em Diabetes de Blumenau (NAD) objetiva desenvolver 
o aperfeiçoamento dos profissionais da rede básica de saúde por 
meio da educação continuada. Material e métodos: Esse projeto 
foi apresentado como trabalho de conclusão do projeto Educando 
Educadores XX edição. A metodologia consiste em capacitações 
ministradas aos profissionais da rede básica de saúde, com abor-
dagem de temas relacionados ao diabetes. O primeiro módulo 
destinado aos médicos está em andamento e divide-se em quatro 
encontros, que acontecem mensalmente. Os temas propostos são: 
Diagnóstico e monitoramento do diabetes; Terapia medicamento-
sa oral no diabetes, Terapia insulínica no diabetes e Abordagem 
multidisciplinar. O Segundo módulo foi destinado a farmacêuticos 
e enfermeiros e abordou o tema: Armanezamento, manejo e aplica-
ção de insulinas e atualizações sobre o programa Farmácia Popular 
do Brasil. Resultados: O primeiro encontro reuniu 66 médicos 
de 50 unidades de saúde e foi ministrado pelo endocrinologista 
do Núcleo de Atenção em Diabetes. O segundo módulo teve a 
participação de 50 enfermeiros e farmacêuticos e foi conduzido 
por uma farmacêutica educadora em diabetes juntamente com uma 
enfermeira instrutora em diabetes. Discussão: De acordo com o 
Ministério da Saúde, as complicações provenientes do diabetes es-
tão entre as principais causas de mortalidade e hospitalizações no 
Brasil, sendo a base desse problema o mau controle, que envolve 
as dificuldades do usuário, a falta de atendimento por equipe mul-
tidisciplinar e a escassez de recursos materiais e insumos. Diante 
disso, o NAD configura-se como uma estratégia de enfrentamento 
tendo como base o trabalho planejado por equipe multiprofissio-
nal, o atendimento humanizado e a troca de experiências com os 
demais profissionais de saúde da esfera pública ou privada. Con-
clusão: Por meio das falas dos farmacêuticos e enfermeiros parti-
cipantes, foi perceptível a falta de diálogo entre as categorias e o 
desconhecimento sobre o programa Farmácia Popular do Brasil. 
Os médicos expuseram a dificuldade na adesão do tratamento e de-
bateram sobre a centralização do atendimento na consulta médica. 
Dessa forma, os módulos desenvolvidos até o momento propicia-
ram a troca de experiências e atualizações e, por meio da discussão, 
os saberes diversos moldaram-se na construção de um saber cole-
tivo, atingindo o objetivo do projeto. Palavras-chave: Diabetes, 
educação em saúde, equipe multidisciplinar.

POEE8 - dONa BeTe e sUa TUrma de remÉdiOs: relaTO de 
eXPeriÊNcia da elaBOraÇÃO de maNUal edUcaTivO
Pena FPs1, Otero lm1, Pena lFs1, Barbosa rs1, Fernandes dm1, 
costa adr1, Júnior dias Fc1, Ferreira crs1

1 Universidade Federal do Amapá (Unifap)

Objetivo: Descrever a experiência da elaboração de manual edu-
cativo que informa sobre o diabetes mellitus (DM) e os medica-
mentos utilizados para promoção do controle metabólico desti-
nado aos participantes do programa de promoção da saúde para 
pessoas com DM. Material e método: O estudo iniciou com o 
projeto “Diabetes mellitus da cabeça aos pés: caminhos, passos e 
ações para o autocuidado”, apresentado ao projeto Educando Edu-
cadores/2009. Com base na avaliação e adequação, encontra-se 
em desenvolvimento atualmente; tem 85 participantes; desenvolve 
atividades de ensino, pesquisa e extensão; possui equipe multidis-
ciplinar no acompanhamento dos participantes. No planejamento 
do projeto principal teve dois subprojetos, seis atividades educati-
vas com os participantes e seis reuniões técnicas com a equipe. A 
partir das rodas de conversa realizadas por docentes, acadêmicos e 
pessoas com DM, foram identificadas lacunas no saber sobre o uso 
dos medicamentos antidiabéticos. Subsidiados na linha pedagógica 
freiriana e na aplicação do Arco de Marguerez, foram construídos 
saberes e fazeres que resultaram na elaboração do manual Dona 
Bete e sua turma de remédios. Resultados: Sexo feminino (64%); 
faixa etária acima de 60 anos(70%), alfabetizados (96,8%). 36% usa-
vam glibenclamida 5 mg, 40% utilizavam metformina 850 mg, 24% 
utilizavam ambos, 8% usavam insulina NPH associada a um ADO, 
8% não souberam referir o ADO que utilizavam. Efeitos adversos 
ADO: tontura, pirose, cólicas (20%), diarreia (12%), náuseas (16%), 
vômito (8%), sem efeitos adversos (44%). Finalidade dos ADO: des-
conhecia (36%); resposta insatisfatória (44%); resposta satisfatória 
(20%). Discussão: A elaboração do manual ilustrado com desenhos 
e fotos se constituiu em desafio para a prática assistencial docente, 
buscando respostas às lacunas evidenciadas à não adesão ao trata-
mento, na tentativa de transformar as lacunas em adesão à terapia 
medicamentosa. Na condição de seres transformadores, percebe-
mos que nossa possibilidade de adaptação não se esgota em nós 
com o nosso estar no mundo; a elaboração do manual se pautou na 
dialogicidade, pois inexiste a validade no ensino de que não resulta 
um aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar 
ou de refazer o ensinado. Conclusão: Educação em saúde precisa 
compreender as realidades vividas, o saber e o fazer das pessoas com 
DM que buscam o serviço de saúde, o que exige do profissional de 
saúde constante busca de aprendizagem sobre educar para a saú-
de. Palavras-chave: Diabetes mellitus, tratamento medicamentoso, 
educação em saúde.

POEE9 - edUcaÇÃO em diaBeTes, cONTrOle GlicÊmicO e 
cONsUmO alimeNTar em adOlesceNTes cOm diaBeTes 
TiPO 1
marini acB1, santos crc1, Gomes aPO1, simões md1, alves mF1, 
rodrigues mld2, mundim ca2, marques rmB1

1 Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás (UFGO). 
2 Faculdade de Medicina da UFGO

Objetivo: Avaliar a influência da intervenção educativa no controle 
glicêmico e consumo alimentar em adolescentes portadores de dia-
betes tipo 1. Materiais e métodos: Participaram do estudo adoles-
centes diabéticos tipo 1, de ambos os sexos, com idade de 10 a 18 
anos. Foi realizada uma atividade educativa, lúdica, com o tema “O 
que comer?”. Para avaliar a ação foram aplicados pré e pós-testes de 
conhecimento sobre alimentação saudável. Antes e após três me-
ses da intervenção, também foram coletados dados de glicemia de 
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jejum (GJ), hemoglobina glicada (A1C) e de consumo alimentar. 
Dados socioeconômicos e demográficos foram obtidos para a carac-
terização da amostra. Foi aplicada estatística descritiva, teste t, teste 
de Wilcoxon e teste de McNemar (p < 0,05). Resultados: A in-
tervenção foi realizada com 45 adolescentes, sendo 53,3% do sexo 
feminino, com média de idade de 13,9 anos (DP ± 2,39); 73,3% 
cursaram o ensino fundamental completo e 88,4% apresentaram 
renda per capita menor que um salário mínimo. 82,2% já haviam 
participado de alguma atividade educativa. A mediana de acertos 
do pós-teste [11 (6-12)] foi estaticamente significante maior (p < 
0,001) que a mediana de acertos do pré-teste [9 (3-12)]. No início 
da intervenção, 78,6% e 94,7% dos adolescentes apresentaram GJ 
e A1C inadequadas, respectivamente. A prevalência de A1C inade-
quada diminuiu após os três meses da intervenção, mas não foi sig-
nificante. Quanto ao consumo alimentar, no início da intervenção, 
as porcentagens médias dos macronutrientes foram: carboidratos 
52,5% (DP ± 8,5), proteínas 17,4% (DP ± 3,6) e lipídeos 30,8% 
(DP ± 7,5); 73,3% consumiam calorias acima da necessidade (p < 
0,001), com consumo adequado de fibras totais (60,13 ± 25,6). O 
perfil de consumo não mudou de forma significante após a inter-
venção, mantendo-se elevado em gorduras totais. Discussão: Es-
tudos realizados por Santos et al. (2008) e Otero (2005), em que 
foram aplicados programas de educação em diabetes, observaram 
prática de alimentação mais saudável e redução dos valores de A1C 
em 1%, respectivamente. No presente estudo, o longo período de 
tempo entre a intervenção e avaliação e a realização de uma única 
atividade pode ter contribuído para a manutenção da inadequação 
do consumo de lipídeos e níveis de GJ e A1C. Conclusão: A in-
tervenção educativa melhorou o conhecimento dos adolescentes 
diabéticos tipo 1 sobre alimentação saudável, mas não influenciou o 
consumo inadequado de lipídeos e o controle glicêmico. Palavras-
-chave: Diabetes mellitus tipo 1, educação nutricional, consumo 
alimentar.

POEE10 - edUcaÇÃO em diaBeTes: da PrÁTica À TeOria
simão ccal1, Pereira HN1, costa mB1

1 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Objetivo: Educação em diabetes é parte fundamental do tratamen-
to da doença, importante para o desenvolvimento de habilidades 
necessárias ao autocuidado do paciente. Diversas abordagens têm 
sido feitas nesse processo educacional. Material e métodos: Relato 
da experiência do Programa de Educação em Diabetes (PED) do 
Ambulatório de Diabetes Tipo 1 (DM1) da Universidade Fede-
ral de Juiz de Fora (UFJF). Resultados: A proposta do PED do 
Ambulatório de DM1 da UFJF é a aquisição de conhecimentos 
teóricos com base no saber prévio dos pacientes, utilizando situ-
ações práticas. Há uma reunião mensal com temas programados 
num calendário anual que é distribuído aos pacientes. Na reunião 
sobre atividade física (AF) os pacientes são orientados a comparecer 
com roupas e sapatos apropriados. A glicemia é medida antes e após 
uma atividade física proposta. Durante todo o processo os pacientes 
são orientados sobre quem pode iniciar uma AF, o que fazer se 
a glicemia estiver acima ou abaixo do preconizado e os cuidados 
necessários durante a prática de AF. Na reunião sobre contagem de 
carboidratos eles são convidados a tomar café da manhã durante a 
reunião, contando carboidratos. A glicemia capilar é medida antes 
do café e 2 horas após, quando verificam, com a equipe multiprofis-
sional, se o processo foi correto. Nesse intervalo, recebem e trocam 
informações sobre a leitura de rótulos e contagem de carboidratos. 
A reunião sobre técnica de aplicação de insulina é feita com manu-
seio de seringas, canetas, agulhas e bonecos, utilizando dinâmicas 
de grupo como os “Balões do Conhecimento” e o “Zezinho”. Na 

reunião sobre “Sentimentos e Sensações” os paciente foram convi-
dados a se expressar artisticamente, e esse material se transformou 
em uma cartilha educativa sobre o diabetes elaborada pelos pró-
prios pacientes. Discussão: Todo PED deve ter como objetivo criar 
um ambiente no qual possam ser oferecidas experiências que pode-
rão influenciar favoravelmente na aquisição de conhecimentos, ati-
tudes e habilidades necessárias à convivência com o diabetes. Nosso 
programa tem como objetivo tornar-se atrativo para os pacientes 
que o frequentam, incentivando a construção compartilhada do 
conhecimento, para que eles se tornem capazes de realizar o auto-
cuidado de forma adequada. Conclusão: Educação em diabetes é 
um desafio que precisa ser enfrentado por toda a equipe de saúde, 
buscando alternativas didáticas que permitam maior assimilação do 
conteúdo, como partir da prática para ir à teoria. Palavras-chave: 
Diabetes mellitus, educação em saúde.

POEE11 - edUcaÇÃO em diaBeTes: NOvOs OlHares e 
NOvas PrÁTicas
Tacahashi ds1, santos ac2, morandi rN3, Wasconcelos es3, santos 
sdm4 
1 Docente do Curso de Enfermagem da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP). 2 Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da 
PUC-SP. 3 Acadêmico de Medicina da PUC-SP. 4 Acadêmica de Enfermagem 
da PUC-SP 

Introdução: O desenvolvimento de Programas de Educação em 
Diabetes para crianças e adolescentes e seus familiares tem sido um 
grande desafio para os profissionais de saúde. É evidente que ainda 
testemunhamos práticas educativas pautadas na perspectiva con-
teudista, normativa bem como um discurso coercitivo. Por isso, 
desenvolvemos este estudo com novos olhares e novas práticas. 
Objetivo: Promover programas compartilhados de conhecimen-
to em diabetes para crianças, adolescente e seus respectivos pais. 
Material e método: Este estudo é de natureza descritiva e ex-
ploratória com a utilização de várias estratégias educativas: grupo 
operativo, teatro, visitas domiciliares, passeio, acompanhamento 
telefônico e redes sociais. Foi constituído por um grupo de 20 
crianças e sua família. As reuniões eram abertas sem restrições a 
idade, tempo de diabetes e grau de parentesco. Foram realizados 
cinco encontros, aos sábados, com frequência média de 10 jovens 
diabéticos e seus respectivos acompanhantes. Resultados e discus-
são: Procurou-se proporcionar espaços participativos, estimular o 
pensamento crítico e possibilitar a discussão de temas escolhidos 
por eles no intuito de encontrar soluções, pois o mais importante 
nesse processo é aprender uns com os outros, e não fornecer res-
postas já elaboradas. O lúdico foi um elemento facilitador de nosso 
trabalho, pois criou um momento mágico, no qual o cotidiano 
pode ser interpretado e reinventado. Uma das atividades, o show 
de talentos, teve como objetivo deixar fluir nos jovens diabéticos 
suas emoções, seus anseios e desejos, por meio da dança, cujos 
movimentos não necessariamente envolviam a técnica, mas a re-
lação consigo e com os outros, de forma espontânea e divertida. 
Também, reforçar a importância do exercício no tratamento do 
diabetes bem como os cuidados a serem tomados antes e depois 
de exercita-se. A visita domiciliar revelou que as necessidades das 
crianças diabéticas precisam ser apreendidas no seu cotidiano, pois 
é nesse espaço de tempo que enfrentam as dificuldades. Constitui-
-se como um momento rico, no qual se estabeleceu o movimento 
das relações, ou seja, a escuta qualificada, o vínculo e o acolhimen-
to. Conclusão: Verificamos que o processo educativo ocorreu de 
forma voluntária, foi capaz de provocar mudanças, por mais que 
sutis. Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 1, educação em dia-
betes, promoção à saúde.
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POEE12 - esTUdO das variaÇÕes e dO cONTrOle 
GlicÊmicO aGUdO PrOmOvidO POr PrOGrama de 
edUcaÇÃO em diaBeTes cOm ÊNFase em eXercíciOs 
FísicOs em PessOas cOm dm2
moreira Fd1, lemos ss1, abreu mc1, mendes GF1, Nogueira Jad2, 
dullius J1

1 Programa Doce Desafio, Universidade de Brasília (UnB). 2 Faculdade de 
Educação Física da UnB 

Objetivo: Avaliar o efeito agudo nas variações e no controle glicê-
mico promovido por um programa interdisciplinar de educação em 
diabetes e exercícios físicos em pessoas com diabetes mellitus tipo 
2 (DM2). Métodos: Este é um estudo prospectivo, quantitativo 
e quasi-experimental, com 112 adultos com DM2, participantes 
do programa ao longo de oito meses. O programa realiza inter-
venção contínua educativa interdisciplinar em saúde, 2x/semana 
proporciona prática de exercícios físicos supervisionados de diver-
sas modalidades (60 min) e educação em diabetes (30 min). A 
glicemia capilar (GC) foi aferida pré e pós-sessão e categorizadas 
em quatro faixas (A: < 70 mg/dl, B: 70-140 mg/dl, C: 141-250 
mg/dl e D: > 250 mg/dl). A intervenção foi considerada efetiva 
nas seguintes transições entre faixas (A→B, B→B, C→B, D→B, 
D→C), impróprias (A→D, B→A, B→C, B→D, C→D, D→A) e 
não efetivas (A→A, A→C, C→A, C→C, D→D). Para análise es-
tatística as variáveis categorizadas foram descritas por contagens e 
percentuais e comparadas pelo teste de qui-quadrado de Pearson. 
As variáveis contínuas foram descritas por média ± DP e compa-
radas pelo teste t pareado (p < 0,05 foi adotado). Resultados: Os 
participantes foram 75% do sexo feminino, com idade de 64 ± 10 
anos, e 24% estavam em insulinoterapia. Das 5.418 GC (2.709 
pares de CG pré e pós-sessão) analisadas em faixas glicêmicas, a 
prevalência da faixa A foi de 0,8% para 1,6%; em B foi de 44% 
para 68,5%; em C foi de 47% para 27%; e em D foi de 8,3% para 
2,8%. Todas as transições foram diferentes (p < 0,05). As mudanças 
efetivas na GC foram as mais prevalentes (73,5% n = 1.991) em 
relação às impróprias (7,8% n = 212) ou às não efetivas (18,7 n = 
506). Não houve nenhum caso grave (n = 0) de transições glicêmi-
cas impróprias ou não efetivas (A→D, D→A e A→A). A redução 
média entre GC pré e pós-sessão foi de 157,5 ± 61,5 para 128,5 
± 47,5 mg/dl [∆29,0 CI 95% (27,1-30,9); t = 29,6 p < 0,001]. 
Todas as transições de GC da pré para pós-sessão foram diferentes 
(p < 0,001) entre as faixas A: 63,4→114,2; B: 110,5→110,3; C: 
182,7→132,8; D: 298,9→210,2 mg/dl. Discussão: Foi mostrado 
o quão seguro e efetivo é o modelo de intervenção com ênfase em 
exercícios físicos supervisionados por educadores físicos e equipe 
interdisciplinar em saúde. Conclusão: O programa resultou em 
efeitos agudos significativos no controle glicêmico e maior concen-
tração de normoglicêmicos pós-sessão e nenhum caso de transições 
glicêmicas de alto risco, mostrando o sucesso da intervenção pro-
posta. Palavras-chave: Programa de educação em diabetes, exercí-
cios físicos, controle glicêmico.

POEE13 - GiNcaNa de edUcaÇÃO em diaBeTes – relaTO 
de eXPeriÊNcia
duvoisin acBB1

1 Prefeitura Municipal de São Bento do Sul 

Objetivos: É imperiosa a educação em diabetes, haja vista o mal 
controle glicêmico relatado no estudo epidemiológico brasileiro de 
2007, que mostra que apenas 26,8% dos paciente diabéticos tipo 
2 estavam bem controlados. Diante disso, criou-se a Gincana em 
Educação do Diabetes com a finalidade de educar o paciente so-
bre a patologia de forma lúdica. Materiais e métodos: Realizada 
Gincana de Educação em Diabetes com pessoas portadoras de dia-

betes mellitus cadastradas e acompanhadas pelas equipes de Saúde 
da Família de uma cidade de 75 mil habitantes, no ano de 2011 e 
2012. Ao todo, foram 13 equipes participantes, com 12 indivíduos 
compondo as equipes, em 2011, e 15 equipes com 17 participantes 
em 2012. Todos os membros das equipes participavam de provas 
educativas e lúdicas. As provas corretas eram pontuadas. Entre os 
assuntos trabalhados, estavam avaliação do sapato, aplicação de in-
sulina, alimentação saudável, automonitorização, atividade física, 
dentição e diabetes, complicações do diabetes. Os agentes comuni-
tários de saúde e enfermeiras participaram e coordenaram respecti-
vamente. Resultados: Participaram do evento 156 pacientes diabé-
ticos, no ano de 2011 e 236 pacientes diabéticos no ano de 2012. 
Segundo dados do Datasus, no município em 2011 havia 2.357 
diabéticos cadastrados no programa Hiperdia e no ano de 2012, 
2.673. Nesse evento houve a participação de 6,6% dessa população 
diabética em 2011 e 8,8% no ano de 2012. Discussão: Embora 
o objetivo da gincana fosse educar o paciente diabético, pudemos 
observar enorme falta de conhecimento sobre diabetes. Entre os 
assuntos abordados, verificou-se desconhecimento das taxas ideais 
da glicemia, composição alimentar, importância da atividade física, 
automonitorização, aplicação e manejos das insulinas, avaliação dos 
pés e sapatos ideais. Percebeu-se motivação e interesse aos assuntos 
trabalhados pelos diabéticos. Essa realidade reafirma as estatísticas 
brasileiras com relação ao mal controle do diabetes e justifica a ne-
cessidade de implementar novas formas de educação em diabetes. 
Conclusão: Por meio da gincana, foram nítidas as dúvidas e equí-
vocos relacionados à informação sobre diabetes, tanto da população 
assistida como para ACS e enfermeiros. Há a necessidade de conti-
nuar buscando formas alternativas de educação, tanto da população 
diabética quanto dos profissionais do serviço de saúde pública. A 
Gincana cativou, motivou e despertou interesse em adquirir conhe-
cimento sobre diabetes. Palavras-chave: Educação em diabetes, 
gincana educativa, diabetes.

POEE14 - mOdelO de edUcaÇÃO Para O aUTOcUidadO: 
amBUlaTÓriO de aJUsTe GlicÊmicO mUlTiPrOFissiONal 
dO cedeBa
silva FFa1, lobo rl2, melo iJl1, lima KlsB1, miranda ms1, ribeiro 
lmB1, aguiar alcN1

1 Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado da Bahia. 2 Hospital Geral 
Roberto Santos

Objetivo: O objetivo desse estudo foi avaliar o impacto no con-
trole glicêmico a curto prazo de um novo modelo de atendimento 
educacional aplicado a grupos de pacientes diabéticos tipo 2 insu-
linizados e com HbA1c > 7% atendidos no Centro de Diabetes e 
Endocrinologia do Estado da Bahia (CEDEBA). Material e mé-
todos: A população-alvo era composta de pacientes diabéticos tipo 
2, já em uso de insulina, a maioria com baixo nível de instrução e 
renda e portadora de complicações crônicas. Para cada grupo de 
até 15 pacientes, foram realizadas quatro reuniões com intervalos 
quinzenais, em que atividades educativas com abordagem proble-
matizadora de temas variados em diabetes e intervenção psicológi-
ca cognitivo-comportamental foram desenvolvidas por uma equipe 
multiprofissional e interdisciplinar constituída por médico, enfer-
meiro, nutricionista e psicólogo. No encerramento, requisição 
para dosagem de HbA1c era fornecida aos pacientes e o exame era 
agendado para ser realizado após 15 dias da data da última reunião. 
As dosagens de HbA1c antes e após a intervenção foram realizadas 
no laboratório do Cedeba pelo método HPLC. Resultado: Uma 
análise clínica de dados retrospectivos de uma coorte de pacientes 
atendidos entre fevereiro e outubro 2012 foi realizada no presen-
te estudo. Dos 88 pacientes que participaram das reuniões nesse 
período, resultados de HbA1c antes e após a intervenção puderam 
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ser obtidos de 37 pacientes. A análise da HbA1c desse grupo evi-
denciou redução de 1,7% da média de HbA1c (10,8% antes versus 
9,1% após a intervenção). Discussão: Diversas intervenções que 
buscam melhorar a assistência ao diabetes e aumentar a motivação 
e a aderência dos pacientes têm sido estudadas. Metanálise que 
avaliou efeito da educação para automanejo no controle glicêmico 
demonstrou redução de HbA1c em curto prazo. As intervenções 
educativas que envolvem participação e colaboração dos pacientes 
mostraram-se mais eficazes que as abordagens didáticas e as in-
tervenções em grupo são custo-efetivas. Conclusão: O presente 
estudo contribui por demonstrar uma nova abordagem promis-
sora para atendimento a grupos de pacientes com diabetes. Foi 
demonstrada eficácia da abordagem mesmo em população poten-
cialmente menos favorável à abordagem educacional – reduzido 
nível de renda e instrução, além de limitações físicas por compli-
cações crônicas da doença. Outros estudos serão necessários para 
estabelecer a sua efetividade. Palavras-chave: Diabetes, grupo de 
educação, controle glicêmico.

POEE15 - NÚcleO PrOFissiONal de OrieNTaÇÃO em 
diaBeTes (PrOdia)
damas TB1, vitti a2, selbach ms3, silva dmW4

1 Hospital Regional Hans Dieter Schmidt. 2 Policlínica de Atendimento Médico 
Boa Vista. 3 Hospital Municipal São José. 4 Clínica Integrada 

Objetivos: Melhorar a educação e o atendimento aos pacientes 
diabéticos usuários do SUS, reduzindo as complicações agudas 
e crônicas e também os custos para o sistema. Materiais e mé-
todo: O projeto foi apresentado à Secretaria Municipal de Saú-
de e foram solicitados os seguintes recursos humanos: médicos 
(endocrinologistas, angiologista, oftalmologistas), nutricionistas, 
enfermeiros, técnico de enfermagem, psicólogos, odontologistas, 
educadores físicos e podólogos contratados ou concursados pela 
Secretaria Municipal de Saúde. Foram solicitados os seguintes re-
cursos materiais: instrumentos para exame dos pés: plantígrafo e 
monofilamentos; materiais para controle de glicemias: glicosíme-
tros com tiras reagentes, lancetadores e lancetas para glicemia capi-
lar e cadernos com tabelas para anotar glicemia, computador com 
impressora com software instalado para baixar os perfis glicêmicos, 
material educativo, como manuais de contagem de carboidratos, 
amostras de seringas e canetas de insulina para instrução aos pa-
cientes, cartões de identificação de que é diabético, livretos com 
informações sobre diabetes, kits para instruir os pacientes sobre 
rodízio na aplicação de insulina, amostras de glicosímetros para 
orientar sobre o uso, espelho para colocar na sala para instrução 
sobre o uso de insulina e refrigerador específico para armazenar 
insulinas na temperatura de 2 a 8°C. Para a implementação do 
projeto, foi solicitado o apoio da Secretaria Municipal de Saúde. 
Resultados e Discussão: Até o momento, após várias reuniões, 
foi providenciado um local que está sendo preparado para o centro 
de diabetes. A avaliação inicial dos resultados será feita por meio 
da análise dos valores de hemoglobina glicada (HbA1C) dos pa-
cientes antes e após entrar no programa, pois, havendo diminuição 
da HbA1C, será um indicativo de melhor controle do DM. Uma 
análise mais profunda poderá ser feita mais tarde, por meio da 
análise do número e tempo de internações por complicações do 
diabetes, em que se espera redução em longo prazo. Outra pos-
sível análise é com relação aos custos do município com relação 
ao diabetes. Conclusão: Conclui-se que a existência de um local 
adequado para educação e atendimento aos pacientes diabéticos 
poderá reduzir as complicações agudas e crônicas e com isso re-
duzirá os custos para o sistema. Palavras-chave: Diabetes mellitus, 
educação, multidisciplinar.

POEE16 - redUÇÃO de HiPOGlicemia em PacieNTes 
iNTerNadOs cOm Base em aÇÕes cOOrdeNadas 
POr Uma eQUiPe mUlTidisciPliNar de edUcadOres em 
diaBeTes
Yamamoto mT1, avansi aF1, ramos eGc1, laselva cr1, carvalho 
Jam1, ribeiro rs1

1 Hospital Israelita Albert Einstein 

Objetivo: Descrever as causas e as ações para redução da hipogli-
cemia (HIPO) em internados. Método: Desde 2011, a redução 
da HIPO é uma meta de segurança no Hospital Israelita Albert 
Einstein. Desde 2012, uma equipe multidisciplinar de gestores e 
educadores em DM analisa as causas (faixa etária, presença de DM, 
medicamentos prescritos e terapia nutricional) e os indicadores (por-
centagem de glicemias abaixo de 70 mg/dl e de pacientes afetados), 
discutindo ações desencadeadas para redução da HIPO, descritas 
neste trabalho. Resultados: Foram analisados 12.247 episódios, dos 
quais 45% ocorreram no primeiro dia de internação, reduzindo para 
12%, 9%, 7% e 5% nos dias seguintes. A maioria ocorreu de manhã, 
principalmente às 5h (7%), às 8h (6%), com outros picos às 12h e às 
17h (6%). Em geral, os afetados são maiores de 60 anos, com DM 
e apresentam má aceitação alimentar, ou descontinuidade da dieta 
enteral, ou jejum para procedimentos ou início da exames transição 
de dieta enteral para oral, principalmente durante o uso de insulina 
ou antidiabéticos orais, principalmente sulfonilureia. No período, 
houve dois eventos adversos de baixa severidade por interrupção de 
glicose EV durante jejum em uso de insulina e por administração de 
três doses consecutivas de insulina regular SC em 3 horas para cor-
reção de hiperglicemia. As principais ações preventivas implantadas 
pelos educadores em DM foram: reforço de avaliação da aceitação 
alimentar, implantação de uma segunda ceia entre o jantar (18h) e 
o café (7h) em pacientes de risco, a padronização do aporte míni-
mo de carboidrato em 5 g/hora via oral e suplementação de glico-
se endovenosa 2 g/hora na interrupção do aporte oral ou enteral. 
Consolidou-se a identificação de pacientes em uso de antidiabético 
ou insulina com uma pulseira azul e a implantação de protocolos de 
insulina. Como consequência, houve redução das glicemias abaixo 
de 70 de 0,82 para 0,72% (p < 0,01) e dos pacientes com HIPO 
de 8,3 para 7,5% (p < 0,01). O tempo médio de permanência de 
diabéticos reduziu de 5,97 + 11 em 2011 para 5,25 + 11 em 2012 
(p < 0,05). Conclusão: A HIPO em internados está frequentemente 
associada a um desequilíbrio entre aporte nutricional e a ação de 
antidiabéticos orais ou insulina em diabéticos com mais de 60 anos. 
A análise dos episódios por uma equipe multidisciplinar assistencial 
coordenada pelo Programa de DM reduz a ocorrência de HIPO 
e pode reduzir a permanência de internados com DM. Palavras-
-chave: Hipoglicemia, educação, hospital, nutrição.

POEE17 - Uma iNTerveNÇÃO edUcaTiva cOmO 
esTraTÉGia PedaGÓGica Para Uma NOva FOrma de 
aPreNder: relaTO de eXPeriÊNcia
damasceno cF1, Furtado edP2, Freitas GH3, campos mmF1, santos 
mF1, ribeiro acm4, maia srT4

1 Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão/Secretaria da Saúde do Estado 
(Sesa). 2 Universidade Federal do Ceará (UFC). 3 Hospital Geral de Fortaleza. 4 
Internato – Universidade Estadual do Ceará (UECE)

Introdução: Diabetes mellitus (DM) é um grupo heterogêneo de 
distúrbios metabólicos que apresenta em comum a hiperglicemia. 
O Diabetes Control and Complications Trial preconiza o monitora-
mento e o fracionamento de aplicações de insulina. Nesse contex-
to, surge a educação para saúde como uma estratégia para facilitar 
a compreensão dos diabéticos sobre aa insulinoterapia. Objetivo: 
Criar uma metodologia pedagógica, facilitando a aprendizagem da 



S494S494

PROJETO EDUCANDO EDUCADORES - PÔSTERES

autoaplicação de insulina. Metodologia: Um relato de experiência 
com alunos do curso de Enfermagem, em uma unidade especializa-
da em diabetes e hipertensão, em fevereiro de 2013, em Fortaleza/
CE. Em observações, no acompanhamento dos alunos, foi consta-
tado que havia dificuldade para o ensino da autoaplicação de insuli-
na, dificultando o aprender do outro. Partindo dessa observação, é 
sentida a necessidade de uma nova sistematização das orientações. 
Essa inquietação favoreceu um projeto sobre uma nova forma de 
orientar a aplicação de insulina, que fez parte do projeto Educando 
Educadores, com base nos princípios da educação popular. Por-
tanto, considerando onde o sujeito está, conhecer seu contexto de 
vida, educação e diálogo foi o marco orientador dessa experiência. 
Resultados e discussões: Foram construídos cinco passos peda-
gógicos, para aproximar os sujeitos. Foi confeccionado um painel 
ilustrativo no qual eram apresentados os passos apreendidos pelos 
alunos: acondicionamento da insulina, seu preparo, administração, 
descarte da seringa, sinais e sintomas da hipoglicemia, por meio de 

um informe educativo. Foi colocada, ainda, em alternativa o reuso 
da seringa. A nossa preocupação com a formação desses estudan-
tes é para buscar elos afetivos e de conhecimento coletivos, para 
facilitar a compreensão e a conscientização transformadora da prá-
tica de pensar sobre a ação (práxis), de acordo com Paulo Freire, 
Ação-Reflexão-Ação. Donald Schön também fala da formação do 
profissional reflexivo. Essa teoria, que consiste numa epistemologia 
da prática, é de suma importância para o processo pedagógico, na 
formação de jovens profissionais. Segundo Schön, a racionalida-
de técnica (predominante nas faculdades), ameaça a competência 
profissional, deixando de lado as características das pessoas a quem 
se quer ensinar, sua linguagem, a lógica do seu raciocínio, sua ca-
pacidade de compreensão e o contexto em que vive. Concluiu-se 
que, na prática profissional, há aspectos que vão além da compe-
tência, que não podem ser esquecidos quando lidamos com pesso-
as. Palavras-chave: Educação popular para saúde, diabetes, passos 
pedagógicos
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