
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

Programa de Pós-Graduação em Farmácia 

Área de Fisiopatologia 

 

 

 

 

 

 

Influência de polimorfismos nos genes da perilipina 1, visfatina, 

resistina e grelina na adiposidade e no perfil metabólico e inflamatório, 

antes e após orientação nutricional 

 

 

Marina Aparecida dos Santos 

 

 

 

 

Dissertação para obtenção do Título de Mestre 

Orientador: Prof. Dr. Rosario Dominguez Crespo Hirata 

 

 

 

 

São Paulo 

2017 



2 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

Programa de Pós-Graduação em Farmácia 

Área de Fisiopatologia 

 

 

 

 

 

Influência de polimorfismos nos genes da perilipina 1, visfatina, resistina e 

grelina na adiposidade e no perfil metabólico e inflamatório, antes e após 

orientação nutricional 

 

 

 

Marina Aparecida dos Santos 

 

 

Versão corrigida da Dissertação conforme resolução CoPGr 6018. 

O original encontra-se disponível no Serviço de Pós Graduação da FCF/USP. 

 

 

Dissertação para obtenção do Título de Mestre 

Orientador: Profa. Dra. Rosario Dominguez Crespo Hirata 

 

 

 

São Paulo 

  2017 



3 
 

 



4 
 

Marina Aparecida dos Santos 

 

 

 

 

 

Influência de polimorfismos nos genes da perilipina 1, visfatina, resistina e 

grelina na adiposidade e no perfil metabólico e inflamatório, antes e após 

orientação nutricional 

 

 

 

 

Comissão Julgadora da Dissertação para obtenção do Título de Mestre 

Profa. Dra. Rosario Dominguez Crespo Hirata 

Orientador/presidente 

_________________________________________________ 

1o. Profa. Dra. Danielle Caranti 

_________________________________________________ 

2o. Profa. Dra. Nágila Raquel Teixeira Damasceno 

__________________________________________________ 

3o. Prof. Dr. Thomas Ong 

__________________________________________________ 

4o. Dra. Sandra Mara Ferreira Villares (Suplente) 

 

 

São Paulo, 01 de Setembro de 2017. 

  



5 
 

Dedicatória 

 

Dedico este trabalho a minha família.  

Meus pais que ensinaram a perseverar mesmo nas turbulências que enfrentamos 

na vida. Minha mãe, por estar ao meu lado em todos os momentos de dificuldades. 

Vivian e Joice que nos momentos de desânimos e frustações me encorajaram a 

jamais desistir. Dandara pelo sorriso meigo que foi meu incentivo muitas vezes. 

Leandro por todo companheirismo e compreensão dedicados a mim e a nossa 

filha. 

A Helena, minha nova e eterna motivação para conquistar novos ideais.   



6 
 

Agradecimentos  

À Deus por permitir a execução deste trabalho. 

Ao Prof. Dr. Mario H. Hirata e Profa. Dra. Rosario D. C. Hirata, por me 

receberem no Laboratório de Biologia Molecular Aplicada ao Diagnóstico e 

Farmacogenômica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF) da Universidade de 

São Paulo (USP), no qual pude vivenciar e aprender ensinamentos acadêmicos para o 

projeto. Em especial à professora Rosario por possibilitar o desenvolvimento deste 

trabalho.  

Aos alunos do laboratório, pincipalmente Raquel de Oliveira e Tamiris I. 

Moraes, pela contribuição na seleção e obtenção de dados dos participantes da pesquisa, 

e Vivian Bonezi por disponibilizar grande parte do seu tempo a esclarecer dúvidas 

pertinentes ao trabalho.  À toda equipe do laboratório de biologia molecular aplicada ao 

diagnóstico, destacando o apoio da técnica de laboratório Cristina Fajardo, pós 

doutorando Álvaro Cerda e mestrando Antony Brayan.  

Ao Dr. Egídio Lima Dorea e Dra. Marcia Bernik, da Divisão de Clínica Médica 

do Hospital Universitário (HU) da USP pela avaliação clínica dos participantes da 

pesquisa. 

À nutricionista Monica Inez Jorge Elias da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da 

USP pela orientação da nossa equipe de pesquisa na coleta de dados e na avaliação 

inicial do consumo alimentar dos participantes da pesquisa. À Profa. Dra. Nágila Raquel 

Teixeira Damasceno da FSP/USP e Diretora do Serviço de Nutrição do Hospital 

Universitário da USP pelo auxílio na inclusão de alguns participantes da pesquisa. 

Ao Programa de Pós-Graduação em Farmácia – Análises Clínicas da FCF/USP 

por todo apoio a pesquisa e incentivo ao conhecimento, oferecendo disciplinas que 

contribuíram imensamente para o desenvolvimento deste trabalho. 

As agências de apoio à pesquisa, FAPESP e CNPq por fornecimento de recursos 

financeiros necessários ao desenvolvimento do projeto. Ao CNPq pela bolsa de estudos, 

sem a qual não haveria a possibilidade de dedicar-me ao projeto. 

 

  



7 
 

Resumo 

Santos, M. A. Influência de polimorfismos nos genes da perilipina 1, visfatina, resistina 

e grelina na adiposidade e no perfil metabólico e inflamatório, antes e após a orientação 

nutricional. 2017. 93 Folhas. Dissertação Mestrado - Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

A obesidade é causada pelo desequilíbrio entre a ingestão alimentar e o gasto 

energético corporal, com o armazenamento de energia na forma de gordura, no tecido 

adiposo. A obesidade causa alterações metabólicas, como resistência à insulina e 

dislipidemia, além de aumento de adipocinas e citocinas pró-inflamatórias. Este trabalho 

investigou a influência de polimorfismos nos genes da perilipina 1 (PLIN1), visfatina 

(NAMPT), resistina (RETN) e grelina (GHRL) na adiposidade e no perfil metabólico e 

inflamatório, antes e após um programa de orientação nutricional. Foram selecionados 

indivíduos obesos (OB, n=214), sobrepeso (SOB, n=71) e não obesos (NOB, n=69), 

com idade de 30 a 70 anos. Foram obtidos dados clínicos, antropométricos e de 

composição corporal. O recordatório de 24h foi aplicado a 87 indivíduos obesos para 

avaliação de consumo alimentar, antes e após o programa de orientação nutricional. Foi 

obtido sangue para extração de DNA e para analisar parâmetros laboratoriais (perfil 

lipídico e glicêmico, marcadores inflamatórios e adipocinas). Polimorfismos dos genes 

PLIN1, NAMPT, RETN e GHRL foram analisados por PCR em tempo real. O grupo 

OB teve perfil antropométrico alterado e risco aumentado de hipertensão, diabetes 

tipo 2 e dislipidemia em comparação com os grupos SOB e NOB (p<0,05). As 

concentrações de glicose, colesterol total, LDL colesterol, VLDL colesterol, 

triglicérides, apolipoproteína B (ApoB), interleucina 1β (IL-1 β) e fator de necrose 

tumoral alfa (TNFα) foram maiores e as concentrações de HDL colesterol e 

apolipoproteina AI (apoAI) foram menores, no grupo OB que nos outros grupos 

(p<0,05). As frequências dos polimorfismos genéticos do grupo total foram similares as 

de outras populações. Os polimorfismos NAMPT rs1319501 C>T e rs10763861 C>T 

foram associados com obesidade (p<0,05). Os polimorfismos genéticos não 

influenciaram o perfil antropométrico do grupo total (p>0,05), mas no grupo de obesos, 

o polimorfismo GHRL rs4684677 T>A foi relacionado com maior porcentagem de 

gordura corporal (p=0,043). Após a orientação nutricional, observou-se diminuição da 

ingestão de calorias e do consumo de carboidratos, gorduras totais, sódio, magnésio e 

betacaroteno (p<0,05). Os polimorfismos genéticos não influenciaram o perfil 

antropométrico e o consumo alimentar de obesos, após a orientação nutricional. Em 

conclusão, polimorfismos dos genes NAMPT e GHRL contribuem para a adiposidade, 

mas não influenciam o comportamento alimentar e o perfil antropométrico, após 

orientação nutricional.   

 

Palavras-chaves: obesidade, polimorfismos genéticos, perilipina 1, visfatina, resistina, 

grelina, consumo alimentar, perfil metabólico, marcadores inflamatórios. 
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ABSTRACT 

Santos, M. A. Influence of polymorphisms in the perilipine 1, visfatin, resistin and 

ghrelin genes on adiposity and metabolic and inflammatory profile, before and after 

nutrition orientation. 2017. 93 Folhas. Dissertação Mestrado - Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

Obesity is caused by the imbalance between food intake and body energy 

expenditure, with the storage of energy in the form of fat, in adipose tissue. Obesity causes 

metabolic changes, such as insulin resistance and dyslipidemia, and an increase in 

adipokines and pro-inflammatory cytokines. This work investigated the influence of 

polymorphisms in the perilipine 1 (PLIN1), visfatin (NAMPT), resistin (RETN) and ghrelin 

(GHRL) genes on adiposity and metabolic and inflammatory profile, before and after a 

nutritional orientation program. Obese (OB, n=214), overweight (SOB, n=71) and non-

obese subjects (NOB, n=69), aged 30 to 70 years, were selected. Clinical, anthropometric 

and body composition data were obtained. The 24-hour dietary recall was applied to 87 

obese subjects to evaluate food intake before and after the nutritional orientation program. 

Blood was obtained for DNA extraction and to analyze laboratory parameters (lipid and 

glycemic profile, inflammatory markers and adipokines). Polymorphisms of the PLIN1, 

NAMPT, RETN and GHRL genes were analyzed by real-time PCR. The OB group had 

altered anthropometric profile and increased risk for hypertension, type 2 diabetes and 

dyslipidemia in comparison with SOB and NOB groups (p <0.05). Concentrations of 

glucose, total cholesterol, LDL cholesterol, VLDL cholesterol, triglycerides, apolipoprotein 

B (ApoB), interleukin 1β (IL-1β) and tumor necrosis factor alpha (TNFα) were higher and 

the concentrations of HDL cholesterol and apolipoprotein AI (apoAI) were lower in the OB 

than in the other groups (p <0.05). The frequencies of the genetic polymorphisms of the 

total group were similar to those of other populations. NAMPT rs1319501 C> T and 

rs10763861 C> T polymorphisms were associated with obesity (p <0.05). Genetic 

polymorphisms did not influence the anthropometric profile of the total group (p> 0.05), but 

in the obese group, the GHRL rs4684677 T> A polymorphism was related to a higher body 

fat percentage (p = 0.043). After nutritional orientation, a decrease in calorie intake and in 

the consumption of carbohydrates, total fats, sodium, magnesium and beta-carotene (p 

<0.05) were observed. Genetic polymorphisms did not influence the anthropometric profile 

and the dietary intake of obese individuals after nutritional orientation. In conclusion, 

NAMPT and GHRL gene polymorphisms contribute to adiposity but do not influence 

dietary behavior and anthropometric profile after nutritional orientation. 

Keywords: obesity, food intake, food consumption assessment, perilipin 1 (PLIN1), visfatin 

(NAMPT), resistin (RETN), ghrelin (GHRL) 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1.Fisiopatologia da obesidade 

A obesidade é uma doença resultante do acúmulo excessivo de lipídeos nos 

adipócitos do tecido adiposo, que pode ocasionar alterações no metabolismo de ácidos 

graxos livres, aumentando os níveis de citocinas pró-inflamatórias e adipocinas. Ocorre 

devido ao desequilíbrio entre a ingestão alimentar e o gasto energético favorecendo ao 

acúmulo de gordura em diferentes órgãos e tecidos (Kahn et al., 2006; Dahlman e 

Arner, 2007; Kang, 2013; Who, 2014). 

Os adipócitos são os principais componentes do tecido adiposo, sendo 

fundamentais para armazenamento de energia e execução das atividades endócrinas, 

como a produção de hormônios e transporte de nutrientes lipossolúveis para o 

metabolismo. Os outros tipos de células presentes no tecido adiposo são: pré-adipócitos, 

fibroblastos, células vasculares, e células da resposta celular e imune. Por estas 

características, o tecido adiposo é considerado como um órgão complexo que contribui 

não apenas para o controle do fluxo de energia corporal, mas também interage com o 

sistema inflamatório e vascular (Mathieu et al., 2009; Ouchi, 2011; Ouchi et al., 2011). 

No tecido adiposo, são produzidas as citocinas, pequenas moléculas de proteínas 

e peptídeos, que participam no processo inflamatório, como o fator de necrose tumoral 

alfa (TNFα). Além disto, neste tecido, há macrófagos e outros tipos celulares associados 

a processos inflamatórios e resistência insulínica.  

Sabemos que o organismo humano apresenta tecido adiposo branco e marron, os 

quais desempenham constituição e funcionalidades diferentes no metabolismo e 

desenvolvimento da obesidade. Dados recentes sugerem que a diferenciação de 

adipócitos, entre os tipos de tecido adiposo, assim como a função mitocondrial, a 

lipogênese e a lipólise são fortemente moduladas por reguladores do ciclo celular 

(Lopez-Mejia et al., 2017). 

O tecido adiposo marrom é responsável pela termogênese adaptativa, que 

preserva a homeostase em resposta a um estímulo térmico (como temperatura e balanço 

de energia), atuando no metabolismo oxidativo contribuindo para a produção de 

trifosfato de adenosina (ATP), principal fonte de energia para o organismo humano 
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(Aldiss et al., 2017). Há evidências de que as ações do tecido adiposo marrom podem 

proteger contra obesidade e suas complicações patológicas (Kiefer, 2017). 

O tecido adiposo branco é encontrado principalmente na região subcutâneo e 

visceral e regula várias funções fisiológicas, como apetite, homeostasia metabólica, 

angiogênese, imunidade e sistema cardiovascular. Alterações estruturais e funcionais do 

tecido adiposo branco estão associadas a maior risco cardiometabólico (Aldiss et al., 

2017). 

A obesidade está relacionada com risco aumentado de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), como diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia, doenças 

cardiovasculares e câncer, podendo levar o indivíduo ao quadro de Síndrome 

Metabólica (apresentar no quadro clínico três ou mais DCNT) (Xu et al., 2003; You et 

al., 2013). 

Uma forma de classificação da obesidade, em adultos, é o parâmetro índice de 

massa corporal (IMC), que indica a razão entre o peso (kg) e a altura (m²). A obesidade 

é diagnosticada quando o IMC de um indivíduo é superior a 30,0 kg/m², podendo ainda 

ser classificada de acordo com a gravidade, como: (i) obesidade grau I (IMC de 30,0 à 

34,9 kg/m²); (ii) obesidade grau II (IMC de 35,0 à 39,9 kg/m²); e (iii) obesidade grau III, 

conhecida também como obesidade mórbida (IMC acima de 40,0 kg/m²) (Who, 2014; 

Abeso, 2015).  

 

1.2. Etiologia da obesidade 

Estudos epidemiológicos e análises de diversos fatores têm estabelecido que as 

causas comuns da obesidade estivessem relacionadas ao estilo de vida moderna e a 

predisposição genética. Os fatores determinantes para a obesidade são complexos, 

destacando-se fatores culturais, hábito familiar alimentar, condição socioeconômica, 

padrões urbanos de alimentação, sedentarismo, entre outros (Dahlman e Arner, 2007; 

Dixon, 2010).   

A baixa qualidade na alimentação, como exemplo, o excesso de sódio, açúcar e 

de gorduras Trans presentes nos alimentos, baixa ingestão de fibras alimentares, 

vitaminas e minerais contribuem para o desequilíbrio energético e desenvolvimento de 

obesidade. É recomendável seguir uma dieta balanceada acompanhada de atividade 
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física regular que auxiliam na mobilização da gordura, na regulação da homeostase 

metabólica e na prevenção da obesidade (Delisle et al., 2012).  

A exposição de diversas condições ambientais na vida pode induzir mudanças 

permanentes no epigenoma que persistem durante todo o curso da vida, destacando 

alterações associadas com a obesidade na vida adulta. As evidências disponíveis 

indicam que as marcas epigenéticas são de fato modificáveis, baseadas em alterações no 

ambiente intrauterino e mudanças nos padrões de ingestão alimentar, atividade física e 

comportamento dos indivíduos (Casanello et al., 2016). 

O estilo de vida moderno e condições socioeconômicas interferem diretamente 

nos padrões comportamentais dos indivíduos, favorecendo maior consumo de calorias 

(devido ao maior poder aquisitivo) e menos exercício, aumentando a obesidade e 

síndrome metabólica (Seyda Seydel et al., 2016). O consumo excessivo de calorias tem 

sido implicado no risco aumentado de uma variedade de doenças crônicas, incluindo 

obesidade. Dietas de perfis hipercalóricos representam uma ameaça para a saúde dos 

indivíduos nos Estados Unidos e em todo o mundo (Rippe e Angelopoulos, 2016). 

O tempo gasto em comportamentos sedentários está fortemente relacionado ao 

aumento do risco de se contrair doenças, havendo múltiplas evidências de que o número 

de horas diárias que o indivíduo despende vendo televisão aumenta sua exposição à 

obesidade e, consequentemente, a outras doenças crônicas (Ibge, 2014). 

Há evidências científicas de que a atividade física regular reduz o risco de 

mortalidade total, o risco de mortalidade por doenças cardiovasculares e outras causas 

(independentemente da perda de peso). Pessoas fisicamente ativas têm um percentual de 

gordura corporal menor do que os inativos, em todas as idades e em ambos os sexos 

(Lakka e Bouchard, 2005; González-Gross e Meléndez, 2013; Villablanca et al., 2015). 

O comportamento alimentar demonstra que nas últimas décadas houve aumento 

da ingestão calórica na população de forma geral, como consequência do elevado 

consumo de alimentos com alta densidade energética (Levy et al., 2012). 

O estresse relacionado ao trabalho pode exercer um impacto negativo sobre uma 

variedade de atributos físicos e psicológicos relacionados com a saúde dos trabalhadores 

e organizações de trabalho. Vários estudos realizados na Itália mostraram que 
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trabalhadores e funcionários que expressam menos satisfação mostram sintomas 

aumentados de obesidade e deficiência cognitiva (Ippoliti et al., 2017). 

No Brasil a economia está em evolução, mas marcadas desigualdades sociais, na 

qual observamos uma prevalência crescente de sobrepeso e obesidade, hábitos 

alimentares pouco saudáveis e atividade física insuficiente (Ribeiro et al., 2016). 

O agravante dessa situação é que doenças crônico-degenerativas como diabetes 

tipo 2, hipertensão arterial, aterosclerose, esteatose hepática não alcoólica que, em 

conjunto, caracterizam a síndrome metabólica, estão acometendo mais pessoas a cada 

dia, independentemente de classe social, idade e gênero (Speretta, 2014). 

As abordagens sobre a obesidade têm-se centrado na mudança do 

comportamento dos indivíduos em relação à dieta e exercícios. Atualmente existe um 

consenso que a prevenção poderia ser a estratégia chave para controlar a epidemia atual 

da obesidade. Esta prevenção seria obtida por mudanças no estilo de vida através de 

uma variedade de intervenções visando o ambiente urbano e a prática de atividade 

física. No entanto, ainda, essas estratégias parecem ter tido pouco impacto sobre o 

aumento crescente da epidemia de obesidade (Pirgon e Aslan, 2015). 

 

1.3.Epidemiologia da obesidade 

A obesidade e outros fatores de risco de DCNT estão emergindo como 

problemas de saúde pública, não somente em sociedades desenvolvidas, mas também 

nos países em desenvolvimento (Segula, 2014). 

A obesidade está se tornando a doença crônica diagnóstica com maior frequencia 

em muitos países, afetando todos os grupos etários, incluindo a população pediátrica 

(Pirgon e Aslan, 2015). 

Entre 2001 e 2011, o intervalo de confiança (de 95%) para a mortalidade global 

relacionada à obesidade aumentou de 2,10 (2,02-2,19) para 6,50 (6,19-6,82) nos homens 

e de 1,94 (1,79-2,10) para 3,25 (3,05- 3,45) em mulheres, respectivamente (Kim et al., 

2017). 
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A obesidade é classificada como um problema de saúde grave e está associado 

com altas taxas de morbidade e mortalidade, ocasionando mais de 3 milhões de mortes 

por ano no mundo. Em um panorama global, o sobrepeso e a obesidade estão 

relacionados a mais mortes do que a fome, desnutrição ou baixo peso (Who, 2014). A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que mais de 1,1 bilhão de adultos em 

todo o mundo estejam acima do peso e 312 milhões são obesos. Além disso, mais de 

155 milhões de crianças estão com sobrepeso ou obesidade em todo o mundo (Haidar e 

Cosman, 2011; Hruby e Hu, 2014).   

Na Europa, o aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade é de 4,6 milhões 

por anos (Doak et al., 2012). Nos Estados Unidos mais de 30% da população adulta 

americana são obesos, e cerca de dois terços tem sobrepeso ou obesidade. A incidência 

de obesidade infantil nos Estados Unidos é estimada em torno de 17%, o que representa 

mais de 12 milhões de crianças entre 2 e 19 anos (Flegal et al., 2010; Mendez e 

Grissom, 2013). 

Cerca de um quarto da população adulta da Polônia é obeso, e durante a última 

década, a prevalência de obesidade aumentou, principalmente nos homens (Stepaniak et 

al., 2016). Mais da metade da população espanhola tem excesso de peso e risco 

cardiometabólico (López-Sobaler et al., 2016). 

Na Coréia, Kim et. al., evidenciaram que pessoas mais jovens têm maior taxa de 

mortalidade decorrente de obesidade quando comparado a pessoas mais velhas, 

destacando as condições socioeconômicas como fator de risco para desenvolvimento da 

obesidade (Kim et al., 2017). 

A prevalência de obesidade também aumentou no continente africano, o que está 

relacionado com a urbanização, desenvolvimento econômico e mudanças no estilo de 

vida, assim como o sedentarismo e deficiências nutricionais. (Micklesfield et al., 2013). 

Na África do Sul, um estudo relatou que crianças de baixa renda tiveram grande 

aumento na incidência de sobrepeso e a obesidade, sendo esta uma preocupação em 

ambientes urbanos (cerca de 14% apresentavam o quadro de excesso de peso) (Draper 

et al., 2017). 

No Peru, as diferenças socioeconômicas foram relacionadas diretamente a 

obesidade, indivíduos com renda mais alta foram associadas com maior risco de 
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obesidade evidenciando a necessidade de contextualização de fatores de risco por 

grupos socioeconômicos nos ambientes latino-americanos (Quispe et al., 2016).  

No Brasil, a prevalência de sobrepeso e obesidade aumentou progressivamente 

nos quatro inquéritos nacionais de base populacionais realizados entre 1974-1975 e 

2008-2009. Nos adultos, a prevalência de excesso de peso aumentou de 15,7% para 

37,7% nos homens e de 20,7% para 31,1% nas mulheres. Durante este mesmo período, 

a obesidade aumentou de 2,8% para 12,4% e de 8,0% para 16,9% em homens e 

mulheres, respectivamente (Ibge, 2010; Bernardo, 2012). 

Atualmente, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) constituem o 

problema de saúde de maior magnitude relevante e respondem por mais de 70% das 

causas de mortes no Brasil. As doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, enfermidades 

respiratórias crônicas e doenças neuropsiquiátricas, principais DCNT, têm respondido 

por um número elevado de mortes antes dos 70 anos de idade e perda de qualidade de 

vida, gerando incapacidades e alto grau de limitação das pessoas doentes em suas 

atividades de trabalho e de lazer (Ibge, 2014). 

A população indígena brasileira também está apresentando alterações 

significativas do excesso de peso. Estudo realizado indicou a prevalência de obesidade e 

sobrepeso de 23,2% em povos indígenas da aldeia de Jaguapiru. Estilo de vida 

sedentário e hipertensão alavancam as taxas de obesidade (Oliveira et al., 2015). 

No estudo de Coorte de Nascimentos de Pelotas (RS) foi relatado que, nas 

mulheres, a prevalência de sobrepeso aumentou de 23,6% aos 15 anos para 52,4% aos 

30 anos de idade, enquanto a obesidade aumentou de 6,6% para 23,8%. Nos homens, o 

excesso de peso aumentou de 22,9% para 62,9%, e a obesidade de 7,5% para 22,1%. O 

sobrepeso e a obesidade aumentaram mais entre os indivíduos de ambos os sexos com 

menor nível socioeconômico, o que pode levar a maior desigualdade na ocorrência de 

doenças crônicas (Lima et al., 2015). 

Lobato et. al., descreveram correlações entre o IMC e a prevalência de obesidade 

em mulheres e homens, sugerindo que as estratégias de base populacional seriam 

efetivas para reduzir a prevalência de obesidade em populações adultas residentes em 

capitais brasileiras (Lobato et al., 2015). 
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Em São Paulo, um estudo de coorte demonstrou que as doenças mais prevalentes 

na população foram obesidade (62,5%), hipertensão (39,2%) e gastrite (30,9%). Além 

disto, em indivíduos com mais de 40 anos de idade, aproximadamente 88% tem pelo 

menos de uma DCNT e 26% tem de pelo menos três DCNT (Carvalho et al., 2012). 

O ministério da Saúde divulgou, em 2013, resultados da pesquisa “Vigilância de 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico” (Vigitel) 

2012/2013, em 27 capitais brasileiras. Foi relatado que 51% da população brasileira têm 

sobrepeso ou obesidade, sendo que esta taxa foi de 54% para homens e 48% para 

mulheres. A prevalência de sobrepeso em adultos aumentou de 43,2% (2006) para 

51,0% (2012), com um aumento anual de 1,37%. A prevalência de obesidade aumentou 

de 11,6% para 17,4%, com aumento anual de 0,89%. Se as tendências verificadas de 

2006 a 2012 forem mantidas, em dez anos, dois terços dos adultos estarão com 

sobrepeso e um quarto será obeso. Esta perspectiva requer intervenção urgente do 

governo e ações intersetoriais para combater o ambiente obesogênico (Malta et al., 

2014). 

1.4.Consequências e complicações da obesidade 

As principais doenças relacionadas à obesidade são: diabetes tipo 2 (DT2), 

hipertensão, dislipidemia, doença cardiovascular (DCV) e câncer, além do 

comprometimento da mobilidade física e aumento nas taxas de mortalidade.  

A obesidade tipo visceral está relacionada à alterações metabólicas como: 

hipertrigliceridemia; aumento da disponibilidade de ácidos graxos livres; aumento da 

síntese e secreção hepática de lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL); 

depuração reduzida de lipoproteínas ricas em triglicérides; e aumento da lipoproteína de 

baixa densidade (LDL) e redução do colesterol da lipoproteína de alta densidade (HDL) 

no plasma (Malnick e Knobler, 2006; Dixon, 2010; Nguyen e El-Serag, 2010). Também 

está relacionada à liberação de citocinas pró-inflamatórias pelo tecido adiposo, 

resistência insulínica e inflamação hepática. 

Estudos mostraram que a taxa de vida é reduzida de 8 a 10 anos para indivíduos 

com obesidade mórbida se comparados com indivíduos com IMC eutrófico (até 24,9 

kg/m²). Isto ocorre principalmente pelo aumento dos casos de mortes por doenças 

cardiovasculares (Whitlock et al., 2009). 
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Estudo sobre a saúde cardiovascular no Brasil, relatou que a obesidade está 

relacionada com a alta prevalência de hipertensão, diabetes tipo 2 e DCV. As DCV são 

as principais causas de mortalidade desde a década de 1960 e têm representado uma 

percentagem substancial de todas as hospitalizações. Em 2011, as DCV foram 

responsáveis por 31% de todos os óbitos, sendo a cardiopatia isquêmica (31%) e as 

doenças cerebrovasculares (30%) as principais causas de DCV (Ribeiro et al., 2016). 

 

Processos inflamatórios 

O tecido adiposo produz várias moléculas bioativas, denominadas de adipocinas. 

Quando há produção desequilibrada destas adipocinas, pode ocorrer patogênese de 

complicações metabólicas e cardiovasculares ligadas à obesidade (Shibata et al., 2017). 

A adiposidade está associada ao estado de inflamação crônica, com aumento do 

TNFα e liberação de interleucina-6, que interferem na diferenciação de células adiposas 

e no padrão de ação de adiponectina e leptina (Paniagua, 2016). Na obesidade, ocorre 

disfunção na liberação de adipocinas pelo tecido adiposo, levando à uma produção 

desacerbada de vários marcadores inflamatórios (TNF-α, IL-6 outros) e de 

adipocitocinas (leptina, resistina e outras) (Cabia et al., 2016).  

Diversos estudos têm demonstrado que a hipertrofia dos adipócitos, 

principalmente no tecido adiposo visceral, provoca um desequilíbrio na homeostase 

metabólica do tecido adiposo, aumentando a produção de moleculas pró-inflamatórias, 

como o TNFα, e reduzindo a produção de moléculas anti-inflamatórias, como a 

interleucina 10 (IL-10), culminando no processo inflamatório crônico de baixa 

intensidade (Speretta, 2014). 

A proteína C reativa ultrassensível (PCRus) é um marcador da inflamação, que 

pode aumentar em várias situações patológicas, sendo sintetizado principalmente no 

fígado, mas também pode ser produzida por leucócitos e adipócitos (Pepys e 

Hirschfield, 2003; Lubrano e Balzan, 2015). Quando ocorrem inflamações crônicas no 

organismo, esta proteína aumenta as concentrações nos níveis séricos para auxiliar no 

processo de regeneração e reparo de tecidos  (Bock et al., 2014).  
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O fibrinogênio participa na agregação de plaquetas, lesão endotelial, a 

viscosidade do plasma e desempenha função importante para formação de trombos. 

Dados epidemiológicos têm demonstrado o papel preditivo importante do fibrinogênio 

identificado como um fator de risco para DCV (Lubrano e Balzan, 2015). 

 

Resistência à insulina e Diabetes Tipo 2  

Na obesidade, a resistência à insulina é causada pela capacidade reduzida de 

tecidos-alvo periféricos em responder adequadamente à estimulação da insulina. A 

resistência à insulina pode ser um dos principais mecanismos para desenvolvimento de 

DT2. Além disso, a resistência à insulina está frequentemente associada com a síndrome 

metabólica, a qual também cursa com hipertensão e dislipidemia e tem papel central na 

patogênese da aterosclerose (Chadt et al., 2012). 

Em indivíduos obesos, há aumento de ácidos graxos não esterificados e glicerol, 

assim como citocinas pró-inflamatórias , envolvido no desenvolvimento da resistência à 

insulina. O ganho de peso e de tecido adiposo são fatores impactantes no 

desenvolvimento de resistência a insulina e DT2. Na patogenese da DT2 a resistência 

insulinica é causada devido ao bloqueio ou dificuldades de ação da insulina nos 

receptores celulares, nos quais os tecidos não respondem à insulina produzida no 

pâncreas provocando o aumento da glicemia. Devido a esta sinalização o pâncreas inicia 

a produção exacerbada de insulina e o indivíduo apresenta sintomas de hiperinsulinemia 

(Al-Goblan et al., 2014). 

A DT2 é uma doença crônica que pode alterar metabolismo de carboidratos, 

proteínas e lípideos. Pode ser causada pela ausência de secreção de devido a 

incapacidade progressiva ou acentuada das células das ilhotas de Langerhans-β (celulas 

β) do pâncreas para produzir insulina, ou devido a defeitos na captação e absorção de 

insulina em tecidos periféricos (resistência insulinica) (Scheen, 2003).  

Em indivíduos obesos, há aumento de ácidos graxos não esterificados e glicerol, 

assim como citocinas pró-inflamatórias , envolvido no desenvolvimento da resistência à 

insulina. O ganho de peso e massa corporal são fundamentais para a formação e 

aumento da incidência de DT2. Em uma escala global, a prevalência de obesidade e 

DT2 estão aumentando, e segundo relatos da OMS estima-se que dos indivíduos obesos, 
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cerca de 90% diagnosticados com resistência insulínica ou DT2 (Whiting et al., 2011; 

Grarup et al., 2014).   

A hipertrofia do tecido adiposo induz a infiltração e proliferação de macrófagos 

e alteração na secreção de adipocinas levando à inflamação crônica de baixa 

intensidade. Este quadro, associado ao aumento de ácidos graxos livres circulantes, 

provoca aumento de ingestão alimentar, diminuição do gasto energético, além da 

alteração na homeostase de tecidos periféricos, como músculo e fígado, promovendo 

acúmulo ectópico de gordura, inflamação e resistência à insulina (Galic et al., 2010; 

Speretta, 2014). 

 

Figura 1. Mecanismos de metabolismo de lipídeos e resistência insulínica. (Speretta, 

2014). 
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Hipertensão Arterial Sistêmica  

A obesidade promove o aumento do peso consequentemente desencadeia um 

quadro clinico de hipervolemia (aumento do volume sanguíneo corporal), com isto, 

ocorre sobrecarga cardíaca, na qual o coração aumenta a pressão para bombear um 

volume maior de sangue, para compensar os rins também tem que aumentar a filtração, 

o que pode também desencadear uma sobrecarga renal. Desta forma, é desenvolvida a 

hipertensão arterial provocada por obesidade (De Simone et al., 2016). 

A hipertensão tem características fisiopatológicas prejudiciais, como disfunções 

renais, comprometimento da filtração glomerular e desenvolvimento de doenças 

cardíaca. Esta patologia apresenta riscos para a saúde de indivíduos obesos, como: 

hipertrofia ventricular, relaxamento ventricular diminuída, arritmia cardíaca, além de 

outras doenças vasculares devido à sobrecarga do músculo cardíaco. A hipertensão 

também é um fator de risco para acidente vascular cerebral (Roche e Silversides, 2013). 

O aumento da adiposidade central está associado com o aumento da 

concentração plasmática de Aldosterona que tem ação sobre rins estimulando a retenção 

hidroeletrolítica, aumentando a pressão arterial (Flynn, 2014). Além disto, o sistema 

renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) atua no controle homeostático através do 

sistema nervoso simpático (SNS), Regulação Metabólica (incluindo excreção e 

reabsorção de nutrientes, hiperinsulinemia, desequilíbrio adipocinas, e aumento de 

citocinas inflamatórias) (Landsberg et al., 2013).  

Com a obesidade ocorre o aumento das adipocinas responsáveis pela sinalização 

intracelular que regulam a inflamação do tecido adiposo, gerando estresse oxidativo no 

tecido adiposo, causando a resistência microvascular e aumento a pressão arterial. Desta 

forma a ligação entre o regulador microvascular e inflamação periférica vascular do 

tecido adiposo e síntese adipocitocina podem explicar o mecanismo de hipertensão 

associada à obesidade (Kang, 2013). 

Dois estudos disponíveis mostram a relação direta entre obesidade e hipertensão. 

A obesidade é caracterizada por uma cascata de alterações metabólicas e 

cardiovasculares, incluindo a hipertensão, o que é um fator de risco primário de doença 

cardiovascular induzida por obesidade (Segula, 2014; Vaněčková et al., 2014). Zhu et 

al., relata em sua pesquisa que mais de 60% dos fatores de risco para hipertensão estão 

associados a distúrbios metabólicos, destacando que as alterações metabólicas 
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aumentam o risco e causam hipertensão arterial, elucidando os mecanismos decorrentes 

desta patologia (Zhu et al., 2013). 

 

Dislipidemia 

A dislipidemia ou hiperlipidemia é caracterizada por concentração plasmática 

elevada de colesterol total, LDL colesterol e triglicérides, e diminuída de HDL 

colesterol. Essas alterações são fatores risco para DCV. As doenças coronarianas 

permanecem como principais causas de morte no mundo e hipercolesterolemia é uma 

das causas mais importante de doenças cardiovasculares (Mannu et al., 2013).  

A incidência de hipertrigliceridemia tem crescido paralelamente com a 

obesidade. O aumento do tecido adiposo eleva as concentrações séricas de triglicérides 

e LDL colesterol. Há um aumento dos ácidos graxos livres no sangue circulante, que se 

acúmula no fígado que por sua vez os utiliza para produzir triglicerideos e lançar na 

corrente sanguinea na forma de VLDL, na corrente sangüínea se converte em LDL 

(Davidson et al., 2014; Goyal et al., 2014).  

Na obesidade, é observada diminuição no HDL colesterol e aumento de 

triglicérides relacionados ao excesso de peso, principalmente devido ao acúmulo de 

gordura intra-abdominal. Os níveis elevados de triglicérides e de baixo HDL colesterol 

são componentes centrais da síndrome metabólica e são associados a níveis elevados de 

LDL-c no plasma (Han e Lean, 2016). 

O aumento do LDL colesterol está relacionado com doenças coronárias, 

principalmente aterosclerose, e quando são associados com condições de resistência 

insulínica podem ser determinantes para desenvolvimento de síndrome metabólica, 

podendo estar associados com inflamações crônicas (Gorden et al., 2012; Golia et al., 

2014).  

A esteatose hepática não alcóolica está associada à estados clínicos de 

obesidade, aumento dos níveis de triglierides, resistência à insulina e diabetes tipo 2, 

desencadeando distúrbios metabólicos, como acúmulo de lipídios e inflamação do 

tecido hepático, incluindo estresse oxidativo e acúmulo de gordura e macrofágos  

(Kitade et al., 2017).  
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Os dois principais efeitos aterogênicos do tecido adiposo são a dislipidemia e o 

aumento do estado proinflamatório crônico. Poledne et. al. comprovou a relação da 

dislipidemia com a aceleração do processo aterogênico. Segundo a pesquisa, a perda da 

regulação imune no tecido adiposo associado à obesidade tem associação direta a 

aterosclerose (Poledne et al., 2015). 

 

Aterosclerose e Doença Cardiovascular 

A aterosclerose é uma doença do sistema arterial caracterizada por lesões no 

sistema vascular devido à hipercolesterolemia, hipertensão e doenças inflamatórias. Os 

principais fatores de risco incluem a obesidade, hipertensão e hipercolesterolemia, que 

pode ocasionar complicações cardiovasculares ou cerebrais (Poledne et al., 2015; 

Herrington et al., 2016). Estes fatores de risco podem levar a eventos isquêmicos, 

incluindo acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio.  A aterosclerose é uma das 

principais causas de doença vascular em todo o mundo. Suas principais manifestações 

clínicas incluem cardiopatia isquêmica, acidente vascular encefálico (AVE) isquêmico e 

doença arterial periférica.  

A adiposidade visceral está relacionada à alterações em diferentes estruturas 

cardíacas, como disfunções no miocárdio desencadeando doenças cardíacas 

hipertensivas e isquêmicas e cardiomiopatia diabética. Também pode estar associada 

com o acúmulo de gordura epicárdica. Desta maneira, a adiposidade visceral torna-se 

fator de risco para diferentes formas de DCV, principalmente em indivíduos com maior 

grau de obesidade (Nagarajan et al., 2016; González et al., 2017).  

Outra questão que devemos ressaltar é o sistema trato gastrointestinal que é uma 

via principal de absorção de fatores de risco cardiometabólicos, como uma dieta rica em 

sal, gordura e carboidratos. Uma dieta desequilibrada pode alterar as funções da barreira 

intestinal e promover a endotoxemia metabólica, as espécies reativas de oxigénio (ROS) 

e a inflamação. Estes distúrbios contribuem para a disfunção do sistema 

cardiometabólico, para lesão de órgãos e aumentando a pressão do fluxo sangüíneo 

(Zhu et al., 2013). 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Poledne%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26680673
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Câncer 

A incidência de obesidade é um dos principais fatores de risco associados à 

formação de tumores malignos. Embora os mecanismos que ligam o aumento da 

adiposidade ao desenvolvimento de câncer sejam compreendidos parcialmente, é 

evidente que processos inflamatórios desencadeiam alterações celulares na formação de 

neoplasias (Gucalp et al., 2016). 

Diversas evidências epidemiológicas vinculam a obesidade ao aumento da 

incidência de câncer, com alguns estudos também indicando menor sobrevida em 

pacientes obesos com câncer. Quimioterapia e terapia hormonal em pacientes obesos 

com câncer são afetadas pela alteração da farmacocinética e níveis hormonais. Além 

disso, a precisão da radioterapia pode ser adversamente afetada nessa população por 

maior motilidade da pele e aumento do movimento dos órgãos internos. Há necessidade 

de abordar questões especificamente associadas ao manejo clínico de pacientes obesos 

com câncer, incluindo comorbidades, polifarmácia e problemas relacionados à 

sarcopênia e qualidade de vida relacionada à saúde (Tao e Lagergren, 2013). 

Por tratar-se de uma doença inflamatória crônica, a obesidade está diretamente 

relacionada com um potencial aumento de câncer. Isto porque o metabolismo do tecido 

adiposo impacta no sistema imunológico, propiciando inflamação em diferentes tecidos 

e órgãos, pois compartilham muitas moléculas bioativas presentes na função imune, 

como lipídeos bioativos e citocinas, além de células de defesa (como macrófagos, 

linfócitos, monócitos). Esta associação entre o metabolismo e o sistema imunológico, 

que durante a homeostase é benéfica para a saúde dos indivíduos, pode transformar-se 

em adversidades em condições de estresse metabólico, desencadeando o surgimento de 

neoplasia (Ramos-Nino, 2013). 

O perfil fisiológico em indivíduos obesos desenvolve um ambiente 

endocrinológico pró-inflamatório que altera a sinalização celular entre adipócitos, 

células imunológicas e células epiteliais, levando à ativação de macrófagos de tecido 

adiposo e à regulação positiva de compostos associados à carcinogênese. A obesidade 

correlaciona-se com uma deficiência de células imunológicas, incluindo células 

dendríticas, células T, entre outras (Wright e Simone, 2016). 
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1.5. Fatores genéticos da obesidade 

A identificação de polimorfismos de DNA em populações humanas é um passo 

importante para compreender as contribuições de variantes genéticas funcionais à 

predisposição de doenças ou fenótipos clínicos. Os polimorfismos genéticos são usados 

como marcadores para uma doença, em estudos de associação caso-controle. 

Subsequentemente, os polimorfismos estatisticamente associados com grupos 

específicos de doenças podem ser diretamente relacionados a uma provável variante 

causadora. Existem atualmente mais de 10 milhões de polimorfismos de nucleotídeo 

único (SNPs), incluindo variantes de inserção / deleção em bases de dados públicas que 

podem potencialmente fornecer um conjunto marcador para estudos de associação à 

doenças genéticas (Moreira et al., 2013; Alharbi et al., 2014; Brondani et al., 2014). 

Polimorfismos em genes envolvidos na homeostase energética, metabolismo 

lipídico e outros processos fisiológicos têm sido relacionados com a obesidade e 

também com a resposta à intervenção nutricional para redução do peso corporal. 

Estudos recentes relataram que polimorfismos em genes de proteínas expressas 

em adipócitos, adipocinas e outras proteínas que participam da regulação metabólica e 

da homeostase energética também foram associados com alterações metabólicas, além 

de riscos e complicações da obesidade.  

Nosso grupo de pesquisa investigou polimorfismos nos genes da leptina (LEP) e 

do receptor de leptina (LEPR) e outros marcadores genéticos que estão envolvidos na 

regulação da homeostase energética. Observamos que variantes LEP -2548G>A e 

3´HVR estão associadas com obesidade e com IMC, Leptina e Triglicérides aumentados 

(Hinuy et al., 2010). Polimorfismos comuns no LEPR foram relacionados com 

adiposidade e alterações metabólicas em obesos (Oliveira et al., 2013). Também foi 

observada relação de regiões hipervariáveis próximas à genes da via da Leptina-

melanocortina com perfil antropomêtrico e alterações metabólicas em brasileiros (Hinuy 

et al., 2012).  

As perilipinas são adipocinas que regulam o armazenamento de lipídeos e 

lipólise, no tecido adiposo, com impacto na homeostase energética. Uma melhor 

compreensão dos mecanismos pelos quais as células controlam a mobilização de 

lipídios é necessária para conceber novas abordagens para a intervenção e prevenção 
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das consequências fisiopatológicas da obesidade (Wang et al., 2011; Smith e Ordovás, 

2012). Polimorfismos no gene da perilipina 1 (PLIN1), como rs1052700 e rs894160, 

foram associados com aumento peso corporal, alteração no metabolismo lipídico pós-

prandial e complicações relacionadas com obesidade (Qi et al., 2008; Smith e Ordovás, 

2012).  

Apesar dos avanços nos mecanismos de ação da perilipina ainda há necessidade 

de compreensão na variante PLIN1, relacionada ao metabolismo e lipólise. Um dos 

maiores desafios é a identificação de variantes de "funcionais" em frequências 

suficientemente elevadas para serem investigados em populações. Técnicas de 

sequenciamento e métodos estatísticos e de bioinformática podem contribuir para 

estudos futuros deste gene (Smith e Ordovás, 2012). 

Estudos relacionam aumento dos níveis de perilipina em indivíduos obesos, 

sugerindo mecanismos compensatórios para limitar a lipólise basal, porém ainda não há 

indícios que comprovem a relação entre a resistência insulínica e a perilipina (Martinez-

Botas et al., 2000; Kern et al., 2004; Song et al., 2015). Um estudo na população 

hispânica de origem caribenha polimorfismos do PLIN1 foram relacionados ao aumento 

da circunferência abdominal (Smith et al., 2008). 

A visfatina é uma denominação da enzima nicotinamida Fosforibosil Transferase 

(NAMPT), também conhecida por pré-B-cell cololy-Enhancing Factor 1 (PBEF1) 

(Stastny et al., 2012). É uma proteína abundantemente expressa por adipócitos de tecido 

adiposo visceral ou macrófagos presentes no tecido adiposo branco e sua concentração 

plasmática está aumentada na obesidade (Segawa et al., 2006; Stastny et al., 2012).  

O polimorfismo rs3801266 no gene da visfatina (NAMPT) foi relacionado com a 

adiposidade (IMC, circunferência abdominal e de quadril aumentados) em crianças 

indianas (Tabassum et al., 2012). Além disso, o genótipo GG da variante NAMPT 

rs4730153 foi associado com redução da trigliceridemia e aumento da sensibilidade à 

Insulina, em resposta ao exercício, em crianças obesas e adolescentes chinesas (Lai et 

al., 2013). 

A resistina é um hormônio polipeptídico secretado por macrófagos, em humanos 

sua expressão está aumentada em condições inflamatórias (Park e Ahima, 2013). O 

aumento de resistina circulante, observada em obesos, está relacionado com a 
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proliferação de adipócitos e angiogênese e resistência à insulina (Oliver et al., 2003; Al-

Suhaimi e Shehzad, 2013; Park e Ahima, 2013). A resistina tem um papel importante na 

sinalização celular e está envolvida na regulação energética, comportamento alimentar e 

metabolismo de glicose e lipídeos (Sassek et al., 2013). Foi também mostrado um 

importante papel da resistina na inflamação adipogênica e na fisiopatogenia da DCV 

(Falcão-Pires et al., 2012). 

Polimorfismos do gene da resistina (RETN) 420C>G e 44G>A foram associadas 

com obesidade e parâmetros de síndrome metabólica em voluntários da Tunísia 

(Boumaiza et al., 2012). Foi observada relação do polimorfismo RETN 3´UTR 62G>A 

com valores aumentados de pressão arterial sistólica, glicemia basal e circunferência 

abdominal, de forma independente de outros componentes da síndrome metabólica. 

(Arráiz et al., 2013). As variantes RETN parecem ter um papel importante na 

patogênese e susceptibilidade à obesidade, tolerância à glicose diminuída e DT2 (El-

Shal et al., 2013). 

A grelina é um hormônio circulante produzido e secretado pelo estomâgo e 

regula a liberação do hormônio do crescimento (GH) por ligação com o receptor 

secretágogo de GH (GHSR). A grelina é derivada de um pré-pró-hormônio, 

denominado pré-pro-grelina, e regula o balanço energético por ação central no 

hipotálamo (Yi et al., 2011) e modifica o comportamento alimentar, aumentando o 

consumo de alimentos e predispondo à adiposidade e ganho de peso corporal (Zhang et 

al., 2013). A pré-pro-grelina também dá origem a outra proteína denominada Obestatina 

que é um ligante endógeno para um receptor órfão acoplado à proteína G (GPR39) e 

está envolvida na saciedade e redução da ingestão alimentar (Zhang et al., 2005). 

Polimorfismos no gene da pré-pro-grelina (GHRL) são fatores de risco 

potenciais de obesidade, DT2, síndrome metabólica e transtornos alimentares (Liu et al., 

2011; Ukkola, 2011). Foi observado que polimorfismos do GHRL estão relacionados 

com adiposidade (aumento de áreas de gordura visceral e total, IMC e circunferência 

abdominal), em mulheres japonesas. Curiosamente, algumas variantes foram 

relacionadas com ingestão alimentar de baixo teor calórico (Takezawa et al., 2013). 
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1.6. Nutrição e Nutrigenômica 

O tipo e a quantidade de componentes da dieta podem estar relacionados à 

obesidade, pois o excesso de consumo de alimentos altamente calóricos desencadeiam o 

desequilíbrio energético e acúmulo de gordura corporal. Os indivíduos obesos devem 

receber recomendações nutricionais personalizados, adaptados às suas metas 

terapêuticas e taxas metabólicas (Wirth et al., 2014). 

A nutrigenômica é uma ciência que estuda a influência de nutrientes sobre a 

expressão de genes em diferentes tipos celulares, incluindo também o estudo de fatores 

genéticos que podem alterar a função e/ou expressão de genes envolvidos na absorção, 

metabolismo, eliminação ou efeitos biológicos de nutrientes (Norheim et al., 2012). 

Com a descoberta do GWAS (estudos de associação do genoma) e variações 

genéticas, como os SNPs, novos campos de pesquisas foram iniciados para estudos 

sobre genes e ingestão de nutrientes, principalmente no campo da obesidade e 

predisposição dos indivíduos. A nutrigenômica explora a interação entre fatores 

genéticos e ingestão de nutrientes da dieta sobre vários fenótipos de doenças assim 

como sugerir soluções efetiva na prevenção e tratamento de doenças, como a obesidade 

e DCNT (Doo e Kim, 2015). As características da nutrigenômica são explicadas pela 

relação entre a ingestão de nutrientes dietéticos específicos e as variações genéticas na 

obesidade (Doo e Kim, 2015). 

A nutrigenômica busca entender os nutrientes, suas funções e sua interação ao 

genoma. Há evidências de que a nutrição tem influência significativa na expressão de 

genes, e, de igual modo, a variação genética pode ter um efeito significativo sobre a 

ingestão de alimentos, a resposta metabólica à alimentação, exigências nutricionais 

individuais e a eficácia da dieta como fator de proteção para desenvolvimento de 

doenças. Através da nutrigenômica podem-se analisar interações entre polimorfismos 

genéticos e a resposta metabólica a dieta, incluindo o risco de obesidade (Ferguson, 

2006). 

A epidemia de obesidade nas últimas décadas coincidiu com mudanças de 

padrões alimentares pouco saudáveis, estilo de vida sedentário e inatividade física. A 

predisposição genética à obesidade pode ter interagido com um ambiente obesogênico 

determinando a expansão da doença. Os dados de estudos de intervenção dietética 
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sugerem que alterações na adiposidade e resposta metabólica a dietas de baixo peso 

calórico podem ser significativamente modificadas por variantes genéticas, 

especialmente aquelas relacionadas à obesidade, DT2, metabolismo e preferência 

alimentar. Desta forma as intervenções dietéticas tendem a considerar predisposições 

genéticas para doenças e variantes genéticas que determinam fenótipos (Heianza e Qi, 

2017). 

A alimentação equilibrada em todos os nutrientes é fundamental para 

manutenção da saúde do indivíduo, influenciando o desenvolvimento da obesidade, 

além de outras doenças crônicas e que podem estar relacionadas com alterações 

genéticas. Investigação integrando dados sobre genes, hábitos dietéticos e metabólicos 

na investigação da saúde humana é uma área promissora da nutrição (Heianza e Qi, 

2017). 

Poucos estudos relacionam o perfil genético com intervenções nutricionais no 

tratamento da obesidade.  Identificar polimorfismos nos genes da Perilipina 1, Visfatina, 

Resistina e Grelina relacionados ao desenvolvimento da doença e buscar interações 

destes genes com a nutrição pode representar um tratamento com maior eficácia em 

pacientes com a patologia já instalada e  permitir intervenções primárias à populações 

de risco evitando o desenvolvimento da doença.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.Objetivo Principal 

Investigar a influência de polimorfismos nos genes da perilipina 1 (PLIN1), 

visfatina (NAMPT), resistina (RETN) e grelina (GHRL) na adiposidade e no perfil 

metabólico e inflamatório, antes e após a orientação nutricional. 

  

2.2. Objetivos secundários  

 Conhecer as frequências dos polimorfismos dos genes PLIN1, NAMPT, RETN e 

GHRL, na nossa população. 

 Analisar a relação de polimorfismos genéticos com obesidade e perfil 

antropométrico basal. 

 Avaliar o perfil de consumo alimentar de indivíduos obesos que participaram de 

um programa de orientação nutricional. 

 Verificar a influência dos polimorfismos genéticos sobre o perfil antropométrico 

e de consumo alimentar de obesos, antes e após a orientação nutricional. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

3.1. Casuística  

Neste estudo foram incluídos 354 indivíduos, sem vínculo genético, com idade 

entre 30 e 70 anos, entre os pacientes atendidos no Hospital Universitário da 

Universidade de São Paulo (HU/USP). Os indivíduos foram classificados pelo IMC em 

obesos (n=214), com sobrepeso (n=71) e não obesos (n= 69), de acordo as diretrizes da 

Associação Brasileira de Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (ABESO) 

(Kumanyika et al., 2008; Abeso, 2015; 2016; Oga e Eseyin, 2016).  

Não foram incluídos indivíduos com hipo- ou hipertireoidismo, síndrome de 

Cushing, hipogonadismo em homens, hiperandrogenismo em mulheres e outros tipos de 

obesidade secundária; portadores de doença hepática, renal ou gastro-intestinal grave; 

mulheres grávidas; ou indivíduos que não aceitaram participar do estudo.  

Foi aplicado aos indivíduos selecionados um questionário contendo informações 

sobre hábitos de vida (consumo de álcool, tabaco, atividade física, entre outros), estado 

de saúde (hipertensão, diabetes, dislipidemia, ou outras doenças crônicas não 

transmissíveis) e uso de medicamentos.  

 

3.2. Programa de orientação nutricional 

Um grupo de indivíduos obesos (n=87) participou do programa QUALIVITA do 

HU/USP, por nove semanas. O programa tinha por objetivo orientar os participantes a 

fazer mudanças no estilo de vida e consumir alimentos saudáveis e com baixo teor 

calórico para redução do peso corporal. 

Para indivíduos obesos, é fundamental a ingestão de uma alimentação 

equilibrada, com teor reduzido de calorias, porém que forneça todos os nutrientes em 

quantidades necessárias para manutenção de sua saúde. A ingestão de alimentos 

saudáveis (como frutas, verduras, legumes, cereais integrais) deve ser incentivada, pois 

são excelentes fontes de vitaminas, minerais e fibras alimentares, nutrientes 

indispensáveis para metabolismo e queima de gorduras (Jaworowska et al., 2013). 

No programa QUALIVITA, foram fornecidas orientações sobre o preparo dos 

alimentos, a quantidade adequada de cada alimento e o número de refeições diárias. Os 

participantes foram avaliados em duas fases: (i) Basal, no Início do programa; (ii) Pós-
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orientação, após nove semanas de participação no programa. Na fase basal, foi aplicado 

o recordatório de 24 h, foram obtidas as medidas antropométricas e de composição 

corporal, e foi feita a coleta de sangue para avaliação laboratorial e para extração de 

DNA. Na fase pós-orientação, foi feito outro recordatório de 24 h, avaliação das 

medidas antropométricas e de composição corporal e coleta de sangue para avaliação 

laboratorial. 

 

3.3. Avaliação de Consumo Alimentar  

Para avaliação de consumo alimentar dos participantes obesos foi utilizado o 

método Recordatório de 24 h (R24h) que consiste de uma entrevista feita por um 

nutricionista. O R24h deve conter as descrições de todos os alimentos e bebidas 

ingeridos, nas últimas 24 horas, detalhando as quantidades e/ou porções, os horários e 

locais onde foram consumidos. Dados detalhados sobre os métodos de preparação de 

alimentos, ingredientes utilizados nos pratos mistos, e do nome da marca de produtos 

comerciais podem ser questionados durante a entrevista. As quantidades de cada 

alimento consumido são estimadas em referência a um recipiente de tamanho comum 

(por exemplo, tigelas, copos e xícaras), copos de medição padrão e colheres, um modelo 

alimentar tridimensional, ou ajudas bidimensionais, como fotografias (Biró et al., 2002; 

Liberato et al., 2009; Shim et al., 2014). 

Medições precisas da ingestão de alimentos são importantes para estudos sobre 

dieta e saúde. O R24h pode ser aplicado em diferentes populações como método para 

avaliação do consumo alimentar, destacando vantagens como baixo custo, facilidade de 

aplicação, sendo frequentemente utilizado em grandes pesquisas devido ao curto tempo 

para administração e coleta das informações. Este método apresenta dados coletados 

confiáveis, desde que seja aplicado adequadamente pelo entrevistador. Entretanto o 

R24h pode apresentar algumas falhas nas informações coletadas, pois depende 

exclusivamente da memória dos participantes.  

Para análise de consumo alimentar foi utilizado o programa DietWin Personal 

(DietWin, Porto Alegre, RS, Brasil) que permite avaliar o valor energético e a 

distribuição dos macronutrientes e micronutrientes da dieta. Os dados obtidos nos R24h 

foram transcritos para o programa, e a partir destes dados foi realizada a analise 

nutricional de consumo individualizada.  
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Figura 2. Fluxograma de avaliação de consumo alimentar de obesos (n=87). 

 

 

3.4. Medidas antropométricas, composição corporal e de pressão arterial 

O peso e a altura de todos participantes foram medidos em uma balança 

mecânica para pesagem de humanos (Filizola S.A., São Paulo, Brasil) e, a partir destes 

dados, o IMC foi estimado pela fórmula IMC = peso (Kg)/ altura(m)
2
 (Glaner, 2005).  

As medidas de circunferência abdominal e de quadril foram obtidas utilizando 

uma fita métrica flexível comum. A razão cintura-quadril foi calculada para avaliar o 

acúmulo de gordura na região abdominal (adiposidade visceral) que está associada à 

alteração na homeostase da glicose, resposta à insulina e risco cardiovascular (Martins e 

Marinho, 2003).  

A circunferência abdominal assim como a RCQ são parametros antropométricos 

úteis para avaliar o excesso de gordura abdominal, e principalmente a gordura visceral. 

A circunferencia abdominal tem valores de corte específicos para homens (90 cm) e 

mulheres (85 cm) (De Oliveira et al., 2014). A gordura abdominal é um indicador mais 

sensível de obesidade e de risco cardiovascular que o IMC, entretanto o IMC é o 

parametro antropométrico mais amplamente utilizado, mesmo nas diretrizes sobre 

obesidade (Gupta et al., 2015). 

A medida da composição corporal foi avaliada por impedância elétrica 

utilizando-se o impedanciômetro modelo 310e (RJL Systems, In, EUA). Esta avaliação 

permite avaliar o percentual de gordura corporal, a massa magra, o teor de água e a taxa 

metabólica basal (TMB). A TMB é calculada de acordo parâmetros individuais de sexo, 
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idade, peso, altura, nível de atividade física e condição clínica que pode aumentar as 

necessidades calóricas (Japur et al., 2009).  

A pressão sistólica e diastólica foi medida na posição supina após repouso de 30 

minutos por um profissional da saúde treinado, utilizando um esfigmomanômetro de 

coluna de mercúrio. 

 

 

Figura 3.Fluxograma de avaliação da adiposidade, nos participantes do estudo. OB: obeso; SOB: 

sobrepeso; NOB: não-obeso; IMC: índice de massa corporal; RCQ: Razão cintura-quadril. 

 

 

3.5. Material biológico e parâmetros laboratoriais 

As amostras de sangue foram colhidas após jejum de 12 horas. Foram obtidos 10 

mL de sangue em tubo com EDTA (1 mg/mL de sangue) para extração de DNA e para 

parâmetros bioquímicos a serem medidos no plasma. Também foi coletado um tubo sem 

anticoagulante (10 mL) para a as determinações de parâmetros laboratoriais no soro.  

O perfil lipídico (colesterol total, HDL colesterol e triglicérides) e a glicemia 

foram determinados por ensaios enzimático-colorimétricos padronizados. O LDL 

colesterol e VLDL colesterol foram calculados pela fórmula de Friedewald (Friedewald 

et al., 1972). A hemoglobina glicada foi medida em sangue contendo EDTA por 

cromatografia de afinidade. A insulina foi determinada por método imunoquímico.  

A partir dos resultados de glicemia e insulina foram calculados os parâmetros do 

modelo de avaliação hemostático (HOMA), que possibilita avaliar a função das células 

β (HOMA-β) e a resistência à insulina em jejum (HOMA-IR). A relação entre a glicose 

e insulina no estado basal reflete o equilíbrio entre a produção hepática de glicose e a 

secreção deinsulina e sua ação nas celulas perifericas (Wallace et al., 2004). 
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O fibrinogênio foi determinado utilizando o kit Fibri-Test Diagnostica Stago Inc 

(Bayer/STACompact- Stago, Alemanha). A PCRus foi determinada pelo método de 

imunoturbidimetria intensificada por látex, utilizando conjuntos diagnósticos 

(SiemensMedical/Bayer Diagnostics, Tarrytown, NY, EUA), em analisador automático 

Advia 2400® (Siemens Medical/Bayer Diagnostics, Tarrytown, NY, EUA). As 

determinações de IL-6, IL1-β, TNFα, inibidor do ativador de plasminogênio 1 (PAI-1), 

leptina, adiponectina e resistina foram feitas por método imunoquímico Milliplex 

utilizando sistema automatizado Luminex (Gen Probe, Austin, Texas, USA). O receptor 

de leptina solúvel (LEPRs) foi quantificado por imunoensaio tipo ELISA (ALEXIS 

Biochemicals, Axxora, LLC, San Diego, EUA).   

 

3.6. Extração e análise de DNA genômico 

O DNA genômico foi extraído dos leucócitos do sangue periférico utilizando o 

método de cromatografia de afinidade por sistema QIAGEN spin-column kits e a 

estação de trabalho robótica para purificação de DNA QIAcube (Qiagen Biotecnologia 

Brasil Ltda, São Paulo, SP). 

A integridade das amostras de DNA foi avaliada por eletroforese em gel de 

agarose a 0,8% após coloração com gel Red (BIO American, In, Miami, FL, USA). Os 

resultados foram registrados em sistema de captura de imagem Lumis Bis ®1.4MP 

(BIO America, In, Miami, FL, USA). A pureza das amostras de DNA foram avaliadas 

por espectrofotometria utilizando o equipamento NanoDrop ND-1000 (NanoDrop 

Technologies, Wilmington, EUA) e a quantificação do DNA foi feita por fluorescência 

utilizando-se o equipamento Qubit® 2.0 Fluorometer e o kit Qubit DNA High-

Sensitivity (HS) Assay (Life Technologies, Invitrogen, Carlsbad, California , EUA). 

 

3.7. Análise de polimorfismos genéticos 

Foram selecionados oito polimorfismos comuns dos genes PLIN1, NAMPT, 

RETN e GHRL, utilizando informações disponíveis nas bases de dados PubMed, OMIM 

e dbSNP do National Center for Biotechnology Information (NCBI) 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Os critérios de seleção incluíram o tipo de 

polimorfismo, a disfunção prevista e a frequências alélicas superiores a 10%.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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A análise dos polimorfismos (genotipagem) é realizada por PCR em tempo real 

utilizando o sistema de detecção com sondas TaqMan
®

 (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, EUA), em placas de 96 pocinhos, seguindo o protocolo indicado 

pelo fabricante. Os ensaios de PCR em tempo real são realizados em 

equipamento ABI Prism 7500 FAST (Applied Biosystems, Foster City, CA, 

EUA). In formações sobre os polimorfismos e dados dos ensaios de PCR em tempo real 

estão indicadas no Quadro 1. Nesta etapa do projeto, foram analisados os polimorfismos 

dos genes PLIN1 (rs894160 e rs2289487) e para o RETN (rs3745367), nos grupos de 

estudo.  

Para fins de controle de qualidade dos ensaios de PCR em tempo real, amostras 

de pacientes com genótipos conhecidos foram utilizadas como controles positivos e a 

reação sem adição de amostra foi utilizada como controle negativo. Para confirmação 

dos resultados de genotipagem, 10% das amostras selecionadas aleatoriamente foram 

reanalisadas.  

 

Quadro 1: Dados dos ensaios de PCR em tempo real para análise de polimorfismos 

genéticos  

Gene Polimorfismo Código  

do ensaio 

Sequência da sonda/Fluoróforo 

PLIN 1 rs894160 C_8722593_10 
5´GTCTCTGTTTGTGGGGCTCCCTAGA[A/G]GTTTAGA

ATGTGCCTCAGGAGATAC 3´ (VIC/FAM) 

PLIN 1 rs2289487 C_15881785_20 
5´AAGGGCTGTGGGAGGGAAGGTGAGC[A/G]TTCTAG

GCAGTGGGGTCGGGATACA3´ (VIC/FAM) 

RETN rs1862513 C_1394113_10 
5´CCTTCCCACTTCCAACAGGGCCTCC[C/G]TCTTCAT

GTCCAGAGACTGGTCAGG-3´ (VIC/FAM) 

RETN rs3745367 C_1394112_10 
5´CTCCGACTGTCCCCACCTTATCCAC[A/G]GCTCCAA

ACCCAATCCCCGCTCTCA-3´ (VIC/FAM) 

NAMPT rs4730155 C_7590641_30 
5´TTTAAACTTGCATCTAAAAGACAAC[C/T]TGTTGAT

GGATCTTGGCTCGATTTC-3´ (VIC/FAM) 

NAMPT rs3801266 C_3176492_10 
5´CTCCGATATTCCGAGAAAGTATTTT[A/G]GAGAATT

CCATTTTACTTAAGTTTT-3´ (VIC/FAM) 

GHRL rs509035 C_2863306_10 
5´GACCAACAGTTCAACAATTTTTACT[A/G]AGCTCCC

CAGTCATTTCTATTTAAC-3´ (VIC/FAM) 

GHRL rs565105 C_2399556_20 
5´ACATTTCATATAAGGTGAATGATAA[G/T]TTTTGTA

TATACTCTAGAGCTGTAC-3´ (VIC/FAM) 

Nota: VIC: fluoróforo adquirido (Applied Byosistems)  , FAM: fluoróforo 6-carboxifluoresceína. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=2289487
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3.8. Aspectos éticos  

 

Este projeto faz parte do projeto de pesquisa intitulado “Interação entre 

polimorfismos de genes envolvidos na homeostase energética e na sensibilidade à 

insulina e a resposta a uma intervenção dietética para redução do peso corporal em 

indivíduos obesos” que foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa do HU/USP 

(Protocolo 812/08, anexo 1) e da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade 

de São Paulo (FCF/USP) (protocolo 471, anexo 2).  

 

3.9. Análise estatística 

 

Os resultados foram analisados utilizando-se o programa IBM SPSS Statistics 

para Windows, versão 20 (SPSS Inc., Chicago/IL EUA). Inicialmente, todas as 

variáveis foram analisadas descritivamente e realizado o teste de normalidade. As 

variáveis contínuas com distribuição normal são apresentadas por valores médios e 

desvios-padrão e foram comparadas por teste t ou Análise de variância (ANOVA). As 

variáveis sem distribuição normal são apresentadas por valores de mediana e intervalo 

interquartil e comparadas por teste de Mann-Whitney (para comparar dois grupos com 

amostras independentes), Wilcoxon (para comparar dois grupos com amostras pareadas) 

ou Kruskal-Wallis (três grupos com amostras independentes). Para as variáveis 

categóricas são apresentadas como percentagem e foram comparadas por teste qui-

quadrado ou Likelihood Ratio. Para o cálculo do equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW) 

da distribuição de genótipos foi utilizado o programa ARLEQUIN V. 2.000. O nível de 

significância utilizado nas análises foi de p<0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Dados clínicos, antropométricos e laboratoriais dos grupos de estudo 

 

Para este estudo, foram inclusos 214 indivíduos obesos (OB), 71 sobrepesos 

(SOB) e 69 não obesos (NOB). As características biodemográficas, clínicas e hábitos de 

vida dos grupos de estudo estão apresentados na Tabela 1. A média de idade e o 

percentual de caucasianos não diferiram entre os grupos estudados (p>0,05). A 

proporção de mulheres foi maior no grupo NOB quando comparados aos grupos OB e 

SOB (p=0,003). A frequência de menopausa foi maior nas mulheres do grupo SOB 

(p=0,047). 

A proporção de hipertensão, diabetes tipo 2 e dislipidemia foi maior no grupo 

OB em comparação aos grupos SOB e NOB (p<0,001), o que impacta diretamente no 

uso de medicamentos utilizados na terapia de doenças crônicas, que teve maior 

frequência também nos indivíduos obesos (p<0,001). O tabagismo e consumo de álcool 

foram similares entre os três grupos (p>0,05). A prática de atividade física foi menor no 

grupo OB comparado aos demais grupos (p=0,031). 

 

Tabela 1. Dados biodemográficos, clínicos e hábitos de vida dos grupos de estudo 

Variáveis OB (214) SOB (71) NOB (69) p 

Idade, anos 50,2 ±10,7 48,0 ±10,1 44,8 ±8,5 0,206 

Caucasianos 79,9% (171) 80,3% (57) 82,6% (57) 0,504 

Mulheres 71,0% (152) 77,5% (55) 89,9% (62) 0,003 

Menopausa 28,9% (44) 47,3% (26) 37,1% (23) 0,047 

Hipertensão 57,5% (123) 19,7% (14) 11,6% (8) <0,001 

Diabetes tipo 2 41,6% (89) 25,4% (18) 2,9% (2) <0,001 

Dislipidemia 73,9% (156) 28,2% (20) 13,0% (9) <0,001 

Uso de medicamentos 71,0% (152) 45,1% (32) 36,2% (25) <0,001 

Tabagismo 9,8% (21) 18,3% (13) 18,8% (13) 0,059 

Consumo álcool  5,1% (11) 4,2% (3) 1,4% (1) 0,339 

Atividade física 29,9% (64) 43,7% (31) 44,9% (31) 0,022 

Nota: Número de indivíduos em parênteses. Variáveis contínuas (idade) são apresentadas como média ± 

desvio padrão e foram comparadas por ANOVA. Variáveis categóricas são apresentadas como 

porcentagem e foram comparadas por teste qui-quadrado. OB: obesos; SOB: sobrepeso; NOB: não 

obesos.  
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Na Tabela 2, são apresentados os dados de perfil antropométrico e composição 

corporal dos grupos estudados. O grupo OB apresentou valores maiores de peso 

(p<0,001) e IMC (p=0,028) que os grupos SOB e NOB. O percentual de gordura 

corporal e taxa metabólica basal não apresentaram diferenças entre os grupos (p>0,05). 

As avaliações de CA, CQ e RCQ foram segregadas pelo gênero (masculino e feminino). 

O grupo OB teve maiores valores de CA e CQ que os demais grupos, independente do 

gênero (Tabela 2, p<0,05). Os valores de RCQ não diferiram entre os grupos OB, SOB 

e NOB, para homens e mulheres (p>0,05).  

 

Tabela 2. Medidas antropométricas e composição corporal dos grupos de estudo 

Variáveis OB SOB  NOB p 

Total, N 214 71 69  

Peso, kg 90,0 (82,0 - 100,9)
a 

72,0 (67,0 - 78,0)
b 

58,0 (54,0-63,0)
c 

<0,001 

IMC, kg/m² 34,1 (31,6 - 37,2)
a 

27,3 (26,0 - 28,5)
b 

22,7 (21,2 - 24,06)
c 

0,028 

GC, % 38,9 (34,6 - 41,7) 34,5 (31,0 - 37,1) 31,7 (29,1 - 33,9) 0,096 

TMB, kcal 1667 (1545 - 1964) 1426 (1327 - 1592) 1235 (1117 - 1337) 0,234 

Homens, N 62 16 7 

 CA, cm 112,5 (105 - 123,7)
 a
 95,5 (88,7 - 102,5)

 b
 85,5 (76,2 - 93,2)

 c
 0,009 

CQ, cm 114,0 (110,0 - 124,0)
 a
 105,0 (100,0 - 105,7)

 b
 97,7 (94,2 - 101,7)

 c
 0,005 

RCQ  0,96 (0,92 - 1,01) 0,92 (0,88 - 0,96) 0,84 (0,81 - 0,93) 0,542 

Mulheres, N 152 55 62 

 CA, cm 104,0 (97,0 - 113,0)
 a
 86,5 (80,7 - 94,2)

 b
 74,0 (69,0 - 78,0)

 c
 <0,001 

CQ, cm 117,0 (110,0 - 125,0)
 a
 105,0 (99,5 - 108,0)

 b
 95,0 (91, - 98,2)

 c
 <0,001 

RCQ  0,88 (0,84 - 0,93) 0,83 (0,79 - 0,88) 0,78 (0,73 - 0,83) 0,240 

Nota: Variáveis contínuas são expressas como mediana e intervalo interquartílico (25-75%) e foram 

comparadas por teste Kruskal-Wallis. Variáveis categóricas foram comparadas por teste qui-quadrado. 

OB: obesos; SOB: sobrepeso; NOB: não obesos N: número de indivíduos; GC: Gordura Corporal; TMB: 

Taxa Metabólica Basal; CA: Circunferência Abdominal; CQ: Circunferência de quadril; RCQ: Razão 

cintura-quadril. Grupo obeso 
a
; diferente do grupo sobrepeso 

b
; diferente do grupo não obeso 

c
. 

 

Os dados de perfil metabólico são mostrados na tabela 3. A glicemia de jejum 

foi maior nos obesos que nos demais grupos (p=0,04). Os valores de insulina, HOMA-β, 

HOMA-IR e hemoglobina glicada não diferiram entre os grupos estudados (p>0,05). As 

concentrações séricas de colesterol total, LDL colesterol, VLDL colesterol, triglicérides 

e ApoB foram maiores e de HDL colesterol e apoAI foram menores nos grupos OB e 

SOB que no grupo NOB (p<0,05).  
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A análise do perfil inflamatório revelou que as concentrações de IL-1 β e TNFα 

foram maiores no grupo OB que nos demais grupos (p<0,05) (Tabela 3). A 

concentração de fibrinogênio, PAI-1, PCRus e IL-6 foram similares entre os grupos 

estudados (p>0,05). A concentração de adipocinas (adiponectina, leptina, resistina) e do 

LEPRs não diferiu entre os grupos estudados (p>0,05).  

 

Tabela 3. Dados laboratoriais dos grupos de estudo 

Variáveis OB (118) SOB (43) NOB (44) p 

Perfil metabólico     

Glicose (mg/dL) 100 (93 - 110) 95 (90 - 102) 90 (86 - 95) 0,004 

Insulina (mcUI/mL) 18,9 (12,2 - 27,7) 8,5 (5,6 - 13,1) 5,5 (3,7 - 7,4) 0,193 

HOMA-β 3,71 (2,70 - 5,23) 2,01 (1,04 - 2,93) 1,22 (0,84 - 1,54) 0,700 

HOMA-IR 83,5 (54,5 - 132,9) 34,8 (25,7 - 56,1) 20,4 (15,0 - 34,3) 0,688 

Hemoglobina glicada (%) 5,8 (5,4 - 6,1) 5,6 (5,2 - 6,0) 5,5 (5,3 - 5,7) 0,653 

Colesterol total (mg/dL) 208 (182 - 240) 205 (176 - 233) 197 (173 - 215) 0,043 

HDL-c (mg/dL) 49 (42 - 57) 50 (42 - 59) 61 (50 - 75) <0,001 

LDL-c (mg/dL) 127 (104 - 155) 121 (100 - 146) 114 (93 - 130) 0,003 

VLDL-c (mg/dL) 28 (20 - 39) 22 (15 - 30) 16 (12 - 20,4) 0,015 

Triglicerides (mg/dL) 142 (101 - 198) 111 (78 - 154) 81 (60 - 102) 0,015 

ApoAI (mg/dL) 139 (121 - 156) 139 (123 - 162) 147 (123 - 172) 0,029 

ApoB (mg/dL) 105 (88 - 123) 102 (83 - 121) 92 (77 - 104) 0,011 

Adipocinas     

Adiponectina (µg/mL) 40,3 (14,5 - 102,1) 10,6 (6,4 - 25,3) 10,4 (6,1 – 32,0) 0,688 

Leptina (ng/mL), homens 14,0 (5,5 - 27,9) 6,2 (4,6 - 13,7) - 0,999 

Leptina (ng/mL), mulheres 30,3 (17,5 - 43,8) 15,6 (7,9 - 27,8) 10,9 (7,0 - 18,6) 0,601 

LEPRs (ng/mL) 11,4 (7,8 - 16,4) 16,50 (10,0 - 32,2) 22,8 (9,2 - 31,2) 0,763 

Resistina (ng/mL) 37,4 (18,5 - 57,6) 30,7 (17,3 - 37,6) 24,2 (16,0 - 35,8) 0,509 

Perfil inflamatório     

Fibrinogênio (mg/dL) 374 (328 - 439) 342 (314 - 408) 343 (308 - 379) 0,054 

PAI-1 (ng/mL) 96,1 (60,2 - 153,6) 66,1 (55,5 - 98,7) 59,7 (43,6 - 73,8) 0,952 

PCRus (mg/dL) 4,17 (1,88 - 8,00) 1,01 (0,76 - 3,18) 1,23 (0,78 - 2,67) 0,885 

IL-1β (pg/mL) 0,18 (0,08 - 0,51) 0,04 (0,04 - 0,13) 0,04 (0,04 - 0,04) <0,001 

IL-6 (pg/mL) 0,63 (0,33 - 2,18) 0,08 (0,08 - 0,74) 0,08 (0,08 - 0,08) 0,112 

TNFα (pg/mL) 3,50 (2,30 - 6,10) 0,50 (0,20 - 2,70) 0,64 (0,17 - 1,24) 0,005 

Nota: Variáveis são expressas como mediana e intervalo interquartílico (25-75%) e comparadas por teste 

Kruskal-Wallis. OB: obeso; SOB: sobrepeso; NOB: não obeso; HOMA-β: Homeostase-células beta; 

HOMA-IR: Homeostase-resistência insulínica; HDL: lipoproteína de alta densidade; LDL: lipoproteína de 

baixa densidade; VLDL: lipoproteína de muito baixa densidade; ApoAI: Apolipoproteína AI; ApoB: 

Apolipoproteína B; PAI-1: inibidor do ativador de plasminogênio 1; LEPRs: Receptor de leptina solúvel; 

PCRus: Proteína C reativa ultrassensível; IL-1β: Interleucina 1β; IL-6: Interleucina 6; TNFα: Fator de 

necrose tumoral alfa. 
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4.2. Polimorfismos genéticos dos grupos de estudo 

 

Foram genotipados 244 indivíduos, distribuídos nos grupos OB (138), SOB (49) 

e NOB (57), para os polimorfismos do PLIN1 rs894160 (G>A) e rs2289487 (G>A), 

RETN rs3745367 (A>G) e rs7408174 (T>C); GHRL rs26311 (G>C) e rs4684677 (T>A) 

e NAMPT rs1319501 (C>T) e rs10763861 (C>T).  

As frequências genotípicas para os polimorfismos da PLIN1 rs2289487, RETN 

rs3745367 e rs7408174, GHRL rs26311 e rs4684677, e NAMPT rs1319501 e 

rs10763861 do grupo total estão em EHW (p>0,05) (Tabelas 4 e 5). Entretanto os 

genótipos do SNP PLIN1 rs894160 não se encontra em EHW (p=0,023).  

Ao analisar as frequências genotípicas e alélicas, observamos que os SNPs dos 

genes PLIN1 e RETN (Tabela 4) e GHRL (Tabela 5) são similares entre os grupos 

estudados (p>0,05). Por outro lado, para o polimorfismo NAMPT rs1319501 C>T o 

genótipo CC foi mais frequente nos grupos OB (7,5%) e SOB (10,4%) que no NOB 

(0%) (p=0,039) e para o NAMPT rs10763861 C>T o genótipo TT foi mais frequente nos 

grupos OB (7,2%) e SOP (8,3%) que no grupo NOB (0%) (p=0,013) (Tabela 5).  

Nas tabelas 6 e 7 são apresentados os resultados de influência dos 

polimorfismos genéticos, no perfil antropométrico do grupo total (obesos, com 

sobrepeso e não obesos). Não foram encontradas diferenças significativas entre os 

portadores de genótipos dos polimorfismos PLIN1 e RETN (Tabela 6) e GHRL e 

NAMPT (Tabela 7) (p>0,05), o que é sugestivo de que estas variantes não influenciam 

o perfil antropométrico do grupo total. 
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Tabela 4. Frequências dos polimorfismos PLIN1 e RETN dos grupos de estudo 

Polimorfismo Total OB SOB NOB p 

PLIN1 rs894160 G>A (244) (138) (49) (57) 

 AA 54,1% (132) 51,4% (71) 55,1% (27) 59,6% (34) 

0,342 AG 34,8% (85) 38,4% (53) 36,7% (18) 24,6% (14) 

GG 11,1% (27) 10,1% (14) 8,2% (4) 15,8% (9) 

Alelo G 28% 29% 27% 28% 

 EHW, p 0,023 0,385 0,686 0,003 

 

      PLIN1 rs2289487 A>G (244) (138) (49) (57) 

 AA 24,3% (59) 22,6% (31) 24,5% (12) 28,1% (16) 

0,403 AG 50,2% (122) 55,5% (77) 42,9% (21) 43,9% (25) 

GG 25,5% (62) 21,9% (30) 32,7% (16) 28,1% (16) 

Alelo A 49% 50% 46% 50%  

EHW, p 0,946 0,172 0,337 0,353 

 

      RETN rs3745367 A>G (244) (138) (49) (57) 

 AA 13,1% (32) 11,6% (16) 12,2% (6) 17,5% (10) 

0,330 AG 46,7% (114) 52,2% (72) 38,8% (19) 42,1% (24) 

GG 40,2% (98) 36,2% (50) 49,0% (24) 40,4% (23) 

Alelo A 36% 38% 32% 39%  

EHW, p 0,898 0,192 0,468 0,399 

 

      RETN rs7408174 T>C (244) (138) (49) (57) 

 CC 9,0% (22) 10,1% (14) 8,2% (4) 7,0% (4) 

0,675 CT 39,8% (97) 42,8% (59) 36,7% (18) 35,1% (20) 

TT 51,2% (125) 47,1% (65) 55,1% (27) 57,9% (33) 

Alelo C 29% 32% 27% 25% 

 EHW, p 0,611 0,909 0,686 0,688 

 
Nota: Número de indivíduos entre parênteses. Variáveis categóricas estão apresentadas como 

porcentagem e foram comparadas por teste Likelihood Ratio. OB: obesos; SOB: sobrepeso; NOB: não 

obesos. EHW: equilíbrio de Hardy Weinberg.  
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Tabela 5. Frequências dos polimorfismos GHRL e NAMPT dos grupos de estudo 

Polimorfismo Total OB  SOB NOB  P 

GHRL rs26311 G>C (244) (138) (49) (57) 

 CC 69,8% (171) 70,6% (98) 69,4% (34) 68,4%  (39) 

0,703 CG 27,3% (66) 27,2% (37) 24,5% (12) 29,8% (17) 

GG 2,9% (7) 2,2% (3) 6,1% (3) 1,8% (1) 

Alelo G 16% 16% 18% 17% 

 EHW, p 0,836 0,820 0,199 0,578 

 

      GHRL rs4684677 T>A (244) (138) (49) (57) 

 AA 0,4% (1) 0% 0% 1,8 (1) 

0,402 AT 16,8% (41) 15,9% (22) 14,3% (7) 21,1% (12) 

TT 82,8% (202) 84,1% (116) 85,7% (42) 77,2% (44) 

Alelo A 9% 8% 7% 12% 

 EHW, p 0,476 0,308 0,590 0,862 

 

      NAMPT rs1319501 C>T  (244) (138) (49) (57) 

 CC 6,3% (15) 7,5% (10) 10,4% (5) 0% 

0,039 CT 31,2% (76) 30,8% (41) 35,4% (17) 28,6% (16) 

TT 62,4% (155) 61,7% (87) 54,2% (27) 71,4% (41) 

Alelo C 22% 22% 28% 14% 

 EHW, p 0,176 0,107 0,359 0,217   

      

NAMPT rs10763861 C>T  (244) (138) (49) (57) 

 CC 61,7% (151) 65,9% (91) 58,3% (29) 54,4% (31) 

0,013 CT 32,5% (79) 26,8% (37) 33,3% (16) 45,6% (26) 

TT 5,8% (14) 7,2% (10) 8,3% (4) 0,0%  

Alelo T 22% 21% 24% 23% 

 EHW, p 0,396 0,032 0,412 0,025   

Nota: Número de indivíduos entre parênteses. Variáveis categóricas estão apresentadas como 

porcentagem e foram comparadas por teste Likelihood Ratio. OB: obesos; SOB: sobrepeso; NOB: não 

obesos; EHW: equilíbrio de Hardy Weinberg.  

 

  



48 
 

 

Tabela 6. Influência de polimorfismos PLIN1 e RETN no perfil antropométrico do 

grupo total 

Variáveis Genótipos p 

PLIN1 rs894160 G>A GG+AG (111) AA (133) 

 Peso, kg 81,3 (70,0 - 91,0) 83,0 (68,0 - 94,5) 0,129 

IMC, kg/m² 31,1 (26,3 - 34,0) 30,4 (24,8 - 34,7) 0,239 

GC (%) 35,7 (33,1 - 40,1) 34,8 (30,9 - 39,2) 0,203 

TMB, kcal 1540 (1347 - 1735) 1562 (1314 - 1862) 0,563 

    PLIN1 rs2289487 A>G AA+AG (182) GG (62) 

 Peso, kg 82,0 (70,0 - 92,0) 82,0 (65,0 - 93,0) 0,697 

IMC, kg/m² 31,1 (26,0 - 34,8) 28,8 (24,7 - 33,2) 0,359 

GC (%) 35,7 (32,1 - 40,3) 34,6 (30,9 - 38,2) 0,303 

TMB, kcal 1540 (1347 - 1757) 1595 (1293 - 1920) 0,557 

    RETN rs3745367 A>G AA+AG (147) GG (97) 

 Peso, kg 85,0 (69,0 - 93,0) 78,0 (67,7 - 92,0) 0,519 

IMC, kg/m² 31,1 (25,5 - 34,8) 29,7 (25,4 - 34,1) 0,357 

GC (%) 35,2 (32,2 - 39,7) 35,4 (31,0 - 40,0) 0,538 

TMB, kcal 1566 (1334 - 1826) 1510 (1329 - 1714) 0,357 

    RETN rs7408174 T>C CC+CT (119) TT (125) 

 Peso, kg 84,0 (68,7 - 93,0) 81,0 (68,0 - 92,0) 0,766 

IMC, kg/m² 31,2 (25,9 - 34,6) 30,1 (24,6 - 34,3) 0,500 

GC (%) 36,3 (32,2 - 39,5) 34,7 (31,1 - 40,2) 0,920 

TMB, kcal 1572 (1330 - 1831) 1529 (1334 - 1762) 0,500 

Nota: Número de indivíduos entre parênteses.  Variáveis são expressas como mediana e intervalo 

interquartílico (25-75) e comparadas por teste Mann-Whitney. Valor de P calculado por teste Q-

Quadrado. GC: percentual de Gordura Corporal; TMB: Taxa Metabólica Basal. 
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Tabela 7. Influência de polimorfismos GHRL e NAMPT no perfil antropométrico do 

grupo total 

Variáveis Genótipos p 

GHRL rs26311 G>C GG+CG (75) CC (169) 

 Peso, kg 85,0 (69,0 - 96,0) 81,0 (68,0 - 91,4) 0,241 

IMC, kg/m² 30,8 (26,2 - 35,4) 30,8 (25,3 - 34,1) 0,354 

GC (%) 35,3 (31,9 - 39,9) 35,2 (31,3 - 39,8) 0,559 

TMB, kcal 1606 (1392 - 1868) 1522 (1322 - 1756) 0,520 

    GHRL rs4684677 T>A AA+AT (42) TT (202) 

 Peso, kg 78,0 (60,4 - 92,5) 82,8 (69,7 - 92,2) 0,317 

IMC, kg/m² 30,4 (24,3 - 33,7) 30,8 (25,9 - 34,6) 0,449 

GC (%) 34,4 (30,3 - 39,5) 35,4 (32,1 - 39,8) 0,101 

TMB, kcal 1517 (1231 - 1780) 1557 (1346 - 1785) 0,410 

    NAMPT rs1319501 C>T CC+CT (91) TT (153) 

 Peso, kg 80,0 (71,0 - 93,0) 82,8 (66,25 - 92,0) 0,229 

IMC, kg/m² 30,7 (27,0 - 34,5) 30,8 (24,5 - 34,5) 0,456 

GC (%) 35,5 (32,3 - 39,2) 35,2 (31,5 - 40,0) 0,386 

TMB, kcal 1551 (1358 - 1831) 1561 (1323 - 1754) 0,512 

    NAMPT rs10763861 C>T TT+CT (93) CC (151) 

 Peso, kg 76,0 (65,0 - 91,5) 84,0 (69,7 - 93,2) 0,375 

IMC, kg/m² 29,1 (24,2 - 34,0) 31,2 (25,9 - 34,9) 0,424 

GC (%) 34,5 (31,9 - 38,1) 36,4 (31,8 - 40,2) 0,384 

TMB, kcal 1508 (1309 - 1798) 1566 (1350 - 1774) 0,365 

Nota: Número de indivíduos entre parênteses.  Variáveis são expressas como mediana e intervalo 

interquartílico (25-75) e comparadas por teste Mann-Whitney. Valor de P calculado por teste Q-

Quadrado. GC: percentual de Gordura Corporal; TMB: Taxa Metabólica Basal. 

 

 

 

 

 



50 
 

4.3. Avaliação de consumo alimentar em obesos 

 

Na Tabela 8, são descritos os resultados de consumo de macronutrientes, com 

base nos dados de recordatórios de 24 h de 87 indivíduos obesos, antes e após o 

programa de orientação nutricional. Houve redução significativa na ingestão calórica 

total (p=0,024) e no consumo absoluto (g), mas não no consumo relativo (%), de 

carboidratos (p=0,021) e lipídeos (p=0,019) da dieta, após a orientação. O consumo de 

proteínas, gorduras saturadas, colesterol e fibras alimentares não foi se modificou ao 

final do programa (p>0,05). 

 

Tabela 8. Consumo de macronutrientes de obesos (n=87), antes e após a orientação 

nutricional 

Variáveis Basal Pós-orientação p 

Calorias totais  1694 (1361 - 2014) 1548 (1175 - 1859) 0,024 

Carboidratos, % 51,5 (46,2 - 58,5) 53,4 (46,2 - 58,3) 0,424 

Carboidratos, g 217,8 (159,1 - 255,2) 184,2 (147,4 -249,7) 0,021 

Proteínas, % 18,2 (13,0 - 22,30) 18,3 (15,0 - 23,4) 0,545 

Proteínas, g 72,0 (54,3 - 94,1) 71,4 (52,1 - 86,9) 0,354 

Gorduras totais, % 29,3 (22,2 - 35,3) 27,5 (23,2 - 32,6) 0,109 

Gorduras totais, g 53,6 (38,2 - 71,8) 45,1 (33,6 - 60,9) 0,019 

Gorduras saturadas, g 16,6 (11,9 - 22,8) 13,9 (9,8 - 22,6) 0,134 

Colesterol, mg 204 (136 - 305) 167 (107 - 297) 0,456 

Fibras alimentares, g 18,3 (13,0 - 26,4) 18,6 (13,0 - 25,0) 0,516 

Nota: Variáveis contínuas são expressas como mediana e intervalo interquartil (25-75%) e comparadas 

por teste de Wilcoxon. Variáveis categóricas foram comparadas teste qui-quadrado. 

 

Na tabela 9, são descritas as avaliações de consumo de vitaminas, no grupo de 

obesos. O consumo de betacaroteno diminuiu (p=0,010), mas o consumo das demais 

vitaminas (tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantotênico, piridoxina, biotina, folato, 

cianocobalamina, acido pangâmico, retinol, ácido ascórbico, calciferol, tocoferol, 

menadiona e colina) não se alterou, após a orientação nutricional (p>0,05). 
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Tabela 9. Consumo de vitaminas de obesos (n=87), antes e após a orientação 

nutricional 

Variáveis Basal Pós-orientação p 

Tiamina B1, mg 0,92 (0,63 - 1,21) 0,89 (0,63 - 1,34) 0,558 

Riboflavina B2, mg 1,26 (0,99 - 1,95) 1,32 (0,90 - 1,81) 0,498 

Niacina B3, mg 15,8 (10,8 - 26,3) 15,72 (9,6 - 24,6) 0,482 

Ácido Pantotênico B5, mg 2,28 (1,3 - 3,2) 2,18 (1,24 - 3,64) 0,568 

Piridoxina B6, mg 0,91 (0,67 - 1,49) 0,97 (0,62 - 1,39) 0,944 

Biotina B8, μg 87,0 (44,8 - 152,0) 87,1 (64,6 - 147,0) 0,600 

Folato B9, μg 68,4 (44,5 - 111,6) 65,9 (32,6 - 113,9) 0,579 

Cianocobalamina B12, μg 1,61 (0,71 - 2,91) 1,41 (0,72 - 3,19) 0,961 

Ácido Pangâmico B15, μg 0,16 (0,0 - 0,55) 0,07 (0,0 - 0,56) 0,672 

Beta-caroteno, mg 56,4 (11,4 - 267,2) 37,5 (0,0 - 108,1) 0,010 

Retinol vit. A, µg 2190 (484 - 6150) 1361 (294 - 4556) 0,337 

Ácido Ascórbico vit. C, mg 89,7 (28,9 - 135,7) 54,5 (25,0 - 145,9) 0,823 

Calciferol vit. D, μg 1,98 (0,42 - 3,97) 1,65 (0,18 - 3,18) 0,123 

Tocoferol vit. E, mg 5,53 (3,34 - 11,49) 5,03 (2,54 - 8,65) 0,229 

Menadiona vit. K, μg 17,35 (2,86 - 54,43) 8,86 (0,85 - 51,63) 0,914 

Colina, mg 788 (438 - 1542) 932 (540 - 1336) 0,949 

Nota: Variáveis são expressas como mediana e intervalo interquartil (25-75%) e comparadas por teste 

de Wilcoxon. 

 

Na Tabela 10, são descritos resultados de consumo de minerais no grupo de 

indivíduos obesos. O consumo de boro, cálcio, cloro, cobre, cromo, enxofre, ferro, 

flúor, fósforo e manganês não foi alterado, mas o de magnésio (p=0,021) e sódio (p = 

0,025) diminuiu após a orientação nutricional. 
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Tabela 10. Consumo de minerais de obesos (n=87), antes e após a orientação 

nutricional 

Variáveis Basal Pós-orientação p 

Boro, mg 0,07 (0,02 - 0,22) 0,07 (0,02 - 0,27) 0,906 

Cálcio, mg 519 (334 - 735) 519 (249 - 830) 0,606 

Cloro, mg 1279 (597 - 1912) 847 (414 - 1635) 0,104 

Cobre, mg 0,76 (0,52 - 1,10) 0,73 (0,48 - 1,19) 0,938 

Cromo, µg 21,63 (2,72 - 52,99) 22,18 (4,82 - 43,76) 0,803 

Enxofre, mg 251,3 (100,1 - 584,8) 305,6 (81,3 - 575,6) 0,926 

Ferro, mg 8,08 (5,58 - 10,75) 7,40 (5,45 - 10,79) 0,16 

Flúor, mg 0,04 (0,01 - 0,07) 0,03 (0,01 - 0,08) 0,275 

Fósforo, mg 916 (675 - 1160) 862 (590 - 1098) 0,085 

Iodo, mcg 148,2 (58,8 - 236,1) 127,6 (49,1 - 212,7) 0,166 

Magnésio, mg 197, 0 (146,8 - 267,3) 181,0 (144,6 - 241,5) 0,021 

Manganês, mg 1,47 (1,18 - 2,43) 1,71 (1,18 - 2,37) 0,634 

Molibdênio, µg 31,0 (11,5 - 61,2) 41,2 (9,3 - 83,8) 0,068 

Potássio, mg 2029 (1539 - 2756) 1853 (1644 - 2423) 0,098 

Selênio, mg 0,14 (0,08 - 0,32) 0,09 (0,08 - 0,38) 0,080 

Sódio, mg 1996 (1301 - 2766) 1583 (1024 - 2351) 0,025 

Vanádio, mg 8,4 (4,4 - 14,0) 8,4 (4,2 - 15,4) 0,721 

Zinco, mg 8,32 (5,58 - 12,58) 8,25 (5,60 - 10,99) 0,310 

Nota: Variáveis são expressas como mediana e intervalo interquartil (25-75%) e comparadas por teste 

de Wilcoxon. 

 

 

4.4. Influência de polimorfismos genéticos em parâmetros antropométricos após a 

orientação nutricional 

 

Nas tabelas 11 a 18, são mostrados resultados da influencia de polimorfismos 

genéticos no perfil antropométrico, de indivíduos obesos, antes e após a orientação 

nutricional. 

Os polimorfismos dos genes PLIN1 rs894160 G>A (Tabela 11) e rs2289487 

A>G (Tabela 12), NAMPT rs1319501 C>T (Tabela 13) e rs10763861 C>T (Tabela 

14), RETN rs3745367 A>G (Tabela 15) e rs7408174 T>C (Tabela 16) e GHRL 

rs26311 G>C (Tabela 17) não influenciaram os valores de peso, IMC, GC, TBM, CA, 

CQ e RCQ de indivíduos obesos, antes e após o programa de orientação nutricional. Por 
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outro lado, os portadores do genótipo TT do polimorfismo GHRL rs4684677 T>A 

apresentaram maior percentual de gordura corporal que os portadores do alelo A 

(genótipo AA+AT) (p=0,043, Tabela 18). 

 

 

Tabela 11. Influência do polimorfismo PLIN1 rs894160 G>A, no perfil antropométrico 

de obesos (n=87), antes e após orientação nutricional 

Variáveis Genótipos p 

PLIN1 rs894160 G>A GG + AG (40) AA (47) 
 

Peso, kg 
Basal 90,0 (82,5 - 97,5) 93,0 (87,0 - 104,0) 0,140 

Pós 89,0 (82,5 - 98,7) 93,0 (86,0 - 104,0) 0,761 

IMC, kg/m² 
Basal 33,2 (31,6 - 35,7) 34,3 (32,0 - 38,3) 0,302 

Pós 33,6 (31,6 - 35,6) 34,2 (32,0 - 38,2) 0,480 

GC, % 
Basal 38,9 (34,0 - 40,4) 38,3 (33,3 - 41,8) 0,493 

Pós 38,2 (34,7 - 41,4) 38,7 (33,3 - 41,5) 0,411 

TMB, kcal 
Basal 1644 (1540 - 1975) 1748 (1581 - 2063) 0,630 

Pós 1660 (1530 - 1913) 1695 (1558 - 1989) 0,416 

Homens (28) 
 

11 17 
 

CA, cm 
Basal 114,3 (105,0 - 122,0) 112,0 (106,0 - 121,0) 0,216 

Pós 114,0 (104,0 - 119,0) 113,0 (105,0 - 127,0) 0,590 

CQ, cm 
Basal 114,0 (109,0 - 124,0) 113,5 (113,0 - 116,0) 0,294 

Pós 114,5 (111,0 - 125,0) 115,0 (110,0 - 117,0) 0,381 

RCQ  
Basal 0,99 (0,90 - 1,05) 0,95 (0,92 - 1,04) 0,411 

Pós 0,97 (0,90 - 1,02) 0,98 (0,92 - 1,05) 0,408 

Mulheres (59) 
 

29 30 
 

CA, cm 
Basal 103,5 (94,7 - 112,5) 103,5 (96,5 - 112,5) 0,246 

Pós 101,5 (93,7 - 108,8) 104,0 (94,5 - 114,5) 0,699 

CQ, cm 
Basal 115,0 (111,5 - 125,5) 119,0 (115,0 - 127,5) 0,662 

Pós 115,0 (110,7 - 119,8) 120,0 (114,0 - 126,7) 0,507 

RCQ  
Basal 0,89 (0,84 - 0,94) 0,85 (0,80 - 0,90) 0,366 

Pós 0,87 (0,81 - 0,94) 0,83 (0,81 - 0,91) 0,473 

Nota: Número de indivíduos em parênteses. Variáveis contínuas são expressas como mediana e 

intervalo interquartílico (25-75%)  e comparadas por teste  Wilcoxon. Variáveis categóricas foram 

comparadas por teste qui-quadrado. OB: obesos; SOB: sobrepeso; NOB: não obesos; GC: percentual de 

Gordura Corporal; TMB: Taxa Metabólica Basal; CA: Circunferência Abdmonal; CQ: Circunferência 

do Quadril; RCQ: Relação Cintura-Quadril.  
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Tabela 12. Influência do polimorfismo PLIN1 rs2289487 A>G no perfil antropométrico 

de obesos (n=87), antes e após orientação nutricional 

Variáveis Genótipos p 

PLIN1 rs2289487 A>G AA + AG (66) GG (21) 
 

Peso, kg 
Basal 91,0 (84,7 - 101,0) 93,0 (87,0 - 104,2) 0,548 

Pós 91,0 (85,0 - 101,0) 90,0 (86,0 - 123,6) 0,354 

IMC, kg/m² 
Basal 34,0 (31,7 - 36,3) 34,1 (31,2 - 37,1) 0,428 

Pós 34,1 (31,8 - 36,3) 33,0 (31,2 - 37,2) 0,502 

GC, % 
Basal 38,9 (33,4 - 41,3) 37,0 (34,0 - 39,9) 0,618 

Pós 38,3 (33,7 - 41,5) 37,7 (34,1 - 40,5) 0,497 

TMB, kcal 
Basal 1670 (1551 - 2052) 1727 (1596 - 2039) 0,572 

Pós 1667 (1534 - 1975) 1666 (1588 - 1999) 0,538 

Homens (28) 
 

20 8 
 

CA, cm 
Basal 113,0 (107 - 122,0) 114,0 (104,0 - 127,0) 0,455 

Pós 113,0 (106,0 - 123,0) 114,0 (104,0 - 127,0) 0,596 

CQ, cm 
Basal 115,0 (112,5 - 118,0) 113,0 (112,0 - 121,0) 0,484 

Pós 114,5 (111,0 - 119,0) 115,0 (110,0 - 124,5) 0,720 

RCQ  
Basal 0,99 (0,92 - 1,05) 1,00 (0,92 - 1,04) 0,411 

Pós 0,97 (0,91 - 1,02) 0,98 (0,90 - 1,03) 0,408 

Mulheres (59) 
 

46 13 
 

CA, cm 
Basal 103,2 (95,0 - 112,7) 105,0 (98,0 - 112,0) 0,435 

Pós 101,5 (93,2 - 111,6) 104,0 (97,0 - 107,0) 0,722 

CQ, cm 
Basal 116,0 (114,0 - 124,7) 118,0 (115,0 - 130,0) 0,515 

Pós 117,7 (113,0 - 122,3) 116,0 (113,0 - 121,5) 0,718 

RCQ  
Basal 0,86 (0,82 - 0,93) 0,87 (0,81 - 0,90) 0,472 

Pós 0,85 (0,81 - 0,92) 0,86 (0,81 - 0,90) 0,395 

Nota: Número de indivíduos em parênteses. Variáveis contínuas são expressas como mediana e 

intervalo interquartílico (25-75%)  e comparadas por teste de Wilcoxon. Variáveis categóricas foram 

comparadas por teste qui-quadrado. OB: obesos; SOB: sobrepeso; NOB: não obesos; GC: Gordura 

corporal; TMB: Taxa metabólica basal; CA: Circunferência abdominal; CQ: Circunferência do quadril; 

RCQ: Relação cintura-quadril. 
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Tabela 13. Influência do polimorfismo NAMPT rs1319501 C> no perfil antropométrico 

de obesos (n=87), antes e após orientação nutricional 

Variáveis Genótipos p 

NAMPT rs1319501 C>T  CC+CT (33) TT (54) 
 

Peso, kg 
Basal 90,0 (84,0 - 102,5) 91,2 (86,0 - 100,2) 0,217 

Pós 89,0 (84,4 - 102,5) 91,5 (85,7 - 100,2) 0,202 

IMC, kg/m² 
Basal 34,0 (31,4 - 37,5) 34,1 (31,78 - 35,9) 0,45 

Pós 34,0 (31,3 - 37,6) 34,0 (32,0 - 35,9) 0,419 

GC, % 
Basal 36,6 (33,3 - 40,6) 39,1 (34,4 - 40,7) 0,236 

Pós 37,5 (33,7 - 41,3) 38,8 (34,5 - 41,6) 0,430 

TMB, kcal 
Basal 1781 (1564 - 2082) 1670 (1561 - 1952) 0,324 

Pós 1781 (1528 - 2086) 1667 (1555 - 1928) 0,419 

Homens (28) 
 

14 14 
 

CA, cm 
Basal 119,0 (108,5 - 126,2) 110,0 (105,7 - 114,0) 0,301 

Pós 116,5 (108,6 - 123,7) 112,9 (104,0 - 117,2) 0,576 

CQ, cm 
Basal 113,2 (109,1 - 123,2) 114,5 (112,7 - 116,0) 0,274 

Pós 111,9 (108,1 - 125,7) 115,5 (112,5 - 117,2) 0,155 

RCQ  
Basal 1,01 (0,98 - 1,05) 0,94 (0,91 - 1,02) 0,411 

Pós 0,99 (0,92 - 1,03) 0,96 (0,90 - 1,03) 0,408 

Mulheres (59) 
 

19 40 
 

CA, cm 
Basal 98,5 (95,2 - 113,5) 104,0 (95,0 - 112,0) 0,673 

Pós 97,5 (93,7 - 104,7) 105,0 (94,0 - 110,4) 0,206 

CQ, cm 
Basal 115,0 (114,0 - 126,0) 118,0 (114,0 - 124,0) 0,600 

Pós 116,0 (113,0 - 118,0) 119,0 (113,0 - 124,5) 0,270 

RCQ  
Basal 0,85 (0,82 - 0,92) 0,87 (0,82 - 0,93) 0,448 

Pós 0,83 (0,81 - 0,90) 0,86 (0,81 - 0,92) 0,395 

Nota: Número de indivíduos em parênteses. Variáveis contínuas são expressas como mediana e 

intervalo interquartílico (25-75%)  e comparadas por teste de Wilcoxon. Variáveis categóricas foram 

comparadas por teste qui-quadrado. OB: obesos; SOB: sobrepeso; NOB: não obesos; GC: Gordura 

corporal; TMB: Taxa metabólica basal; CA: Circunferência abdominal; CQ: Circunferência do quadril; 

RCQ: Relação cintura-quadril.  
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Tabela 14. Influência do polimorfismo NAMPT rs10763861 C>T no perfil 

antropométrico de obesos (n=87), antes e após orientação nutricional 

Variáveis Genótipos p 

NAMPT rs10763861 C>T   TT+ CT (32) CC (55) 
 

Peso, kg 
Basal 92,0 (87,5 - 101,0) 91,0 (84,0 - 102,0) 0,223 

Pós 92,0 (88,0 - 101,0) 90,0 (85,0 - 103,0) 0,076 

IMC, kg/m² 
Basal 34,5 (31,5 - 37,1) 33,9 (32,0 - 35,7) 0,387 

Pós 34,0 (31,6 - 37,8) 34,0 (31,9 - 35,8) 0,419 

GC, % 
Basal 37,3 (32,4 - 42,5) 38,9 (33,7 - 40,3) 0,249 

Pós 37,4 (32,8 - 42,5) 38,9 (34,4 - 40,8) 0,371 

TMB, kcal 
Basal 1756 (1550 - 1984) 1666 (1562 - 2063) 0,306 

Pós 1714 (1544 - 1928) 1649 (1546 - 2040) 0,489 

Homens (28) 
 

11 17 
 

CA, cm 
Basal 112,5 (106,7 - 116,2) 114,1 (105,2 - 126,2) 0,665 

Pós 110,9 (104,2 - 114,0) 116,5 (104,5 - 126,7) 0,615 

CQ, cm 
Basal 113,5 (107,7 - 118,7) 114,2 (113,0 - 119,7) 0,375 

Pós 113,0 (109,37 - 118,2) 116,0 (111,5 - 120,8) 0,313 

RCQ  
Basal 0,98 (0,94 - 1,03) 1,00 (0,91 - 1,06) 0,411 

Pós 0,95 (0,92 - 1,01) 0,98 (0,90 - 1,08) 0,408 

Mulheres (59) 
 

38 21 
 

CA, cm 
Basal 101,0 (96,5 - 110,0) 103,75 (94,0 - 112,2) 0,678 

Pós 105,0 (95,0 - 117,0) 101,5 (93,7 - 110,0) 0,654 

CQ, cm 
Basal 115,0 (111,0 - 125,0) 117,5 (115,0 - 126,0) 0,459 

Pós 117,0 (110,5 - 121,0) 117,2 (113,0 - 124,6) 0,568 

RCQ  
Basal 0,86 (0,84 - 0,92) 0,86 (0,79 - 0,92) 0,444 

Pós 0,88 (0,83 - 0,95) 0,83 (0,81 - 0,91) 0,483 

Nota: Número de indivíduos em parênteses. Variáveis contínuas são expressas como mediana e 

intervalo interquartílico (25-75%)  e comparadas por teste de Wilcoxon. Variáveis categóricas foram 

comparadas por teste qui-quadrado. OB: obesos; SOB: sobrepeso; NOB: não obesos; GC: Gordura 

corporal; TMB: Taxa metabólica basal; CA: Circunferência abdominal; CQ: Circunferência do quadril; 

RCQ: Relação cintura-quadril. 
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Tabela 15. Influência do polimorfismo RETN rs7408174 T>C no perfil antropométrico 

de obesos (n=87), antes e após orientação nutricional 

Variáveis Genótipos p 

RETN rs7408174 T>C CC+CT (47) TT (40) 
 

Peso, kg 
Basal 91,9 (84,0 - 102,0) 89,5 (85,0 - 100,7) 0,183 

Pós 92,0 (85,0 - 103,0) 89,0 (85,2 - 100,0) 0,499 

IMC, kg/m² 
Basal 34,0 (31,6 - 35,9) 34,5 (31,7 - 36,9) 0,502 

Pós 33,9 (31,6 - 36,3) 34,1 (31,7 - 36,9) 0,480 

GC, % 
Basal 38,6 (34,9 - 40,3) 38,8 (32,7 - 40,9) 0,529 

Pós 38,2 (35,2 - 41,9) 37,9 (33,1 - 41,0) 0,349 

TMB, kcal 
Basal 1693 (1577 - 1969) 1643 (1558 - 2064) 0,418 

Pós 1695 (1559 - 1923) 1628 (1541 - 2024) 0,416 

Homens (28) 
 

14 14 
 

CA, cm 
Basal 111,9 (106,0 - 122,0) 113,5 (106,2 - 118,7) 0,301 

Pós 116,6 (105,2 - 125,2) 112,9 (103,5 - 116,5) 0,392 

CQ, cm 
Basal 115,5 (109,7 - 122,0) 113,2 (112,8 - 118,7) 0,242 

Pós 116,5 (111,8 - 120,8) 112,6 (110,0 - 118,2) 0,550 

RCQ  
Basal 0,96 (0,92 - 1,07) 0,99 (0,92 - 1,03) 0,411 

Pós 0,96 (0,91 - 1,08) 0,98 (0,91 - 1,02) 0,408 

Mulheres (59) 
 

33 26 
 

CA, cm 
Basal 104,0 (95,5 - 113,0) 101,7 (94,7 - 112,0) 0,485 

Pós 104,0 (95,0 - 110,2) 100,5 (93,7 - 109,8) 0,620 

CQ, cm 
Basal 116,0 (114,2 - 125,0) 118,0 (113,7 - 126,7) 0,550 

Pós 117,0 (112,0 - 121,5) 117,2 (113,0 - 125,0) 0,496 

RCQ  
Basal 0,88 (0,82 - 0,92) 0,85 (0,79 - 0,92) 0,439 

Pós 0,86 (0,81 - 0,92) 0,84 (0,80 - 0,90) 0,395 

Nota: Número de indivíduos em parênteses. Variáveis contínuas são expressas como mediana e 

intervalo interquartílico (25-75%)  e comparadas por teste de Wilcoxon. Variáveis categóricas foram 

comparadas por teste qui-quadrado. OB: obesos; SOB: sobrepeso; NOB: não obesos; GC: Gordura 

corporal; TMB: Taxa metabólica basal; CA: Circunferência abdominal; CQ: Circunferência do quadril; 

RCQ: Relação cintura-quadril. 
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Tabela 16. Influência do polimorfismo RETN rs3745367 A>G no perfil antropométrico 

de obesos (n=87), antes e após orientação nutricional 

Variáveis Genótipos p 

RETN rs3745367 A>G AA + AG (59) GG (28) p 

Peso, kg 
Basal 91,0 (86,0 - 102,0) 91,4 (83,0 - 100,7) 0,536 

Pós 91,0 (86,0 - 102,0) 91,5 (84,2 - 100,7) 0,307 

IMC, kg/m² 
Basal 34,1 (31,6 - 36,1) 33,8 (31,7 - 37,0) 0,467 

Pós 34,2 (31,5 - 36,3) 33,7 (32,6 - 37,6) 0,419 

GC, % 
Basal 38,2 (33,4 - 40,3) 38,9 (34,8 - 43,1) 0,713 

Pós 37,3 (33,6 - 40,8) 40,3 (36,7 - 42,4) 0,472 

TMB, kcal 
Basal 1737 (1562 - 2066) 1621 (1550 - 1920) 0,374 

Pós 1714 (1573 - 2040) 1584 (1505 - 1847) 0,356 

Homens (28) 
 

23 5 
 

CA, cm 
Basal 113,4 (105.7 - 122,5) 111,1 (106,5 - 119,3) 0,570 

Pós 113,5 (104,0 - 124,5) 110,0 (105,2 - 120,7) 0,232 

CQ, cm 
Basal 114,7 (111,6 - 121,0) 113,0 (112,2 - 114,5) 0,334 

Pós 115,5 (110,0 - 122,2) 112,2 (111,1 - 116,0) 0,435 

RCQ  
Basal 0,99 (0,91 - 1,05) 0,97 (0,94 - 1,05) 0,411 

Pós 0,98 (0,91 - 1,02) 0,97 (0,91 - 1,08) 0,408 

Mulheres (59) 
 

36 23 
 

CA, cm 
Basal 102,0 (94,7 - 112,2) 104,0 (95,5 - 112,0) 0,696 

Pós 100,5 (92,7 - 107,3) 105,0 (95,0 - 113,5) 0,530 

CQ, cm 
Basal 117,5 (114,0 - 125,2) 115,0 (113,5 - 126,0) 0,765 

Pós 117,2 (112,9 - 122,2) 117,0 (113,0 - 122,2) 0,559 

RCQ  
Basal 0,87 (0,81 - 0,92) 0,84 (0,82 - 0,93) 0,441 

Pós 0,86 (0,81 - 0,91) 0,86 (0,81 - 0,92) 0,476 

Nota: Número de indivíduos em parênteses. Variáveis contínuas são expressas como mediana e 

intervalo interquartílico (25-75%)  e comparadas por teste de Wilcoxon. Variáveis categóricas foram 

comparadas por teste qui-quadrado. OB: obesos; SOB: sobrepeso; NOB: não obesos; GC: Gordura 

corporal; TMB: Taxa metabólica basal; CA: Circunferência abdominal; CQ: Circunferência do quadril; 

RCQ: Relação cintura-quadril. 
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Tabela 17. Influência do polimorfismo GHRL rs26311 G>C no perfil antropométrico 

de obesos (n=87), antes e após orientação nutricional 

Variáveis Genótipos p 

GHRL rs26311 G>C   GG+CG (28) CC (59) 
 

Peso, kg 
Basal 92,5 (89,2 - 103,5) 90,0 (84,0 - 101,0) 0,415 

Pós 93,5 (88,25 - 102,5) 89,0 (84,8 - 101,0) 0,717 

IMC, kg/m² 
Basal 35,1 (31,6 - 37,6) 33,6 (31,6 - 35,9) 0,397 

Pós 35,0 (32,2 - 38,1) 33,5 (31,6 - 36,3) 0,419 

GC, % 
Basal 37,2 (32,8 -40,2) 38,9 (34,0 - 41,5) 0,713 

Pós 37,7 (32,0 - 41,5) 38,4 (34,7 - 41,4) 0,319 

TMB, kcal 
Basal 1740 (1586 - 2120) 1623 (1553 - 1953) 0,540 

Pós 1704 (1572 - 2158) 1637 (1540 - 1926) 0,356 

Homens (28) 
 

11 17 
 

CA, cm 
Basal 112,9 (106,5 - 127,2) 113,6 (106,0 - 121,7) 0,415 

Pós 114,1 (103,5 - 127,3) 113,0 (105,2 - 119,0) 0,465 

CQ, cm 
Basal 115,0 (111,5 - 121,0) 113,0 (112,1 - 117,5) 0,294 

Pós 115,2 (111,7 - 120,3) 114,0 (110,2 - 120,6) 0,583 

RCQ  
Basal 1,00 (0,92 - 1,07) 0,98 (0,92 - 1,04) 0,411 

Pós 1,00 (0,91 - 1,06) 0,96 (0,90 - 1,02) 0,408 

Mulheres (59) 
 

17 42 
 

CA, cm 
Basal 109,2 (99,2 - 114,5) 100,0 (95,0 - 110,0) 0,682 

Pós 106,5 (99,5 - 116,7) 98,0 (93,0 - 110,0) 0,534 

CQ, cm 
Basal 119,0 (115,0 - 131,5) 116,0 (112,5 - 126,0) 0,634 

Pós 119,5 (113,0 - 124,0) 116,0 (113,0 - 121,0) 0,442 

RCQ  
Basal 0,88 (0,84 - 0,92) 0,85 (0,81 - 0,92) 0,454 

Pós 0,88 (0,84 - 0,94) 0,82 (0,80 - 0,91) 0,395 

Nota: Número de indivíduos em parênteses. Variáveis contínuas são expressas como mediana e 

intervalo interquartílico (25-75%)  e comparadas por teste de Wilcoxon. Variáveis categóricas foram 

comparadas por teste qui-quadrado. OB: obesos; SOB: sobrepeso; NOB: não obesos; GC: Gordura 

corporal; TMB: Taxa metabólica basal; CA: Circunferência abdominal; CQ: Circunferência do quadril; 

RCQ: Relação cintura-quadril. 
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Tabela 18. Influência do polimorfismo GHRL rs4684677 no perfil antropométrico de 

obesos (n=87), antes e após orientação nutricional 

Variáveis Genótipos p 

GHRL rs4684677 T>A    AA+AT (11) TT (76) 
 

Peso, kg 
Basal 92,0 (84,0 - 111,0) 91,0 (85,0 - 101,0) 0,645 

Pós 91,0 (86,0 - 111,0) 90,5 (85,0 - 101,0) 0,313 

IMC, kg/m² 
Basal 34,1 (31,7 - 38,0) 34,0 (31,6 - 36,2) 0,373 

Pós 33,0 (32,0 - 38,8) 34,1 (31,6 - 36,3) 0,419 

GC, % 
Basal 38,4 (31,4 - 44,0) 38,9 (33,6 - 40,3) 0,043 

Pós 38,0 (32,6 - 42,5) 38,3 (34,3 - 41,0) 0,588 

TMB, kcal 
Basal 1765 (1566 - 2143) 1673 (1561 - 2022) 0,373 

Pós 1639 (1526 - 2049) 1671 (1548 - 1983) 0,627 

Homens (28) 
 

4 24 
 

CA, cm 
Basal 109,0 (105,0 - 112,2) 114,1 (106,0 - 122,5) 0,408 

Pós 107,5 (104,5 - 111,8) 114,0 (104,7 - 124,5) 0,179 

CQ, cm 
Basal 114,0 (109,2 - 115,3) 113,7 (112,3 - 121,0) 0,218 

Pós 115,5 (109,3 - 116,7) 113,7 (110,7 - 122,2) 0,286 

RCQ  
Basal 0,94 (0,92 - 1,02) 0,99 (0,92 - 1,06) 0,411 

Pós 0,93 (0,90 - 1,00) 0,98 (0,92 - 1,04) 0,408 

Mulheres (59) 
 

7 52 
 

CA, cm 
Basal 102,5 (94,7 - 117,0) 103,5 (95,0 - 112,0) 0,618 

Pós 103,0 (85,7 - 116,2) 102,0 (94,0 - 109,2) 0,307 

CQ, cm 
Basal 118,5 (113,5 - 140,2) 116,0 (114,0 - 125,5) 0,391 

Pós 118,5 (113,2 - 143,2) 117,0 (113,0 - 121,7) 0,511 

RCQ  
Basal 0,84 (0,80 - 0,87) 0,86 (0,82 - 0,93) 0,543 

Pós 0,81 (0,74 - 0,87) 0,86 (0,81 - 0,92) 0,395 

Nota: Número de indivíduos em parênteses. Variáveis contínuas são expressas como mediana e 

intervalo interquartílico (25-75%)  e comparadas por teste de Wilcoxon. Variáveis categóricas foram 

comparadas por teste qui-quadrado. OB: obesos; SOB: sobrepeso; NOB: não obesos; GC: Gordura 

corporal; TMB: Taxa metabólica basal; CA: Circunferência abdominal; CQ: Circunferência do quadril; 

RCQ: Relação cintura-quadril. 
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4.5. Influência de polimorfismos genéticos no consumo alimentar de obesos 

Neste estudo, também avaliamos a influência dos polimorfismos genéticos no 

consumo alimentar de obesos, antes e após o programa de avaliação nutricional. Os 

polimorfismos PLIN1 rs894160 G>A e rs2289487 A>G (Tabela 19), NAMPT 

rs1319501 C>T e rs10763861 C>T (Tabela 20), RETN rs3745367 A>G e rs7408174 

T>C (Tabela 21) e GHRL rs26311 G>C e rs4684677 T>A (Tabela 22),  

 

Tabela 19. Influência de polimorfismos do PLIN1 no consumo alimentar de obesos 

(n=84), antes e após orientação nutricional 

Variáveis 

 

Genótipos 

 PLIN1 rs894160 G>A 

 

GG+AG (40) AA (44) p 

Calorias totais (VET) 
Basal 1607 (1248 - 1969) 1703 (1382 - 2046) 0,449 

Pós 1373 (1169 - 1838) 1593 (1264 - 1861) 0,449 

Carboidratos, g 
Basal 211,4 (148,4 - 243,1) 234,8 (158,3 - 302,6) 0,479 

Pós 187,2 (151,5 - 215,3) 183,8 (129,4 - 255,5) 0,479 

Proteínas, g 
Basal 71,5 (56,6 - 90,4) 75,5 (54,2 - 97,3) 0,479 

Pós 74,7 (52,6 - 87,4) 69,3 (50,3 - 87,6) 0,469 

Gorduras totais, g 
Basal 52,9 (35,7 - 65,1) 54,8 (41,1 - 75,1) 0,479 

Pós 40,1 (28,2 - 61,2) 47,9 (34,4 - 60,2) 0,479 

Gorduras saturadas, g 
Basal 16,0 (11,6 - 22,7) 16,9 (12,2 - 25,4) 0,417 

Pós 12,6 (9,0 - 20,9) 14,1 (10,6 - 22,8) 0,479 

Colesterol, mg 
Basal 180 (139 - 250) 219 (128 - 316) 0,479 

Pós 188 (120 - 303) 152 (95 - 291) 0,479 

Fibras alimentares, g 
Basal 18,8 (10,8 - 27,1) 17,7 (13,4 - 25,1) 0,511 

Pós 19,7 (13,2 - 26,2) 17,0 (12,8 - 23,0) 0,479 

PLIN1 rs2289487 A>G 

 

AA+AG (64) GG (20) p 

Calorias totais (VET) 
Basal 1630 (1310 - 1978) 1936 (1466 - 2674) 0,449 

Pós 1405 (1153 - 1790) 1768 (1372 - 1956) 0,449 

Carboidratos, g 
Basal 213,5 (156,4 - 251,7) 236,7 (156,4 - 330,7) 0,418 

Pós 180,4 (147,2 - 234,5) 190,0 (138,3 - 255,4) 0,418 

Proteínas, g 
Basal 70,0 (54,6 - 91,8) 87,0 (54,9 - 103,6) 0,418 

Pós 71,0 (51,9 - 88,5) 72,3 (48,5 - 85,7) 0,388 

Gorduras totais, g 
Basal 52,7 (33,7 - 63,5) 61,5 (45,3 - 99,4) 0,418 

Pós 41,1 (30,4 - 60,2) 50,8 (34,7 - 60,6) 0,418 

Gorduras saturadas, g 
Basal 15,6 (11,8 - 22,2) 20,7 (13,6 - 28,6) 0,440 

Pós 14,0 (10,0 - 22,1) 13,3 (7,99 - 24,5) 0,418 

Colesterol, mg 
Basal 189 (121 - 259) 276 (173 - 411) 0,418 

Pós 177 (116 - 285) 133 (84 - 300) 0,418 

Fibras alimentares, g 
Basal 18,2 (12,1 - 27,0) 18,9 (13,9 - 25,1) 0,388 

Pós 18,8 (13,2 - 25,0) 17,5 (10,6 - 24,3) 0,418 

Nota: número de indivíduos entre parênteses. Variáveis são expressas como mediana e intervalo interquartil 

(25-75) e comparadas por teste de Mann-Whitney. 
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Tabela 20. Influência de polimorfismos do NAMPT no consumo alimentar de obesos 

(n=84), antes e após orientação nutricional 

Variáveis 

 

Genótipos 

 NAMPT rs1319501 C>T   CC+CT (33) TT (51) p 

Calorias totais (VET) 
Basal 1549 (1218 - 1947) 1771 (1466 - 2047) 0,449 

Pós 1391 (1045 - 1809) 1623 (1195 - 1859) 0,449 

Carboidratos, g 
Basal 200,1 (134,8 - 246,9) 232,0 (182,8 - 265,7) 0,418 

Pós 174,0 (129,2 - 212,3) 194,4 (148,6 - 257,8) 0,418 

Proteínas, g 
Basal 71,9 (55,4 - 92,4) 73,1 (54,3 - 94,7) 0,418 

Pós 71,3 (47,2 - 86,9) 71,9 (54,5 - 87,9) 0,473 

Gorduras totais, g 
Basal 54,5 (34,7 - 78,5) 53,5 (41,0 - 71,7) 0,418 

Pós 40,2 (28,0 - 56,2) 45,5 (34,1 - 62,4) 0,418 

Gorduras saturadas, g 
Basal 18,2 (11,9 - 28,2) 16,4 (12,0 - 22,3) 0,420 

Pós 12,1 (8,4 - 20,7) 14,7 (10,5 - 23,0) 0,418 

Colesterol, mg 
Basal 204 (140 - 314) 201 (136 - 305) 0,418 

Pós 159 (110 - 253) 170 (102 - 308) 0,418 

Fibras alimentares, g 
Basal 17,0 (13,5 - 27,3) 19,3 (12,0 - 25,3) 0,451 

Pós 20,3 (14,2 - 25,5) 17,3 (12,5 -23,0) 0,418 

 
    NAMPT rs10763861 C>T 

 

TT+CT (29) CC (59) p 

Calorias totais (VET) 
Basal 1600 (1325 - 1985) 1696 (1361 - 2077) 0,449 

Pós 1548 (1089 - 1805) 1543 (1210 - 1862) 0,449 

Carboidratos, g 
Basal 225,7 (132,2 - 261,7) 213,7 (180,0 - 255,2) 0,486 

Pós 183,4 (124,1 - 250,0) 184,1 - 150,1 - 236,5) 0,486 

Proteínas, g 
Basal 69,7 (48,5 - 90,4) 73,7 (56,8 - 95,2) 0,486 

Pós 72,8 (54,5 - 84,1) 70,8 (50,9 - 90,1) 0,478 

Gorduras totais, g 
Basal 47,5 (36,5 - 64,5) 55,7 (41,0 - 78,0) 0,486 

Pós 41,5 (31,4 - 60,1) 46,8 (33,6 - 64,9) 0,486 

Gorduras saturadas, g 
Basal 15,0 (12,0 - 21,6) 17,8 (11,9 - 26,2) 0,492 

Pós 13,3 (10,0 - 17,5) 14,4 (9,3 - 25,5) 0,486 

Colesterol, mg 
Basal 210 (131 - 311) 200 (136 - 293) 0,486 

Pós 172 (102 - 217) 160 (107 - 312) 0,486 

Fibras alimentares, g 
Basal 20,3 (13,0 - 27,5) 17,1 (12,9 - 25,2) 0,524 

Pós 19,6 (13,5 - 23,9) 18,0 (12,6 - 25,0) 0,486 

Nota: número de indivíduos entre parênteses. Variáveis são expressas como mediana e intervalo interquartil 

(25-75) e comparadas por teste de Mann-Whitney. 
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Tabela 21. Influência de polimorfismos do RETN no consumo alimentar de obesos 

(n=84), antes e após orientação nutricional 

Variáveis 

 

Genótipos 

 RETN rs7408174 T>C   CC+CT (43) TT (41) p 

Calorias totais (VET) 
Basal 1665 (1232 - 2047) 1696 (1423 - 1986) 0,449 

Pós 1407 (1174 - 1814) 1548 (1162 - 1882) 0,449 

Carboidratos, g 
Basal 213,1 (159,0 - 257,7) 225,7 (152,0 - 260,4) 0,418 

Pós 179,3 (144,9 - 250,3) 193,3 (148,8 - 242,4) 0,418 

Proteínas, g 
Basal 68,1 (51,0 - 91,9) 79,0 (57,2 - 95,0) 0,418 

Pós 70,8 (51,8 - 86,8) 74,5 (51,5 - 90,3) 0,388 

Gorduras totais, g 
Basal 52,8 (35,5 - 60,1) 55,7 (37,4 - 76,4) 0,418 

Pós 43,8 (34,0 - 59,0) 42,8 (28,5 - 65,4) 0,418 

Gorduras saturadas, g 
Basal 15,3 (11,0 - 21,1) 18,5 (12,6 - 24,7) 0,417 

Pós 13,9 (10,4 - 21,0) 13,0 (9,1 - 25,9) 0,418 

Colesterol, mg 
Basal 182 (118 - 278) 216 (153 - 315) 0,418 

Pós 185 (121 - 312) 156 (101 - 234) 0,418 

Fibras alimentares, g 
Basal 18,4 (12,9 - 26,0) 17,0 (12,6 - 27,3) 0,388 

Pós 18,0 (14,3 - 22,9) 19,0 (12,5 - 25,5) 0,418 

 
    RETN rs3745367 A>G 

 

AA+AG (57) GG (27) p 

Calorias totais (VET) 
Basal 1696 (1381 - 2100) 1665 (1098 - 1956) 0,449 

Pós 1549 (1174 - 1866) 1356 (1148 - 1853) 0,449 

Carboidratos, g 
Basal 225,7 (180,3 - 276,9) 213,1 (122,5 - 244,8) 0,488 

Pós 184,1 (125,2 - 257,8) 184,1 (125,2 - 257,8) 0,488 

Proteínas, g 
Basal 77,8 (58,1 - 95,0) 61,1 (44,5 - 79,0) 0,488 

Pós 75,9 (52,2 - 91,1) 65,7 (48,7 - 81,3) 0,481 

Gorduras totais, g 
Basal 55,2 (39,5 - 83,0) 52,4 (32,3 - 58,1) 0,488 

Pós 45,5 (33,9 - 61,3) 38,5 (28,3 - 57,6) 0,488 

Gorduras saturadas, g 
Basal 18,3 (12,3 - 27,0) 14,9 (10,7 - 18,2) 0,570 

Pós 14,3 (9,4 - 23,8) 13,3 (9,8 - 17,4) 0,488 

Colesterol, mg 
Basal 216 (161 - 311) 137 (99 - 278) 0,488 

Pós 180 (112 - 310) 134 (90 - 217) 0,488 

Fibras alimentares, g 
Basal 19,3 (13,3 - 27,4) 16,8 (9,5 - 24,4) 0,457 

Pós 18,7 (14,0 - 25,2) 16,2 (12,6 - 23,0) 0,488 

Nota: número de indivíduos entre parênteses. Variáveis são expressas como mediana e intervalo interquartil 

(25-75) e comparadas por teste de Mann-Whitney. 
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Tabela 22. Influência de polimorfismos de GHRL no consumo alimentar de obesos 

(n=84), antes e após orientação nutricional 

Variáveis 

 

Genóptipos 

 GHRL rs26311 G>C   GG+CG (30) CC (54) p 

Calorias totais (VET) 
Basal 1758 (1469 - 2062) 1556 (1279 - 1994) 0,449 

Pós 1552 (1154 - 1855) 1435 (1189 - 1862) 0,449 

Carboidratos, g 
Basal 235,4 (175,2 - 257,8) 206,5 (145,2 - 264,3) 0,418 

Pós 198,1 (147,4 - 250,9) 182,3 (144,8 - 237,0) 0,418 

Proteínas, g 
Basal 86,5 (56,8 - 95,9) 70,3 (54,3 - 92,3) 0,418 

Pós 76,9 (52,2 - 92,2) 65,5 (50,6 - 81,4) 0,388 

Gorduras totais, g 
Basal 55,4 (41,8 - 73,5) 52,8 (36,4 - 72,6) 0,418 

Pós 45,3 (33,9 - 60,8) 40,8 (28,7 - 60,3) 0,418 

Gorduras saturadas, g 
Basal 17,5 (12,1 - 23,1) 15,4 (11,9 - 23,4) 0,358 

Pós 14,1 (8,8 - 23,8) 13,5 (10,3 - 21,1) 0,418 

Colesterol, mg 
Basal 197 (111 - 282) 202 (142 - 313) 0,418 

Pós 193 (130 - 340) 155 (99 - 290) 0,418 

Fibras alimentares, g 
Basal 20,5 (13,3 - 26,8) 17,0 (12,5 - 26,3) 0,454 

Pós 21,5 (15,1 - 26,6) 17,0 (12,7 - 22,9) 0,418 

 
    GHRL rs4684677 T>A 

 

AA+AT (11) TT (73) p 

Calorias totais (VET) 
Basal 1547 (1382 - 1915) 1694 (1325 - 2046) 0,449 

Pós 1382 (1210 - 1984) 1555 (1171 - 1856) 0,449 

Carboidratos, g 
Basal 182,8 (145,3 - 252,2) 217, 7 (169,5 - 261,7) 0,554 

Pós 187,4 (142,8 - 343,8) 183,4 (147,2 - 243,1) 0,554 

Proteínas, g 
Basal 76,9 (64,4 - 94,0) 71,1 (53,7 - 93,9) 0,554 

Pós 63,4 (52,1 - 79,4) 72,8 (51,4 - 89,4) 0,569 

Gorduras totais, g 
Basal 53,1 (41,0 - 64,6) 54,5 (36,6 - 73,9) 0,554 

Pós 41,5 (33,4 - 60,1) 43,8 (31,5 - 60,6) 0,554 

Gorduras saturadas, g 
Basal 17,8 (14,5 - 26,2) 16,4 (11,8 - 22,9) 0,491 

Pós 12,8 (9,42 - 17,5) 13,8 (9,9 - 22,8) 0,554 

Colesterol, mg 
Basal 280 (182 - 325) 194 (121 - 286) 0,554 

Pós 188 (100 - 218) 160 (104 - 305) 0,554 

Fibras alimentares, g 
Basal 14,2 (10,6 - 27,4) 19,3 (13,3 - 26,6) 0,660 

Pós 17,3 (14,7 - 23,0) 18,6 (12,7 - 24,99) 0,554 

Nota: número de indivíduos entre parênteses. Variáveis são expressas como mediana e intervalo interquartil 

(25-75) e comparadas por teste de Mann-Whitney. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Como esperado, as medidas de CA e CQ foram maiores nos indivíduos obesos 

que nos demais grupos, em ambos os gêneros, confirmando a relação entre o IMC e o 

perfil de adiposidade indicado por estes dois índices antropométricos. A CA e o CQ são 

indicadores de adiposidade global e central e apresentam forte relação com DCV (Flint 

e Rimm, 2006). A CA parece ser um parâmetro mais adequado para avaliar a 

adiposidade e o risco para DCV que as outras medidas antropométricas (Sung et al., 

2007). 

Neste estudo, observou-se que a obesidade foi associada com hipertensão, DT2 e 

dislipidemia. Esses resultados são similares ao relatado em outros trabalhos. Em estudo 

de coorte, foi demonstrada associação entre a obesidade visceral e o desenvolvimento 

de hipertensão arterial (Chandra et al., 2014). Em indivíduos jovens também foi 

encontrada relação de obesidade com outras comorbidades metabólicas como DT2, 

dislipidemia e hipertensão arterial (Mitchell et al., 2015). No estudo de Takiguchi e 

colaboradores, obesos apresentaram maior prevalência de comorbidades (hipertensão, 

diabetes, dislipidemia) e o IMC foi um preditor de morte em pacientes decorrentes de 

doenças cardíacas (Takiguchi et al., 2014) 

A associação da obesidade com DT2 foi confirmada pelo perfil metabólico, 

observando-se maiores concentrações de glicose, no grupo de obesos. Esses resultados 

são indicativos de que os obesos apresentaram controle inadequado da glicemia, mas 

não apresentam resistência à insulina. 

A resistência à insulina é mediada pelo processo inflamatório, diminuição da 

sensibilidade dos receptores de insulina e aumento compensatório da produção de 

insulina pelo pâncreas (Daniele et al., 2014).  Em estudo de coorte de indivíduos com 

sobrepeso, foi observado que o tamanho de células do tecido adiposo subcutâneo foi 

associado com a expansão da massa de gordura corporal e a resistência insulínica 

(Mclaughlin, Lamendola, et al., 2014). A resistência à insulina foi relacionada com 

mudanças no perfil de células T pró-inflamatórias do tecido adiposo e com inflamação 

sistêmica observada na obesidade (Mclaughlin, Liu, et al., 2014).  

Dois estudos disponíveis mostram a relação direta entre obesidade e hipertensão. 

A obesidade é caracterizada por uma cascata de alterações metabólicas e 



66 
 

cardiovasculares, incluindo a hipertensão, o que é um fator de risco primário de doença 

cardiovascular induzida por obesidade (Segula, 2014; Vaněčková et al., 2014).  

Neste estudo, que a prevalência de dislipidemia foi maior no grupo de obesos. 

Esse grupo também apresentou um perfil lipídico mais aterogênico que os demais 

grupos. A obesidade está diretamente relacionada à dislipidemia, desta forma era 

esperado que as concentrações plasmáticas de colesterol total, LDL colesterol, VLDL 

colesterol, triglicérides e ApoB fossem maiores nos indivíduos obesos. Adolescentes 

obesos apresentaram dezesseis tipos de comorbidades, sendo as mais prevalentes: 

dislipidemia (74,4%), dor crônica (58,3%) e apnéia obstrutiva do sono (56,6%) (Zeller 

et al., 2015).  

A HDL atua do mecanismo de transporte reverso do colesterol e, dessa forma, 

contribui para a homeostase do colesterol. O aumento de HDL colesterol e apoAI foi 

associado a menor progressão da aterosclerose coronária, sugerindo que o aumento do 

teor de colesterol de HDL pode ter benefícios nas DCVs (Cui et al., 2009; Mani et al., 

2014). 

A esteatose hepática não alcoólica desencadeada pelo processo inflamatório da 

obesidade foi associada à dislipidemia e DCV, por estar diretamente relacionada com o 

aumento de LDL colesterol e triglicérides e diminuição de HDL colesterol. A redução 

nos triglicérides e aumento no HDL colesterol foram indicadores positivos no controle e 

tratamento da esteatose hepática e redução dos riscos de DCV (Corey et al., 2015).  

Neste estudo, o uso de medicamentos foi mais frequente no grupo de obesos que 

nos demais grupos. Os medicamentos utilizados pelos pacientes eram principalmente 

para tratamento e controle de complicações cardiometabólicas, como hipertensão 

arterial, DT2 e dislipidemia.  

As intervenções terapêuticas comuns incluem o uso de estatinas para controle de 

colesterol, insulina e hipoglicemiantes para o tratamento de diabetes, e para o controle 

da hipertensão e prevenção da DCV são utilizados diuréticos, vasodilatadores, 

relacionados ao metabolismo de angiotensina, simpaticolíticos, entre outros (Lepor et 

al., 2014; Lim e Eckel, 2014).  

Canella et al. relataram que 32% das famílias tinham pelo menos um indivíduo 

obeso que fazia uso de medicamentos e ressaltaram que esse gasto tem um impacto 

negativo no orçamento familiar (Canella et al., 2016). 

O consumo de álcool não diferiu entre os grupos estudados, sugerindo que este 

fator não se relacionou com obesidade neste estudo. Por outro lado, estudo prospectivo 
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mostrou que a ingestão excessiva de bebidas alcóolicas está relacionada ao ganho de 

peso. Baseado no fato de que 1 grama de álcool fornece 7,1 kcal e que a energia 

consumida como o álcool é aditivo para outras fontes alimentares, o aumento da 

ingestão de energia com o uso de álcool pode certamente promover um balanço 

energético positivo, favorecendo o ganho de peso (Yeomans, 2010). 

A prática de atividade física teve prevalência menor no grupo OB quando 

comparado aos grupos de sobrepeso e não obeso, indicando o sedentarismo como fator 

de risco para desenvolvimento da obesidade. Estudo realizado com pacientes obesos 

demonstrou que três meses de exercícios regulares diminuíram a inflamação subclínica 

sistêmica e melhoraram a resistência à insulina (Trachta et al., 2014). Goh e Hart 

descreveram que exercícios físicos regulares auxiliaram no controle e diminuição da 

obesidade em homens (Goh e Hart, 2015).  

De acordo com Manini et al., a intervenção comportamental (dieta e exercícios) 

foi eficaz na redução do peso corporal e tecido adiposo intermuscular e subcutâneo, 

preservando o tecido muscular em mulheres obesas e idosas, melhorando o perfil 

metabólico (Manini et al., 2014). Em um estudo, mulheres na pós-menopausa, com peso 

normal e fisicamente ativas, tiveram menor risco de incidente de fibrilação atrial, em 

comparação com aquelas que eram obesas e sedentárias. A atividade física foi 

importante na prevenção em mulheres obesas. O aumento dos níveis de atividade física 

pode ser um método eficaz para a prevenção primária da fibrilação atrial em mulheres 

com mais idade, especialmente nas obesas ou com doenças metabólicas (Azarbal et al., 

2014).  

A análise do perfil inflamatório mostrou que os marcadores pró-inflamatórios 

influenciados pela obesidade foram IL-1β e TNFα. Enquanto que as concentrações 

séricas de fibrinogênio, PAI-1, PCRus e IL-6 foram similares entre os três grupos 

estudados.  

No estudo de Derosa e colaboradores, foi relatado que indivíduos obesos 

apresentaram maiores concentrações de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α e IL-

6, em comparação com indivíduos não obesos (Derosa et al., 2013). A adiposidade 

abdominal também foi associada ao aumento marcadores inflamatórios, como PCRus, 

IL-1β e IL-6, em idosos (Brinkley et al., 2012). 

Em uma coorte de indivíduos jovens e adultos, os obesos tiveram maiores 

concentrações de IL-6 quando comparados aos indivíduos eutróficos, além disto, foi 

observada, em adultos, uma relação direta entre o aumento da circunferência abdominal 
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e concentrações elevadas de IL-6 (Stelzer et al., 2012). O processo inflamatório 

desencadeado pela obesidade foi descrito por uma via de ativação simpática que 

contribui para a liberação de IL-6 pelo tecido adiposo visceral (Okamoto et al., 2015).  

Neste trabalho, as concentrações séricas de adiponectina, leptina, resistina e 

LEPRs não diferiram entre os três grupos estudados. Derosa e colaboradores relataram 

que indivíduos obesos tiveram concentrações de leptina e resistina maiores que o grupo 

de não obesos (Derosa et al., 2013). Outro estudo mostrou que o aumento da resistina 

foi associda com obesidade e DT2 (Sentinelli et al., 2002). Em indivíduos hispânicos, as 

concentrações de resistina foram maiores em obesos com ou sem resistência insulinica 

que não obesos. As concentrações de resistina se correlacionaram com adiposidade e 

resistência à insulina (Nieva-Vazquez et al., 2014). 

Ao analisar os polimorfismos genéticos, observamos associação entre as 

variantes do NAMPT rs1319501 C>T e rs10763861 C>T e a obesidade, o que não foi 

encontrado para os polimorfismos dos genes GHRL, PLIN1 e RETN.  

De forma similar o polimorfismo NAMPT rs10487818 foi associado com 

obesidade grave, em adultos brancos da população francesa (Blakemore et al., 2009). 

Em outro estudo, o genótipo GG do polimorfismo NAMPT rs4730153 foi associado 

com redução de triglicérides e de glicemia e aumento da sensibilidade à insulina, em 

crianças e adolescentes obesos, em reposta a atividade física (Lai et al., 2013). Por outro 

lado, os polimorfismos do NAMPT (rs78411774 A>C, rs71564769 A>C e rs2302559 

A>G) não foram relacionados a paramêtros antropométricos e de consumo de uma dieta 

natural em obesos (Stastny et al., 2013).  

Em nosso trabalho, o genótipo TT do polimorfismo GHRL rs4684677 T>A foi 

associado com maior percentual de gordura corporal, em obesos. Na população 

mexicana, polimorfismos do GHRL foram associados com obesidade e distúrbios 

metabólicos. O genótipo GG do SNP GHRL A-604G foi associado com obesidade, 

enquanto que os portadores do alelo A (genotipo AA+AG) tem menor risco de 

obesidade (OR=0,29, p <0,0001). Além disto, as concentrações séricas de grelina foram 

maiores em pacientes obesos portadores do genotipo GG (Llamas-Covarrubias et al., 

2017).  

Polimorfismos no GHRL e no gene que codifica seu receptor (GHSR) foram 

relacionados com sobrepeso e obesidade, mas as alterações metabolicas associadas não 

foramconclusivas. É provável que interações com fatores ambientais possam explicar 
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esses resultados, sendo necessários mais estudos para investigar os mecanismos 

moleculares envolvidos no processo (Gueorguiev et al., 2009; Ghalandari et al., 2015). 

Neste estudo, não foi encontrada associação dos polimorfismos do PLIN1 com 

obesidade ou variabilidade no perfil antropométrico. Entretanto, polimorfismos do 

GHRL foram associados com IMC maior em uma população americana de origem 

europeia (Li et al., 2014). Além disso, a variante PLIN1 14995A> T (genotipo AA) foi 

associada com menor efetividade de perda de peso em relação ao tempo de almoço 

(Garaulet et al., 2016). 

Em um estudo de comparação entre pacientes obesos mórbidos (IMC> 40) e 

pessoas eutróficas, foi verificado uma maior expressão de PLIN1 no tecido adiposo 

mostrando que esse gene é regulado pelo aumento da adiposidade (Pinhel et al., 2017). 

A perilipina participa da regulação da lipólise e está diretamente relacionada a 

obesidade. Bialesova e colaboradores descreveram que o gene PLIN1 é regulado 

epigeneticamente e a metilação do promotor é inversamente correlacionada com a 

lipólise basal, desta forma a regulação epigenética do PLIN1 é importante para o 

aumento da lipólise de adipócitos em estados de resistência à insulina (Bialesova et al., 

2017). 

Embora não tenha sido observada relação de variantes do RETN com obesidade 

ou perfil antropométrico, na nossa população, os polimorfismos RETN +299G>A e 

RETN –420 C>G foram associados com a obesidade e DT2, na população egípcia (El-

Shal et al., 2013). Os portadores de genotipos +299AA e -420GG tiveram maiores 

valores de IMC, RCQ, pressão arterial, glicemia, HOMA-IR, triglicérides, colesterol 

total e resistina e menores de HDL colesterol que os não portadores. 

Ao avaliar os efeitos do programa de orientação nutricional sobre o consumo de 

macronutrientes, observamos redução significativa da quantidade ingerida de 

carboidratos e gorduras totais, o que refletiu na redução no total de calorias ingeridas 

pelos indivíduos obesos. Este resultado tem ação positiva, uma vez que o consumo 

excessivo de carboidratos e lipídeos está diretamente associado ao aumento da formação 

de tecido adiposo e a obesidade.  

A diminuição no consumo de gorduras e carboidratos pode auxiliar na redução 

do peso corporal e no controle metabólico e da pressão arterial, que são os principais 
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objetivos do programa de orientação nutricional. Mandai e colaboradores observaram 

que a perda de peso auxiliou no controle da pressão arterial e do controle metabólico 

(lipídeos e glicemia), que estavam alterados em uma amostra da população japonesa 

(Mandai et al., 2015). Um estudo longitudinal com mulheres indicou a perda de peso 

significativa após a intervenção dietética hipocalórica (Cortes-Oliveira et al., 2017). Em 

um estudo de coorte com adolescentes obesos foi observado que a redução do consumo 

total de calorias favoreceu a perda de peso e diminuição do IMC (Mendes et al., 2017). 

Outro resultado positivo encontrado no programa foi a redução no consumo de 

sódio. O consumo excessivo de sódio tem sido descrito como um dos principais fatores 

de risco para o desenvolvimento de hipertensão arterial (Kang, 2013; Reddy et al., 

2015). A redução da ingestão de sódio é indicativa de que a orientação nutricional 

contribuiu para redução do risco de hipertensão e melhor controle da pressão arterial 

dos indivíduos obesos. 

A redução na ingestão de sódio diminui os riscos de cardiovasculares e renais 

(Clegg et al., 2017). Zhang et. al., investigou a relação de concentrações de grelina e 

dietas com alto teor de sódio, constatando que dietas ricas em sal elevam a grelina em 

jejum em indivíduos, o que pode ser um mecanismo subjacente à obesidade (Zhang et 

al., 2016). 

No grupo de obesos tivemos uma redução significativa no consumo de 

Magnésio, entretanto este mineral atua no metabolismo celular e reduz o estresse 

oxidativo. Desta forma podemos avaliar que a redução no consumo de Magnésio foi um 

fator negativo para pacientes obesos no período após o programa de orientação 

nutricional. 

 Pesquisa realizada com a população adulta americana indicou baixo consumo de 

magnésio na alimentação dos indivíduos. A baixa ingestão deste mineral têm sido 

associado à diversas condições patológicas de estresse inflamatório crônico. Nielsen 

ainda descreve que a deficiência de magnésio pode contribuir significativamente para a 

ocorrência de doenças crônicas como aterosclerose, hipertensão, osteoporose, diabetes 

mellitus e câncer (Nielsen, 2010).  

Estudos clínicos e epidemiológicos indicam que a ingestão e suplementação de 

magnésio em dietas alimentares auxiliam no controle e prevenção da síndrome 
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metabólica devido a atuação deste mineral na regulação dos mecanismos fisiológicos e 

metabólicos no organismo (Belin e He, 2007). 

Guerrero et. al., realizou estudo transversal com adultos, relacionando o 

consumo de magnésio com peso corporal e taxa glicêmica, indicou que 

hipomagnesemia está relacionada com aumento da glicemia e resistência insulínica, o 

que pode comprometer ainda mais o estado metabólico de pacientes obesos (Guerrero-

Romero et al., 2016). 

O consumo de vitaminas não se modificou após a orientação nutricional, com 

exceção da redução do consumo de betacaroteno, um precursor de retinol (vitamina A). 

Esta diferença aparentemente não é impactante, pois a ingestão de betacaroteno se 

manteve adequada de acordo com as recomendações de ingestão nutricional, antes e 

após a orientação nutricional.  

Neste trabalho, não foi observada associação entre os polimorfismos genéticos e 

os parâmetros de consumo alimentar. Por outro lado, foi relatada associação entre 

polimorfismos do gene GHRL e menor consumo de carboidratos, gorduras, proteínas e 

minerais, em mulheres japonesas obessas (Takezawa et al., 2013). 

Apesar dos resultados interessantes deste estudo, é possível que o curto período 

de tempo (9 semanas) ou mesmo a baixa adesão à orientação nutricional dada durante o 

programa, tenham contribuído para a falta de associação entre os polimorfismos 

genéticos e comportamento alimentar e perfil antropométrico dos obesos.  
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6. CONCLUSÃO 

 

As frequências de polimorfismos nos genes PLIN1, NAMPT, RETN e GHRL, 

nesta amostra da população brasileira, foram similares às encontradas em outras 

populações mundiais. 

O grupo de obesos apresentou mais adiposidade e pior perfil metabólico e 

inflamatório que os grupos com sobrepeso e não obesos. 

Os polimorfismos do NAMPT rs1319501 C>T e rs10763861 C>T foram 

associados com obesidade.  

Os polimorfismos dos genes PLIN1, RETN, GHRL e NAMPT não influenciaram 

o perfil antropométrico do grupo total (obesos, com sobrepeso e não obesos).  

O genótipo TT do polimorfismo GHRL rs4684677 T>A foi associado com maior 

percentual de gordura corporal basal, em obesos. 

O programa de orientação nutricional contribuiu para a redução da ingestão de 

calorias que resultou do menor consumo de carboidratos e gorduras totais, em obesos. 

Também resultou no menor consumo de betacaroteno, sódio e magnésio. 

Os polimorfismos dos genes PLIN1, RETN, GHRL e NAMPT não influenciaram 

o perfil antropométrico e o consumo alimentar de obesos, após a orientação nutricional.  
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