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RESUMO 

 

 

OLIVEIRA, B.A.P. Marcadores moleculares relacionados ao metabolismo 
energético e sua associação com oxidação de substratos e taxa metabólica de 
repouso em mulheres com obesidade grau III pré e pós cirurgia bariátrica. 2022. 
107f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo. Ribeirão Preto, 2022. 
 
A análise da expressão de genes do metabolismo energético por microarray e 

posterior associação com a taxa metabólica de repouso (TMR) e oxidação de 

substratos, podem auxiliar na elucidação de fatores que influenciam a obesidade. 

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi analisar os marcadores moleculares 

relacionados ao metabolismo energético e a sua associação com a oxidação de 

substratos e TMR em mulheres com obesidade grau III, pré e pós cirurgia bariátrica. 

A amostra foi composta por 22 mulheres divididas em dois grupos, sendo o grupo 1 

(G1), composto por 13 mulheres com obesidade, antes e após seis meses da cirurgia 

bariátrica e  grupo 2 (G2), composto por 9 mulheres eutróficas. Trata-se de um 

estudo longitudinal, na qual todas as participantes foram avaliadas quanto a 

antropometria, composição corporal, TMR e oxidação de substratos pela calorimetria 

indireta. Além disso, foi realizada a coleta de sangue e a posterior extração do RNA 

para as análises de expressão gênica por chip de microarray. As alterações na 

expressão foram calculadas em fold change e validação por PCR em tempo real. 

Foram observadas diferenças significantes nas variáveis peso, IMC, CA, MCM(kg), 

MCM(%), MG(kg), MG(%), VO2(L/min), VCO2(L/min), TMR(kcal), TMR(kcal/kg), QR, 

Oxid. Lip.(g/dia), Oxid. total/peso, triglicérides(mg/dL) entre os grupos e pré e pós seis 

meses de cirurgia. Ainda, foram identificados 1188 genes upregulated, dentre eles, 

seis genes relacionados ao metabolismo energético, oito genes relacionados ao 

metabolismo lipídico e de carboidratos e vinte genes relacionados ao metabolismo de 

proteína. Houve contribuição dos seis genes relacionados ao metabolismo energético 

na TMR em valores absolutos (p=0,02) e ajustado por peso (p=0,04) no momento pós 

operatório. Porém, não foram encontradas relações entre os genes do metabolismo 

lipídico e de carboidrato com composição corporal e oxidação de substratos. Por fim, 

houve correlação positiva entre triglicérides e MLX (r=0,74, p=0,01) e correlação 

negativa entre glicemia e LEP (r=-0,68, p=0,01). Conclui-se que a cirurgia bariátrica 

aumenta a expressão dos genes relacionados ao metabolismo energético e influência 

a TMR no pós-operatório. 

Palavras-chave: Obesidade. Metabolismo energético. Microarray. Taxa metabólica 

de repouso. Oxidação de substratos.  

 

 



  

ABSTRACT 

 

 

OLIVEIRA, B.A.P. Molecular markers related to energy metabolism and its 
association with substrate oxidation and resting metabolic rate in women with 
grade III obesity before and after bariatric surgery. 2022. 107f. Thesis (Doctorate 
degree) – Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo. Ribeirão 
Preto, 2022. 
 
The analysis of the expression of energy metabolism genes by microarray and 
subsequent association with resting metabolic rate (RMR) and substrate oxidation may 
help to elucidate factors that influence obesity. In this sense, the aim of the present 
study was to analyze molecular markers related to energy metabolism and their 
association with substrate oxidation and RMR in women with grade III obesity, before 
and after bariatric surgery. The sample consisted of 22 women divided into two groups, 
group 1 (G1), composed of 13 obese women, before and after six months of bariatric 
surgery, and group 2 (G2) composed of 9 eutrophic women. This is a longitudinal 
study, in which all participants were evaluated regarding anthropometry, body 
composition, RMR and oxidation of substrates by indirect calorimetry. In addition, 
blood collection and subsequent RNA extraction were performed for gene expression 
analysis by microarray chip. Expression changes were calculated in fold change and 
real-time PCR validation. Significant differences were observed in the variables weight, 
BMI, AC, FFM(kg), FFM(%), FM(kg), FM(%), VO2(L/min), VCO2(L/min), RMR(kcal), 
RMR(kcal/kg), QR, Oxid. lip. (g/day), Oxid. total/weight, triglycerides (mg/dL) between 
groups and pre- and post-surgery six months. Still, 1188 upregulated genes were 
identified, among them, six genes related to energy metabolism, eight genes related 
to lipid and carbohydrate metabolism and twenty genes related to protein metabolism. 
There was a contribution of the six genes related to energy metabolism in the RMR in 
absolute values (p=0.02) and adjusted by weight (p=0.04) at the postoperative 
moment. However, no relationships were found between lipid and carbohydrate 
metabolism genes with body composition and substrate oxidation. Finally, there was a 
positive correlation between triglycerides and MLX (r=0.74, p=0.01) and a negative 
correlation between blood glucose and LEP (r= -0.68, p=0.01). It is concluded that 
bariatric surgery increases the expression of genes related to energy metabolism and 
influences postoperative RMR. 
 
Keywords: Obesity. Energy metabolism. Microarray. Resting metabolic rate. 
Oxidation of substrates. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na presente introdução será apresentada uma análise crítica sobre os temas 

diretamente relacionados ao desenvolvimento da tese. Portanto, serão abordados os 

seguintes tópicos: obesidade, sua etiologia e consequências; cirurgia bariátrica; gasto 

energético e seus três principais componentes, destacando a importância da taxa 

metabólica de repouso e a oxidação de substratos, com ênfase em lipídios e 

carboidratos; e, por fim, componentes de genética relacionados ao metabolismo 

energético e obesidade.  

 

1.1 Obesidade 

A prevalência de indivíduos com excesso de peso e obesidade é alarmante. No 

mundo estima-se 2,1 bilhões de pessoas com obesidade e mais de 3 milhões de 

óbitos por doenças relacionadas a obesidade todos os anos (YU et al., 2022). 

Segundo Smith e Smith (2016) a prevalência de indivíduos com sobrepeso e 

obesidade aumentou 28% na população adulta e 47% em crianças entre os anos 

de 1980 a 2013. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, uma pesquisa 

realizada em 26 estados, contando com todas as capitais dos estados brasileiros e 

Distrito Federal, mostrou que o excesso de peso na população adulta atinge cerca de 

57,2%, sendo maior entre homens 59,9% do que entre mulheres 55,0%. Ao passo 

que, a frequência de adultos com obesidade foi de 22,4%, ligeiramente maior entre as 

mulheres 22,6% em comparação aos homens 22,0% (VIGITEL, 2021).  

A obesidade é uma doença multifatorial, complexa e está diretamente 

associada a múltiplas comorbidades (GOUTZELAS et al., 2022). Dentre essas 

comorbidades, pode-se incluir certos tipos de câncer, doenças cardiovasculares, 

diabetes mellitus, hipertensão, osteoartrite, apneia do sono e acidente vascular 
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cerebral (QASIM et al., 2018). Todas essas comorbidades associadas ao excesso de 

peso, justificam a obesidade como um problema de saúde pública (AGHA; AGHA, 

2017; BARBIERI; MELLO, 2012). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a obesidade em 

adultos é classificada com base no Índice de Massa Corporal (IMC) como obesidade 

grau I, IMC entre 30 e 34,9kg/m²; obesidade grau II, IMC de 35 a 39,9kg/m² e 

obesidade grau III, IMC ≥40kg/m². Já a American Society for Metabolic and Bariatric 

Surgery (ASMBS) classifica indivíduos IMC entre 50 e ≥60kg/m² como obesidade 

grave. 

A obesidade está relacionada a diversas causas, resultante da interação de 

fatores fisiológicos, metabólicos, ambientais, comportamentais, culturais e sociais 

(MALTA et al., 2016). A falta de exercícios físicos e uma alimentação inadequada 

resultam em um balanço energético positivo, o que significa em última instância 

aumento do peso corporal (ANJOS, et al. 2018). Além disso, avanços científicos 

indicam que tanto balanço energético quanto obesidade possuem implicações 

genéticas (BURGIO; LOPOMO; MIGLIORE, 2015). 

O estudo de Locke et al. (2015) avaliou 339.224 pacientes e realizou a análise 

completa do genoma e a associação com IMC. Nesse estudo, foram identificados 97 

loci associados ao IMC, dentre os quais 56 eram novos e 5 apresentam provas claras 

de associação independente. As estimativas da pesquisa sugerem uma contribuição 

de mais de 20% na variação do IMC. Nesse sentido, a compreensão da influência de 

fatores genéticos na obesidade, poderá abrir caminhos para terapias específicas, 

incluindo as farmacológicas e tratamentos mais eficazes, tanto para obesidade 

quanto para as comorbidades associadas.  
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1.2 Cirurgia Bariátrica 

À medida que os índices de obesidade aumentam pelo mundo, cresce também 

a busca por opções terapêuticas de controle de peso a longo prazo. Nesse sentido, 

a indicação do tratamento cirúrgico torna-se a estratégia mais efetiva para pacientes 

com obesidade grau III. De fato, a demanda pela realização da cirurgia bariátrica tem 

crescido ao longo das décadas (CAZZO; RAMOS; CHAIM, 2019). No Brasil, segundo 

a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), entre os anos de 

2011 e 2018, o número de cirurgia bariátrica aumentou 84,7%, sendo que em 2018, 

foram realizadas 63.969 cirurgias.  

A cirurgia bariátrica é indicada para indivíduos que apresentam IMC 

> 50kg/m²; > 40kg/m², com ou sem morbidades e sem sucesso no tratamento clínico 

longitudinal por no mínimo dois anos; ou para aqueles com IMC >35kg/m² portadores 

de morbidades, tais como alto risco cardiovascular, diabetes mellitus, apneia do sono 

e doenças articulares degenerativas (Portaria nº 424, de 19 de março de 2013). 

Atualmente, dentre as técnicas cirúrgicas, o Bypass Gástrico ou Derivação 

Gástrica em “Y de Roux” (DGYR) é a técnica mais utilizada no Brasil, devido a sua 

segurança e eficácia (SBCBM, 2017). Ozsoy e Demir (2018) na busca de identificar a 

técnica mais utilizada no campo da cirurgia bariátrica, realizaram uma extensa revisão 

e observaram que o Bypass Gástrico obteve 52,4% do total de publicações, seguido 

pela Gastrectomia Vertical (Sleeve) 40,2% e Banda gástrica ajustável 7,4%. 

A DGYR consiste na restrição do estômago para adaptação a um volume ao 

redor de 30 ml. A gastroplastia está associada a uma derivação gastrojejunal 

anastomose em Y-de-Roux com comprimento das alças bileopancreática e 

alimentar com variação de 10 a 100 cm a partir do ângulo de Treitz e de 75 a 150 

cm, respectivamente (AASBRENN et al., 2019). Assim, o procedimento cirúrgico 
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promove modificações na anatomia e fisiologia do trato gastrointestinal, levando a   

alterações no processo de absorção e na quantidade de alimentos ingeridos (BAL et 

al., 2012). 

Dentre os benefícios da cirurgia bariátrica destaca-se a redução do peso e uma 

elevada taxa de resolução de comorbidades relacionadas a obesidade. De acordo 

com Rasera Jr et al., 2017, essa taxa chega a 90% (RASERA Jr. et al., 2017). Ainda, 

em pesquisa realizada com 103 pacientes submetidas a cirurgia bariátrica, foi 

demostrado que a qualidade de vida melhorou em 93,2% dos casos após o 

procedimento (CASTANHA et al., 2018). 

No entanto, sabe-se que o grau de perda de peso após cirurgia bariátrica é 

variável, com estimativa de que 20 a 30% dos pacientes não conseguem alcançar 

ou manter a perda de peso suficiente (definida como ≥50% da perda de excesso peso) 

(MONPELLIER et al., 2019). Alguns fatores, incluindo os genéticos, podem influenciar 

a perda de peso após a cirurgia (AASBRENN et al., 2019). Entretanto, são escassos 

os estudos que avaliam a influência da expressão de genes relacionados com 

obesidade e metabolismo energético na perda de peso após cirurgia bariátrica, 

principalmente utilizando a abordagem de análise completa do transcriptoma pela 

técnica de BeadChip (iScan – Illumina).  

 

1.3 Gasto energético 

A compreensão dos mecanismos relacionados ao gasto energético (GE) é 

uma ferramenta importante para o tratamento da obesidade, uma vez que a ingestão 

de alimentos com alto teor calórico, aliado ao sedentarismo resultam em um balanço 

energético positivo, o que significa em última instância aumento do peso corporal 

(ANJOS et al., 2018). O gasto energético diário de um indivíduo compreende três 
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componentes principais: o efeito térmico dos alimentos (ETA), o gasto energético da 

atividade física (GEAF) e a taxa metabólica de repouso (TMR) (MADDEN; 

MULROONEY; SHAH, 2016). 

 

Figura 1- Gasto energético e seus principais componentes. 

GE: gasto energético, ETA: efeito térmico dos alimentos, GEAF: gasto energético da atividade 
física, TMR: taxa metabólica de repouso. 

 

1.3.1 Efeito térmico dos alimentos 

O ETA envolve a energia despendida na digestão, absorção e metabolismo dos 

alimentos e é normalmente representa por 5 a 10% do gasto energético total (MELO; 

TIRAPEGUI; RIBEIRO, 2008). O aumento do GE ocasionado pelo ETA tem sua 

intensidade e duração dependentes da quantidade e natureza dos nutrientes 

consumidos (CARVALHO, 2015; MELO; TIRAPEGUI; RIBEIRO, 2008). Em relação 

aos macronutrientes, existe uma hierarquia entre a intensidade no ETA, como segue 

proteína>carboidrato>gordura, quando comparados em dieta isocalórica (HALL et al., 

2012).  

O ETA é determinado pela diferença entre TMR e GE após a refeição. Estudos 

demonstram que indivíduos sem obesidade possuem maior ETA quando comparados 

a indivíduos com obesidade após a ingestão de uma mesma dieta. Marrades et al. 
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(2007) ao analisarem homens com e sem obesidade submetidos a uma mesma 

porcentagem de ingestão de gordura, verificaram valores menores do ETA no grupo 

com obesidade. Mourão et al. (2005) selecionaram 26 indivíduos, distribuídos em 2 

grupos, com e sem sobrepeso. Ambos os grupos receberam dietas isoenergéticas 

com 60% de carboidratos, 15% de proteínas e 25% de lipídios. Como resultado, o 

grupo com sobrepeso apresentou maior GE e menor ETA. 

No que diz respeito a cirurgia bariátrica, estudo conduzido por Wilms et al. 

(2013) analisaram o ETA em três grupos de mulheres, sendo 10 mulheres submetidas 

a cirurgia bariátrica, 8 com obesidade grau III e 10 sem obesidade. Como resultado, 

os autores verificaram maior ETA e quociente respiratório no grupo submetido a 

cirurgia bariátrica. Cardeal et al. (2016) com objetivo de investigar se a recidiva de 

peso após a DGYR está associada ao menor ETA no pós operatório tardio, avaliou 

mulheres distribuídas em três grupos: pós DGYR por pelo menos 2 anos e que 

mantiveram peso saudável; com obesidade grau III antes da cirurgia; e com recidiva 

de peso após a cirurgia. Como resultado as pacientes pós DGYR, apresentaram maior 

ETA. 

   

1.3.2 Gasto energético relacionado a atividade física 

 O GEAF é o componente mais adaptável do gasto energético total de um 

indivíduo, sendo que sofre modificações dependendo da quantidade, intensidade e 

duração do exercício físico realizado (FRADE et al., 2016). Estudos demonstram a 

relação do dispêndio energético relacionado ao exercício físico e prevenção de 

doenças (TETTERO et al., 2018). 

 Há diversos equipamentos para medir GEAF, por meio de calorimetria indireta 

em laboratórios utilizando equipamentos que simulam a realidade do esporte, como 
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exemplo esteira ou bicicleta. O ergoespirômetro portátil ou calorimetria portátil, 

permite medir em campo, ou seja, praticando a modalidade a ser treinada e assim se 

aproximando ainda mais das condições climáticas e ambiente do esporte (SOUZA et 

al., 2016).  

Atualmente o que tem sido mais utilizado para estimar o GEAF, são os sensores 

de movimento fixados em partes específicas do corpo, e que tem demonstrado alto 

índice de precisão e validade comparados a calorimetria indireta (FARIA et al., 2016). 

Por outro lado, existem os questionários de atividade física, que permitem registrar de 

forma detalhada todas as atividades realizadas durante o dia. Dessa maneira é 

possível estimar o gasto oriundo da atividade física, baseando-se em valores 

reportados na literatura. O questionário mais conhecido e difundido para calcular o 

nível de atividade física do indivíduo é o International Physical Activity Questionary 

(IPAQ) (FARIA et al., 2016). 

Em relação ao nível de GEAF em pacientes antes da cirurgia bariátrica, 

Alexandrino et al. (2019) constatou níveis baixos de prática de atividade física em 

47,8% dos pacientes. É imprescindível a elevação do GEAF em pacientes com 

obesidade, o aumento do gasto energético com atividade física após 24 meses de 

cirurgia bariátrica demonstra melhora na perda de peso e na aptidão 

cardiorrespiratória (TETTERO et al., 2018). 

 

1.3.3 Taxa metabólica de repouso  

Desde a antiguidade, já se discutia conceitos relacionados ao balanço e gasto 

energético (Quadro 1). Os primeiros filósofos (Platão, Hipócrates) preconizavam um 

“calor inato” que suportava a vida (GOMES; GUEDES, 2019). Desde então, diversos 

pesquisadores dedicaram intensos estudos a fim de compreender o metabolismo e o 
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gasto energético, propondo métodos e equipamentos eficazes para realizar sua 

quantificação. 

 

Quadro 1- Desenvolvimento histórico de conceitos relacionados ao balanço e gasto 

energético. 

~400 a.C. Hipócrates afirma que o sangue carrega uma força vital, calor inato, 

combustível para o metabolismo. 

~200 a.C. Galeno de Pérgamo sugere calor "vital/inato" é colocado no coração 

ao nascer. 

1614 Sanctorius de Pádua introduz estudos de equilíbrio metabólico, 

pioneiro no estudo do metabolismo. 

1661 R. Boyle estabelece a equivalência da vida como processos de 

combustão, sendo necessário o ar para apoiar a combustão da vida. 

1754 Joseph Black identifica o dióxido de carbono como produto da 

respiração, denominado primeiramente como 'ar fixo'. 

1774 J. Priestley identifica o 'ar puro', posteriormente denominado oxigênio. 

1779 A. Crawford relata uso do calorímetro para estudar a produção de 

calor de uma vela e um animal. 

1777-1780 A. Lavoisier et al., fornecem a base para o estudo moderno do 

metabolismo, incluindo conceitos de calorimetria direta e indireta, 

mostrando que a produção de calor animal requer oxigênio e libera 

dióxido de carbono. 

1824-1838 C.M. Despretz e P.L. Dulong aprimora os sistemas de calorimetria de 

Lavoisier construindo calorímetros que quantificam consumo de 

oxigênio, produção de dióxido de carbono e liberação de calor. 

1842 J. von Mayer articula a Primeira Lei da Termodinâmica, 

estabelecendo que a energia química pode ser convertida em energia 

térmica e fornecendo assim uma estrutura física para conceituar o 

balanço energético em sistemas biológicos. 

1842 J. von Liebig, estabelece bases de como compostos orgânicos 

(proteínas, gorduras e carboidratos) são transformados no corpo. 
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1849 H. Regnault e J. Reisetfirst relataram o sistema de calorimetria 

indireta.  

1899 W.O. Atwater e E.B. Rosa confirmam a Lei de conservação de energia 

em humanos usando calorímetro. 

1919 Harris e Benedict desenvolvem a 1ª equação preditiva para a 

estimativa da TMR. 

1949 Weir estabelece equação para cálculo da TMR. 

1955 N. Lifson e mais tarde Schoeller e Van Santen (1982), introduzem o 

método da água duplamente marcada para medir o GE em humanos. 

Quadro adaptado de HEYMSFIELD, S.B.; BOURGEOIS, B.; THOMAS, D.M. (2017). 

 

Define-se taxa metabólica de repouso como a quantidade mínima de energia 

para o corpo humano manter os processos fisiológicos normais durante o repouso. 

Representa de 60 a 75% do gasto energético total na maioria dos indivíduos 

sedentários, sendo considerada a principal componente do gasto energético 

(REDONDO, 2015). Assim, a medida da TMR para verificar as demandas energéticas 

e proporcionar o balanço energético negativo no tratamento de indivíduos com 

obesidade é fundamental (LAMARCA et al., 2019). 

A TMR pode ser medida ou estimada. A técnica mais utilizada para medir a 

TMR é a calorimetria indireta, na qual quantifica o consumo de oxigênio e dióxido de 

carbono do indivíduo em repouso (GOMES; GUEDES, 2019). Por outro lado, sua 

estimação pode ocorrer por meio das equações de predição que levam em 

consideração parâmetros de composição corporal, idade, gênero e outros fatores que 

comprovadamente interferem no cálculo da estimativa do gasto em repouso (Figura 

2). As equações são relativamente de fácil aplicação e específicas para determinada 

população. Assim o primeiro artigo da presente tese, originou-se da necessidade de 

se estabelecer uma equação para medir a TMR em mulheres brasileiras com 

obesidade e candidatas a cirurgia bariátrica (em anexo, OLIVEIRA et al. 2018). 
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Figura 2- Fatores intervenientes na constituição da taxa metabólica de repouso (TMR).  

  

 

De modo geral, intervenções que visam perda de peso proporcionam redução 

da massa corporal magra (MCM). No caso específico da cirurgia bariátrica, mudanças 

na composição corporal, podem levar a alterações da TMR (LAMARCA et al., 2019). 

Embora os benefícios da cirurgia sejam comprovados cientificamente, diferentes 

técnicas de cirúrgica bariátrica que alteram a fisiologia e metabolismo corporal de 

diferentes formas podem modificar a TMR, em curto e longo prazo (HESHKA et al., 

2020). Essa modificação na TMR após a cirurgia bariátrica varia de maneira individual, 

indicando que não só fatores extrínsecos como também intrínsecos ao indivíduo 

podem influenciar na variação da TMR (Figura 2). Portanto, a análise dos 

componentes que influenciam na TMR e posterior associação com o perfil 

transcricional relacionado ao metabolismo energético pode elucidar o entendimento 

de fatores que contribuem para a obesidade. Além disso, ainda não há consenso na 

literatura especializada, sobre a expressão de determinados genes que podem 

influenciar o metabolismo energético de adultos antes e após cirurgia bariátrica.   

 

TMRComposição 
corporal

Idade

Gênero Temperatura

Etnia

Genética
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1.4 Oxidação de substratos  

 A exemplo da TMR, a partir do volume de oxigênio consumido (VO2) e dióxido 

de carbônico produzido (VCO2), avaliado por calorimetria indireta, é possível calcular 

a oxidação de substratos energéticos (FARIA et al., 2014). A oxidação de glicose e 

lipídios refere-se a conversão de energia química absorvida por meio dos nutrientes e 

a energia liberada na forma de calor durante o processo de oxidação (DIAS et al., 

2009). 

 A divisão entre VO2 e VCO2 conhecida como quociente respiratório (QR) pode 

ser utilizada para indicar o substrato energético que está sendo preferencialmente 

oxidado no momento do teste (DIAS et al., 2009). Assim, oxidação de glicose 

apresenta QR igual a 1,0, oxidação de lipídios 0,70 e oxidação de proteínas 0,80 

(FARIA et al., 2014). Além da forma mencionada acima, existe o cálculo da taxa de 

oxidação de substratos energéticos em gramas por minuto. Essa medida pode ser 

utilizada para verificar a oxidação total de um indivíduo.  

 Em estudo de revisão sistemática e meta-análise que investigou as alterações 

na TMR, QR e oxidação de substratos energéticos em pacientes submetidos a cirurgia 

bariátrica, Li et al. (2019), encontraram oito estudos que mediram a oxidação de 

substratos. Cinco deles mostraram a diminuição na oxidação de carboidratos e 

aumento na oxidação de lipídios após cirurgia. Já modificações no QR foram relatadas 

em nove estudos, sendo que as taxas do período pré cirurgia foram menores quando 

comparado ao período pós cirurgia de 6 meses em sete dos estudos analisados. 

Portanto, são poucos os estudos que verificam a oxidação de substratos e QR em 

pacientes antes e após cirurgia bariátrica e sua associação com TMR. 
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1.5 Metabolismo energético, genética e obesidade  

O metabolismo energético é o conjunto de reações químicas que ocorrem no 

organismo e garantem a produção de energia. Para tanto, a energia derivada da 

oxidação dos carboidratos, gorduras e proteínas é usada para converter o difosfato 

de adenosina (ADP) em trifosfato de adenosina (ATP) (SOUZA; OLIVEIRA, 2010). Por 

sua vez, o ATP, considerado a moeda de energia do organismo, é consumido pelas 

diversas reações do corpo, como transporte ativo das moléculas através das 

membranas, contração dos músculos, condução de impulsos nervosos, divisão e 

crescimento celular, entre outras (GUYTON & HALL, 2017).  

    Estudos demonstram alterações no metabolismo energético de indivíduos 

com obesidade, com relação à inflamação de diversas vias e modificação em 

hormônios (MIRAHMADIAN et al., 2018; KURODA; SAKAUE, 2017; REINEHR, 2010). 

Em contrapartida, quando o paciente passa por uma perda de peso rápida, como é o 

caso da cirurgia bariátrica, acompanhada de diminuição da TMR (geralmente maior 

do que esperado), ocorre a termogênese adaptativa (FOTHERGILL et al., 2016).  

Esse fenômeno atua para combater a perda de peso em uma situação de 

balanço energético negativo, utilizando dois mecanismos. O primeiro está relacionado 

aos estoques de glicogênio associados à queda na secreção de insulina, no qual a 

termogênese adaptativa contribui para atender às necessidades de energia do 

cérebro. Já o segundo refere-se aos níveis baixos de leptina, mantendo o GE baixo 

para evitar que os estoques de triglicerídeos sofram depleção severa, o que 

representaria risco para algumas funções biológicas básicas (MÜLLER; ENDERLE; 

BOSY-WESTPHAL, 2016). Portanto, em situação de perda de peso rápida a 

termogênese adaptativa é direcionada para economia de energia e manutenção do 
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peso corporal como defesa biológica do organismo (MÜLLER; ENDERLE; BOSY-

WESTPHAL, 2016).  

No âmbito da genética, as associações entre obesidade e polimorfismo são 

bem estabelecidas, pesquisas relacionam polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) 

com aumento do IMC e obesidade. Além disso, tais SNP’s poderiam estar associados 

a resistência a perda de peso após a cirurgia bariátrica (KATSARELI et al., 2020). 

Assim, a associação de variantes genéticas, foram testadas por diversos 

pesquisadores que construíram escores de risco genético relacionados a obesidade, 

IMC, perda de peso e até mesmo melhoras dos parâmetros bioquímicos após 1 ano 

de cirurgia bariátrica (BANDSTEIN et al., 2016; NICOLETTI et al., 2016). A variação 

genética suporta a hipótese de que o peso de um indivíduo e a resposta à perda de 

peso é complexa e altamente individual (DAY et al., 2021). 

Nesse sentido, a intenção deste trabalho é apresentar as possíveis interações 

entre obesidade e expressão de genes ligados ao metabolismo energético 

(carboidrato, proteína e lipídio). Poucos estudos mostraram as modificações na 

expressão de genes ligados ao metabolismo energético antes a após a cirurgia 

bariátrica, usando quase sempre abordagens de 2 a 3 genes específicos (OLIVEIRA 

et al., 2017). Já Hindle et al. (2009) comparou a expressão gênica utilizando a 

abordagem de microarray entre pacientes candidatos a cirurgia bariátrica e eutróficos, 

mostrando diferenças de expressão no que diz respeito ao metabolismo de 

carboidrato e lipídios.  

A análise por microarray é uma ferramenta utilizada para avaliar a expressão 

gênica de todo o transcriptoma, devido ao seu caráter prospectivo essa tecnologia 

tem sido largamente empregada em experimentos de genômica para estudar as 

interações e funções dos genes em diferentes tecidos (ROSA; ROCHA; FURLAN, 
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2007). Apresenta também, potencial para identificação de biomarcadores específicos 

e relevantes para a saúde e revela indicadores associados à obesidade e a suas 

complicações (KUSSMANN et al., 2006; VIMALESWARAN et al., 2010).  

Na corrida para identificação de genes/biomarcadores importantes para 

obesidade, pesquisadores de todo mundo depositam seus dados oriundos da 

tecnologia de microarrays em bancos de dados públicos, como Gene Expression 

Omnibus (GEO). Assim a integração e o processamento dos dados omics de 

diferentes e independentes estudos podem ser avaliados, por meio de ferramentas 

computacionais eficientes e meta-análise (GOUTZELAS et al., 2022).  

Em uma meta-análise de dados de expressão gênica no tecido adiposo para 

identificar genes diferencialmente expressos entre indivíduos obesos e não obesos, 

foram identificados 821 genes diferencialmente expressos. Ainda, a análise de 

enriquecimento funcional na rede revelou proteínas envolvidas no RNA e no 

metabolismo energético (GOUTZELAS et al., 2022). 

A partir do desenvolvimento da tecnologia molecular, bioinformática e banco 

de dados dos genes analisados, cada vez mais genes têm sido selecionados como 

candidatos a possíveis tratamentos para a obesidade. Yu et al. (2022) identificou 364 

genes diferencialmente expressos. Entre esses genes, LEP e ApoE foram os 

principais genes observados nas amostras de adipócitos de pacientes obesos em 

relação aos controles. 

A abordagem geral obtida da tecnologia de microarrays pode ser 

correlacionada com uma variedade de análises de genótipos e fenótipos, que incluem 

desde as informações clínicas do paciente até seu tratamento e sua evolução, além 

de gerar hipóteses sobre os processos e vias metabólicas que podem predispor 

indivíduos à obesidade (HINDLE et al., 2009). 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar marcadores moleculares relacionados ao metabolismo energético e 

associar com medidas de oxidação de substratos e taxa metabólica de repouso em 

mulheres com obesidade grau III, pré e pós cirurgia bariátrica.  

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

• Avaliar as alterações antropométricas e de composição corporal em 

mulheres com obesidade grau III; 

• Avaliar a taxa metabólica de repouso, quociente respiratório e a oxidação de 

glicose e lipídio em mulheres com obesidade grau III e eutróficas; 

• Avaliar a expressão de genes (por BeadChip) relacionados ao metabolismo 

de lipídios e carboidratos em mulheres com obesidade grau III antes e após 

perda de peso; 

• Identificar se os genes do metabolismo energético possuem relação com a 

taxa metabólica de repouso e perda de peso;  

• Associar a expressão dos genes do metabolismo energético com a oxidação 

de glicose e lipídios dos pacientes com obesidade; 

• Verificar se modificações na expressão dos genes relacionados ao 

metabolismo energético possuem relação com as alterações na composição 

corporal e indicadores bioquímicos de mulheres com obesidade antes e após 

a cirurgia bariátrica. 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS  

 

3.1 Casuística 

 

Foram selecionadas inicialmente 52 mulheres, distribuídas em dois grupos. 

Grupo – 1 Cirurgia Bariátrica (G1): composto por mulheres de população miscigenada 

(PENA et al., 2011) com obesidade grau III, idade entre 18 e 60 anos, submetidas à 

cirurgia bariátrica de acordo com critérios estabelecidos pela Sociedade Brasileira de 

Cirurgia Bariátrica e Metabólica, acompanhadas no Ambulatório de Cirurgia Bariátrica  

do HCFMRP- USP. Grupo 2 - Controle (G2): mulheres eutróficas (IMC entre 18,5kg/m2 

a 24,9kg/m2). 

As participantes do estudo foram esclarecidas a respeito do protocolo da 

pesquisa, sendo incluídas somente as que estiveram de acordo com a sua realização. 

A pesquisa e os Termos de Consentimento Livre e Esclarecidos (TCLE) foram 

aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP-USP, além disso a 

presente pesquisa foi indexada no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos com o 

seguinte identificador RBR-7dkf7k (APÊNDICES A, B, C e ANEXO A, B). 

 

3.2 Critérios de Inclusão 

 

Para o G1 foram selecionadas mulheres com indicação de cirurgia bariátrica 

que realizaram a técnica de derivação gástrica em Y de Roux (DGYR), de acordo com 

o protocolo do Centro de Cirurgia Bariátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP), seguindo 

os critérios estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
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Metabólica. Para o G2 foram selecionadas mulheres com classificação nutricional de 

eutrofia, de acordo com o índice de massa corporal (OMS, 2004). 

   

3.3 Critérios de Não Inclusão  

 

Não foram incluídas na pesquisa mulheres que apresentaram modificação na 

técnica cirúrgica, tabagistas, etilistas, gestantes, doenças da tireóide, distúrbios 

psiquiátricos e câncer. 

 

3.4 Critérios de Exclusão 

 

 Foram excluídas do estudo as pacientes que desistiram ou perderam 

seguimento com a equipe durante os seis meses. 

 

 

3.5 Delineamento do Estudo 

 

Trata-se de um estudo de caráter longitudinal, a coleta de dados aconteceu em 

uma etapa no G2 e em duas etapas no G1, sendo uma etapa antecedente ao 

procedimento cirúrgico e outra após seis meses (Figura 3). Na primeira etapa, as 

pacientes foram convidadas a participar do estudo e, após aceite, foi realizada 

avaliação nutricional, incluindo medidas de massa corporal, estatura, questionário de 

hábitos de vida (antecedentes pessoais e histórico familiar de doenças crônicas), 

análise da composição corporal, taxa metabólica de repouso, oxidação de substratos 

e foram coletadas amostras de sangue periférico para análises de expressão gênica. 
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Importante ressaltar que a coleta de sangue foi realizada por profissional 

especializado. Foram realizadas análises dos indicadores bioquímicos de glicemia de 

jejum, colesterol total (CT), fração de colesterol de lipoproteína de alta densidade - 

HDL colesterol (HDL-c), fração de colesterol de lipoproteína de baixa densidade - LDL 

colesterol (LDL-c) e triglicerídeos (TG). 

Na segunda etapa, após seis meses de cirurgia bariátrica, foram repetidos 

todos os procedimentos descritos anteriormente. Para o G2 todas as avaliações foram 

realizadas em único momento. Todos os procedimentos foram realizados na unidade 

metabólica do HCFMRP-USP.  
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3.6 Avaliação Nutricional 

 

3.6.1 Antropometria 

 

Para avaliação antropométrica foram realizadas as seguintes medidas: massa 

corporal (kg), estatura (m), IMC (kg/m2) e circunferência abdominal (CA) em cm. 

Para medida da estatura utilizou-se haste vertical com graduação de 0,5 cm. 

Posteriormente, os pacientes foram pesados em balança digital da marca Filizola® do 

tipo plataforma, com capacidade para 300kg e precisão de 0,2kg. O IMC foi obtido por 

meio da fórmula: IMC = P/A2, onde P é o peso em quilogramas e A é a estatura em 

metros. A classificação da obesidade foi realizada com adoção dos critérios da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) de 1997.  

A CA foi medida passando-se uma fita métrica inextensível com graduação de 

0,1 mm na maior circunferência em torno da cicatriz umbilical. Valores de cintura ≥80 

cm para mulheres foram considerados alterados conforme critérios propostos pela 

Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica 

(Diretrizes Brasileiras de Obesidade, 2016). 

A perda de peso em valores absolutos foi calculada por meio da diferença (em 

quilos) entre o peso do período pré-operatório e peso após 6 meses de cirurgia 

bariátrica. A perda do excesso de peso e percentual foram calculados como exposto 

no Quadro 2 a seguir: 
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3.6.2 Avaliação da composição corporal 

 

 Para análise da composição corporal foi utilizado aparelho de Bioimpedância 

Elétrica modelo Quantum BIA 450 Q – RJL System. O exame foi realizado após seis 

horas de jejum, com a bexiga urinária vazia, paciente deitado com as pernas afastadas 

e braços em paralelo afastados do corpo.  De acordo com a descrição técnica, quatro 

eletrodos adesivos foram colocados na mão e no pé: um na superfície dorsal do punho 

direito entre os ossos ulnar e rádio e outro no terceiro metacarpo, um na superfície 

anterior do tornozelo direito entre as porções proeminentes dos ossos e outro na 

superfície dorsal do terceiro metatarso. Uma corrente elétrica de baixa amplitude 

(entre 500 a 800A) e frequência de 50 Khz foi aplicada nos eletrodos distais da mão e 

do pé direito, conforme ilustra a Figura 4.  

  

Quadro 2- Cálculo para perda de peso e perda do excesso de peso em valores 

absolutos e percentagem de mulheres com obesidade. 

Perda de peso em (kg)= peso pré operatório (kg) – peso atual (kg) 

%PP= perda de peso (kg) x 100 / peso pré-operatório (kg) 

Perda do excesso de peso (kg)= peso pré-operatório (kg) – peso ideal 

%PEP= diferença percentual do peso perdido em relação ao excesso de peso 

 Kg= quilogramas, %PP= percentual de perda de peso, %PEP= percentual de perda              

de excesso de peso.  
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Figura 4- Representação fotográfica do aparelho de bioimpedância elétrica, cabos 
vermelhos na parte proximal e cabos pretos em regiões distais.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os valores de resistência e reactância foram colocados em fórmulas 

especificas para análise da composição corporal de indivíduos com obesidade, 

obtendo-se assim, os valores de massa corporal magra (MCM). Desse modo, para 

obtenção dos valores de massa gorda (MG), foi subtraída a quantidade de MCM (kg) 

do peso total (kg) do indivíduo, como exemplificado na tabela 1. 

Tabela 1- Equação para correção da MCM de mulheres obesas (JAKICIC, 1998).  

Passo 1. MCM (kg) = 2,68 + (0,2 x Est² / R) + 0,19 x Peso + 2,55 x etnia 
(caucasianos= 0, afro descendentes= 1) + 0,1157 x Est. 

Passo 2. MG (kg) = Peso - MCM 

MCM= massa corporal magra; MG= massa gorda; Est= estatura (cm); R= resistência 
(ohm).                           
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3.7 Taxa   metabólica   de   repouso   e   oxidação   de   substratos   pela 

calorimetria indireta 

 

A TMR e a oxidação de substratos foram determinadas pela medida do 

oxigênio consumido (O2) e dióxido de carbono produzido (CO2), utilizando o aparelho 

QUARK-RMR (COSMED, Roma, Itália). O aparelho foi automaticamente calibrado 

antes de todas as avaliações com concentrações de gases conhecidas, conforme 

especificações do próprio fabricante. Os indivíduos foram orientados a seguir as 

seguintes recomendações: jejum de seis horas, não realizar qualquer prática de 

exercício físico, não ingerir café ou chá preto 24 horas antes da avaliação. 

A Canopy, uma máscara facial de baixo fluxo de 0 até 50 L/min (COSMED, 

Pulmonary Function Equipment, Itália), foi ajustada ao paciente, conforme 

apresentado na Figura 5. Durante toda avaliação, as mulheres permaneceram 

acordadas, deitadas em decúbito dorsal em sala sob temperatura ambiente 

controlada entre 21 e 24ºC, com baixa luminosidade e sem ruídos. Todas as 

avaliações ocorreram no período da manhã das 8:00 às 10:00 horas. 

 
Figura 5- Avaliação da taxa metabólica de repouso e oxidação de substratos 
energéticos em mulheres com obesidade grau III. 
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O consumo de oxigênio (VO2) e a produção de gás carbônico (VCO2) foram   

medidos   durante   30   minutos, sendo   os   dez   primeiros minutos descartados até 

o indivíduo atingir o estado estável (WEIJS;  VANSANT, 2010). O modelo 

matemático para estimativa da taxa metabólica de repouso e oxidação de glicose e 

lipídeo está apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2- Equação de Weir (1949) para estimativa da taxa metabólica de repouso. 

Taxa metabólica de repouso (kcal/dia): 3,941 Vo2 (L/min) + 1,106 Vco2 (L/min). 

Equação de Frayn (1983) para cálculo da oxidação de glicose e lipídeo. 

Taxa de oxidação de glicose (g/min): 4,55 Vco2 – 3,21 Vo2. 

Taxa de oxidação de lipídeo (g/min): 1,67 Vo2 – 1,67 Vco2. 

Vo2= volume de oxigênio; VCO2= volume de dióxido de carbono. 
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3.8 Coleta de material biológico (sangue total periférico) 

 

Foram coletados três tubos de 5mL de sangue total periférico. As amostras 

armazenadas em gelo para transporte e posterior análise dos ácidos nucléicos. A 

coleta da segunda etapa foi realizada após seis meses do primeiro procedimento (em 

todos os indivíduos). O paciente foi previamente informado sobre as duas coletas e 

somente foi incluso no grupo após consentimento. 

 

3.8.1 Extração de RNA de sangue total 

 

O RNA foi extraído a partir de leucócitos de sangue periférico utilizando o 

método de extração fenolclorofórmio descrito por Chomczynski e Sacchi (1987), a 

partir de 1,0 mL de Trizol (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA). A integridade do RNA foi 

avaliada por meio de eletroforese em gel de agarose 3%. O RNA quantificado em 

espectrofotômetro por fluorescência  (Qubit® 2.0   Fluorometer      -   Invitrogen   –   

Life   Technologies)   Thermo   scientific NanoDropTM  1000  Spectrophotometer),  e  

a  absorbância  foi medida  nos comprimentos de onda de 260, 280 e 230nm, visando 

avaliação do grau de pureza.  As amostras de RNA foram armazenadas em alíquotas 

no freezer -80°C, visando estabilidade e preservação do RNA, desse modo, evitando 

a degradação do material a cada descongelamento. 

 

3.9 Análise do Transcriptoma  

3.9.1 Bioanalyzer 

Para realizar os ensaios nas BeadChips as amostras devem apresentar 

excelente qualidade com valores de RIN (RNA Integrity Number) maiores que 7,0.  
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Nesse caso, as amostras foram submetidas à análise de qualidade no equipamento 

Bioanalyzer 2100 (Agilent®), o qual realiza detecção por fluorescência, monitorando 

entre 670 e 700nm. Foi utilizado o RNA 6000 Nano labChip kit (Agilent®). O programa 

gera um eletroferograma onde as amostras devem apresentar um perfil, no qual as 

maiores concentrações de RNA sejam >200 pares de base. Posteriormente as 

amostras de RNA foram armazenadas à -80°C em alíquotas, visando estabilidade e 

preservação do RNA, dessa forma evitando a degradação do material a cada 

descongelamento.  

A seguir serão descritos os procedimentos para análise do transcriptoma. 

 

3.9.2 Síntese de cDNA 

Após verificar a integridade e qualidade do RNA, as amostras foram 

submetidas a uma RT-PCR, obtendo como produto final de interesse o DNA 

complementar (cDNA), o qual foi sintetizado em uma reação de 10-20µl contendo 

2-5µg de RNA total e o kit High-Capacity cDNA Reverse Transcription® (Life 

Tecnologies), conforme instruções do fabricante. A partir de 1μg de RNA total foi 

confeccionada a fita de cDNA (DNA complementar) por transcrição reversa. 

Inicialmente, foram adicionados à amostra de RNA, 2μL do GE (5X gDNA 

Elimination Buffer) e o volume final da reação ajustado para 10μL com água livre 

de RNAse. A amostra foi submetida ao termociclador a 42°C durante 15 minutos e 

imediatamente após esse período foi adicionado a essa amostra um coquetel, 

previamente preparado, contendo:  4μL do tampão BC3 (5X RT Buffer 3), 1μL do 

P2 (Primer and External Control Mix), 2μL do RE3 (RT Enzyme Mix 3) e 3μL de 

água livre de RNAse, que foi aquecida a 95°C por 5 minutos. Ao final desta reação o 

cDNA foi diluído com 91μL de água e estocado a 20°C até o momento do uso. 
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3.9.3 Preparo das Amostras, Biotinização e Análise dos dados por hibridização 

e microarray por BeadChip 

 

3.9.4 Marcação por Biotina 

O protocolo se inicia com a biotinização das amostras, nesse caso foi utilizado 

o TargetAmp Nano-g Biotin-aRNA Labeling Kit™ (Epicentre®). O referido protocolo foi 

distribuído nas seguintes etapas: 

• Transcrição reversa para síntese da First Strand de cDNA  - Converte a 

fração do mRNA para cDNA de fita simples usando um iniciador T7 

Oligo(dT) para sintetizar cDNA contendo a sequência promotora T7;  

• Síntese da Second-Strand - Converte o cDNA de fita simples para DNA 

fita dupla (dsDNA), molde para transcrição; 

• Purificação do cDNA - Remove RNA e outros componentes residuais 

que poderiam inibir a transcrição in vitro; 

• Transcrição In Vitro – Amplifica e marca múltiplas cópias de cRNA 

biotinilado derivado dos moldes de dsDNA; 

• Purificação do cRNA – Remove NTPs não incorporados, sais e outros 

resíduos; 

• Quantificação das amostras. 

O procedimento de marcação das amostras teve início com input de 500ng de 

RNA total não marcado. Assim, o RNA poli(a) contido na amostra de RNA total foi 

transcrito para a first-strand de cDNA, a partir de 1uL do iniciador T7 oligo (dT). 

Posteriormente, a reação foi catalisada pela adição de 0,25uL/amostra da 

transcriptase reversa SuperScript III (Invitrogen®) em temperatura de 50ºC por 30 

minutos. O cDNA-RNA (Second-Strand) híbrido produzido na etapa anterior foi 
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convertido em cDNA de dupla fita contendo um promotor T7 de transcrição em um 

sentido que gerou o RNA antisense ou aRNA (cRNA), com adição de 4,5 µl  do 2nd-

Strand cDNA PreMix e 0,5 µl 2nd-Strand DNA Polymerase, ambos reagentes contidos 

no kit citado. O último passo da marcação foi a transcrição in Vitro do aRNA-Biotina 

(Biotin-cRNA), cuja reação utilizou como modelo o cDNA double-stranded gerado no 

passo anterior, submetido à 80ºC. A Figura 6, ilustra as etapas da marcação e 

confecção do cRNA. 

 

Figura 6- Etapas da marcação e confecção do cRNA. Figura adaptada de 

www.illumina.com 
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3.9.5 Hibridização e coloração das amostras  

Após marcação das amostras com biotina o cRNA purificado e marcado foi 

hibridizado no HumanOmni2.5S-8 v1 Expression BeadChip microarray (Illumina, San 

Diego, CA) de acordo com as instruções do fabricante. Nesse caso, as amostras de 

cRNA foram incubadas a 65°C por 5 minutos, com posterior centrifugação a 2500g e 

armazenamento em temperatura ambiente. Após toda organização dos materiais e 

suportes para os BeadChip, as amostras foram então aplicadas nos locais específicos 

de cada Chip, assim como mostra a Figura 7. Os Chips permaneceram incubados por 

14 horas a 58ºC. 

 

                        Figura 7- BeadChip para análise do transcriptoma. 

 

Após período de incubação os BeadChips foram submetidos a diversas 

lavagens com tampões específicos (1X High-Temp Wash buffer; E1BC buffer diluted 

Wash E1BC buffer) em diversas temperaturas, de acordo com as instruções do 

fabricante, e por fim, lavagem com etanol 100%. Após todas as lavagens 

recomendadas, os BeadChips foram submetidos a coloração com o fluoróforo Cy3-

Streptavidina, o qual foi introduzido para se ligar às probes analíticas que são 
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previamente hibridizadas pelo fabricante nas Beads do Chip. Essa etapa permite a 

detecção diferencial dos sinais quando os BeadChip são scaneados. Após coloração 

com o referido corante, as amostras foram centrifugadas à 1400rpm em temperatura 

ambiente. Após todos os procedimentos descritos os Chips foram inseridos no 

equipamento iSCAN para leitura, como mostra a Figura 8.  

 

           Figura 8- BeadChip sendo inserido no equipamento iSCAN para leitura. 

 

            

 

3.9.6 Leitura dos BeadChip pelo iSCAN®  

Os arrays foram escaneados pelo equipamento iSCAN - Illumina BeadArray 

Reader por meio do software Illumina BeadScan software. Os dados foram 

normalizados utilizando a opção average sem background de subtração usando 

Illumina Software GenomeStudio da Illumina no módulo Gene Expression.  
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A análise da expressão gênica pela tecnologia de esferas denominadas 

BeadChip (Illumina - San Diego, Califórnia) compreende arranjos que são fabricados 

para processar múltiplas amostras de cada vez para expressão gênica de 

transcriptoma completo, por meio do uso do kit HumanOmni2.5S-8 v1.  

Cada arranjo, em cada substrato, contém milhares de pequenos poços nos 

quais esferas são montadas de maneira aleatória. As BeadChip são compostas de 

sondas de 50 nucleotídeos ligadas a sequências conhecidas e imobilizadas na 

superfície (Figura 9). Após a montagem das esferas, cada arranjo é decodificado para 

determinar quais tipos de esfera contêm qual gene em cada um dos poços do 

substrato (GUNDERSON, 2009).  

 

Figura 9- Fita de RNA marcada e hibridizada contendo a sequência complementar do 

gene-específico.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura adaptada de www.illumina.com 

Durante a leitura o scanner digitaliza a imagem em alta resolução, para análise 

posterior. As imagens digitalizadas foram analisadas por um software específico 

(GenomeStudioTM) que converteu a cor e a intensidade da fluorescência em um 

conjunto de valores numéricos. Assim, após escaneadas, as imagens foram 

Sonda  A Sonda  B Sonda  C 
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registradas e as intensidades extraídas de cada bead. As beads foram identificadas 

por registros que correlacionaram suas localizações na imagem digitalizada com a 

informação no mapa de beads, denominado arquivo *.dmap. Cada beadChip possui 

um *.dmap, cujo registro e extração são fundamentais para obtenção dos resultados 

dos experimentos. Além disso, a extração da intensidade é um processo pelo qual 

valores de intensidade são determinados para cada bead na imagem. Cálculos 

estatísticos foram gerados para cada tipo de bead baseado na intensidade de suas 

replicadas. As informações extraídas foram salvas em dados de intensidade, 

denominados arquivos de *.idat, os quais foram salvos no disco rígido do leitor do 

iSCAN, e puderam ser reconhecidos pelos barcodes de cada beadChip.  Dados de 

intensidade (*.idat) foram criados apenas para seções que apresentaram 100% de 

suas beads registradas com sucesso. Cada beadChip levou em torno de 25 minutos 

para ser escaneado. A Figura 10 mostra as etapas da leitura dos beadChips. 

 

     Figura 10- BeadChip sendo escaneado e suas seções. 

         

 

Seção sendo escaneada 

Seção já escaneada 

Visão geral do Beadchip 
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Para reduzir a variabilidade de chip para chip as amostras dos períodos pré 

cirurgia, pós cirurgia e controle foram inseridas no mesmo experimento. Alterações na 

expressão do gene foram calculadas com a média do valor pré e pós de cada indivíduo 

e convertido para % mudanças (fold change), (exemplo: 1,40 vezes = aumento de 

40% e 0,60 vezes = redução de 40%). Os dados obtidos foram submetidos à 

normalização do programa GenomeStudio®, o qual permite a remoção de variáveis 

indesejadas e os filtros de dados de variância oi IQR (Inter-Quartile-Range) para 

remover genes com expressão pouco variável. O programa ainda utiliza uma 

ferramenta que permite a seleção dos genes diferencialmente expressos, 

considerando o valor de p<0,05 corrigidos por False Discovery Rate (FDR) 

(BENJAMINI e HOCHBERG, 1995). Ontologia gênica, funções biológicas, e os 

caminhos canônicos foram avaliados com o software BaseSpace (nextbio) 

(www.ingenuity.com) e também com uso do site de ferramenta para anotação The 

Database for Annotation, Visualization and Integrated Discovery (DAVID) v6.7 

(http://david.abcc.ncifcrf.gov) (DENNIS et al., 2003; HUANG et al., 2009). 

 

3.10 Validação por PCR em tempo real (qPCR) 

 

Para validar os achados fornecidos pela tecnologia de microarray, a análise da 

expressão gênica foi realizada em triplicata por qPCR, utilizando-se o equipamento 

7500 Fast real PCR System (Applied Biosystems). Foram quantificados os níveis de 

expressão dos seguintes genes: CTNNB1, MLX, SMPDL3A, PLA2G4A, PPP1CB e 

LEP utilizando sondas específicas TaqMan Gene expression assays (Life 

Tecnologies®, Foster City, CA), conforme o Quadro 3. 
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Quadro 3- Sondas de hidrólise 
para os genes alvos. 

GENE SONDA 

CTNNB1 Hs00355045_m1 

MLX Hs00538258_m1 

SMPDL3A Hs00378308_m1 

PLA2G4A Hs00233352_m1 

PPP1CB Hs01027793_m1 

LEP Hs00174877_m1 

TaqMan MGB 6-FAM fluorogênicas, 
de acordo com instruções do 
fabricante. As reações foram 
realizadas em placas de 96 wells 
(Applied Biosystems).  
 

 

As reações foram realizadas em placas de 96 poços (Applied Biosystems) e os 

dados armazenados no software SDS versão 2.0, o qual foi utilizado para analisar a 

curva de expressão. Os cálculos de diferença de expressão foram baseados na 

metodologia 2ΔΔCt, seguindo todas as diretrizes para publicação do Minimum 

Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments (MIQE, 2009). 

Comparações dos valores de expressões gênicas aumentadas foram consideradas 

significantes quando apresentaram p<0,05. 

 

3.10.1 Controle endógeno 

 

Para normalizar a expressão dos genes estudados para diferenças na 

quantidade e qualidade de RNA e eficiência da reação de transcrição reversa entre as 

amostras, foram avaliados 2 genes de referência (GAPDH e β-actina) frequentemente 

https://www.thermofisher.com/taqman-gene-expression/product/Hs00538258_m1?CID=&ICID=&subtype=
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utilizados em estudos para determinar o melhor normalizador para as amostras 

analisadas (Quadro 4). Os genes de referência foram amplificados e detectados por 

sonda TaqMan MGB 6-FAM fluorogênicas (Applied Biosytems), de acordo com 

instruções do fabricante. 

 

Quadro 4- Sondas de hidrólise 
para os genes de referência. 

GENE SONDA 

GAPDH Hs99999905_m1 

β-actina Hs99999903_m1 

 

 

 

3.11 Análise Estatística 

 

A normalidade da distribuição dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-

Wilk, sendo a estatística descritiva composta por valores de média e desvio-padrão 

(DP). Em seguida foi utilizado o teste t independente e teste t pareado para verificar 

diferença entre os dois grupos e momentos pré e pós 6 meses de cirurgia, no que diz 

respeito às variáveis clínicas do estudo. Para verificar a contribuição dos genes 

relacionados ao metabolismo energético na TMR, oxidação de substratos e 

composição corporal foi utilizado a análise de regressão linear múltipla. O teste de 

Wilcoxon foi usado para verificar diferenças antes e após a cirurgia bariátrica quanto 

a validação dos genes por qPCR. 

 A significância estatística (p-valor) foi estabelecida em p<0,05, sendo todas as 

análises realizadas no software Statistical Package for Social Science (SPSS versão 

20.0 [Inc. Chicago. IL]). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados



Resultados  |  58 

  

4 RESULTADOS 

 

Participaram da pesquisa 22 indivíduos, sendo 13 mulheres com obesidade, 

com média de idade de 35,9±9,2 anos que foram submetidas ao procedimento 

cirúrgico pela derivação gástrica em Y de Roux e 9 mulheres sem obesidade com 

média de idade de 32,4±8,9 anos.  

Na Tabela 3 são apresentadas as variáveis de antropometria, composição 

corporal e TMR das pacientes antes e após 6 meses de cirurgia bariátrica e das 

mulheres eutróficas. Após o tratamento cirúrgico, houve reduções de peso (25%), IMC 

(24,5%), TMR (15,1%) e aumento na TMR ajustada por peso (11,3%). A análise de 

composição corporal mostrou aumento de 11,3% na MCM e redução de 11,1% na MG 

quando comparados ao pré-operatório. Os valores em porcentagem do pós-operatório 

(MCM 65,6%, MG 34,4%), foram semelhantes aos encontrados no grupo controle 

(MCM 69,4%, MG 30,6%) comprovando a eficácia do procedimento cirúrgico. 
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Tabela 3- Antropometria, composição corporal, perda de peso, perda do excesso de 

peso e taxa metabólica de repouso de mulheres antes e após 6 meses de cirurgia 

bariátrica e controle. 

 
Pré-operatório 

(n=13) 

Pós-operatório 

(n=13) 

Controle 

(n=09) 

Idade (anos) 35,9±9,2 36,4±9,3 32,4±8,9 

Peso (kg) 115,4±19,5 86,6±13,7* 57,7±5,2*,† 

Estatura (cm) 164,1±8,0 162,4±6,5 

IMC (kg/m2) 42,5±7,0 32,1±5,6* 21,9±2,1*,† 

CA (cm) 124,4±16,6 104,9±14,0* 78,3±8,3*,† 

MCM (kg) 63,7±7,2 55,2±5,2* 40,5±4,9*,† 

MCM (%) 54,3±7,8 65,6±6,4* 69,4±3,9* 

MG (kg) 50,3±11,6 30,0±9,8* 17,0±2,4*,† 

MG (%) 45,5±7,4 34,4±6,4* 30,6±3,9* 

PP (kg) 28,8±8,9  

PP (%) 24,7±4,8  

PEP (kg) 47,4±18,3  

PEP (%) 66,8±24,6  

VO2 (L/min) 0,30±0,04 0,25±0,02* 0,19±0,03*,† 

VCO2 (L/min) 0,21±0,02 0,18±0,02* 0,15±0,01*,† 

TMR (kcal) 2053±267 1743±154* 1343±180*,† 

TMR ajustada por 

peso (kcal/kg) 
17,7±1,6 19,7±2,0* 23,3±3,0*,† 

QR 0,70±0,05 0,73±0,05 0,79±0,08* 

IMC: índice de massa corporal, CA: circunferência abdominal, MCM: massa corporal magra, 
MG: massa gorda, PP: perda de peso, PEP: perda do excesso de peso, VO2: volume de 
oxigênio, VCO2: volume de dióxido de carbono, TMR: taxa metabólica de repouso, QR: 
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A Figura 11 mostra as análises de oxidação de substratos energéticos, 

evidenciando maior oxidação de lipídios tanto antes quanto após 6 meses de cirurgia 

em mulheres com obesidade quando comparado ao grupo controle (gráfico A), não 

houve diferença estatisticamente significante na oxidação de carboidratos e oxidação 

total (gráficos B e C). No entanto, quando ajustada pelo peso corporal, constatou-se 

maior taxa de oxidação total de substratos nas mulheres do grupo controle (gráfico D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quociente respiratório. *p<0,05 comparação pré-operatório, †p<0,05 comparação pós-
operatório. 
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Figura 11- Comparação entre a oxidação de substratos energéticos em pacientes 

antes e após a cirurgia bariátrica e grupo controle.  
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A: oxidação de lipídio, B: oxidação de carboidrato, C: oxidação total (lipidios+carboidratos), D: 

oxidação total/peso. *p<0,05 comparação pré-operatório, †p<0,05 comparação pós-operatório 
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Na Tabela 4 são apresentados os indicadores bioquímicos antes e após 6 

meses do tratamento cirúrgico, assim como do grupo controle. Houve diminuição das 

concentrações séricas de glicemia, colesterol total e triglicérides após seis meses de 

cirurgia bariátrica. Não foram encontradas diferenças significantes entre os grupos e 

entre os momentos pré e pós nas variáveis de HDLc e LDLc. 

 

Tabela 4- Análises bioquímicas de mulheres antes e após 6 meses de cirurgia 

bariátrica e controle. 

 Pré-operatório Pós-operatório Controle 

Glicemia (mg/dL) 93,4±13,5 83,4±5,2* 83,6±9,4 

Colesterol (mg/dL) 177,5±32,7 152,4±28,5* 163,8±39,0 

HDLc (mg/dL) 41,4±6,0 44,4±8,1 47,4±9,6 

LDLc (mg/dL) 108,0±31,0 90,5±23,0 102,4±34,1 

TG (mg/dL) 130,0±43,0 73,6±28,0* 69,8±23,5* 

HDLc: high density lipoprotein, LDLc: low density lipoprotein, TG: triglicérides. *p<0,05 

comparado com o pré operatório, †p<0,05 comparado com o pós operatório. 

 

 

Após análise do transcriptoma por microarray foram identificados 1188 genes 

upregulated, ou seja, mais expressos no pós-operatório em relação ao pré. Por meio 

dos programas GenomeStudio e WebGestalt foi possível identificar seis genes 

relacionados ao metabolismo energético, oito genes ao metabolismo lipídico, oito 

genes ao metabolismo de carboidratos e vinte genes relacionados ao metabolismo 

proteico (Tabela 5).  
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Tabela 5- Lista dos genes upregulated relacionados ao metabolismo de lipídio, 

carboidrato e proteína em mulheres com obesidade após 6 meses da cirurgia 

bariátrica.  

Gene 

 

Nome 

Fold 

change 

Metabolismo energético  

CTNNB1 Catenin beta 1 5,42 

LEP Leptin 2,96 

PPP2CB Protein phosphatase 2 catalytic subunit beta 3,35 

RAP1B Member of RAS oncogene family 5,51 

GNB4 G protein subunit beta 4 2,96 

MLX MAX dimerization protein 2,19 

Metabolismo lipídico 

PLA2G4A Phospholipase A2 group IVA 9,65 

LEP Leptin 2,96 

PNPLA4 Patatin like phospholipase domain containing 4 2,94 

PNPLA8 Patatin like phospholipase domain containing 8 2,94 

PPP1CB Protein phosphatase 1 catalytic subunit beta 2,19 

SMPDL3A Sphingomyelin phosphodiesterase acid like 3A 8,36 

DDHD1 DDHD domain containing 1 5,39 

NAPEPLD N-acyl phosphatidylethanolamine phospholipase D 2,07 

Metabolismo de carboidrato 

AMY1B Amylase, alpha 1B (salivary) 2,06 

AMY2B Amylase, alpha 2B (pancreatic) 2,86 

IDS Iduronate 2-sulfatase 2,42 
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PHKB Phosphorylase kinase regulatory subunit beta 4,13 

NUP54 Nucleoporin 54 2,07 

PPP2CB Protein phosphatase 2 catalytic subunit beta 3,35 

RANBP2 RAN binding protein 2 2,25 

UGP2 UDP-glucose pyrophosphorylase 2 2,24 

Metabolismo protéico 

TIMM8A Translocase of inner mitochondrial membrane 8A 2,20 

EEF1B2 Eukaryotic translation elongation factor 1 beta 2 3,42 

EIF1AX Eukaryotic translation initiation factor 1A, X-linked 3,0 

EIF4E Eukaryotic translation initiation factor 4E 3,76 

RPSA Ribosomal protein SA 3,81 

PIGH Phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class H 2,05 

RPL7 Ribosomal protein L7 2,45 

RPL9 Ribosomal protein L9 2,07 

RPLP1 Ribosomal protein lateral stalk subunit P1 3,22 

RPS7 Ribosomal protein S7 2,0 

RPL14 Ribosomal protein L14 2,43 

RPL23 Ribosomal protein L23 2,20 

NOP56 NOP56 ribonucleoprotein 2,04 

FBXO4 F-box protein 4 2,01 

PIGX Phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class X 2,03 

ALG13 ALG13, UDP-N-acetylglucosaminyltransferase subunit 2,79 

EDEM3 ER degradation enhancing alpha-mannosidase like 

protein 3 

2,18 
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B3GNT5 UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-

acetylglucosaminyltransferase 5 

11,36 

MCFD2 Multiple coagulation factor deficiency 2 3,31 

TUBA3D Tubulin alpha 3d 2,29 

 

 

As Figuras 12 a 17 apresentam os gráficos para expressão gênica relativa dos 

genes validados: CTNNB1, MLX, SMPDL3A, PLA2G4A, PPP1CB e LEP. Nesse caso, 

a validação correspondeu aos achados do microarray, no qual os genes avaliados 

foram upregulated no período pós-operatório (p<0,05). Contudo, dois dos seis genes 

testados não apresentaram resultados consistentes com os achados identificados 

pelo microarray: PPP1CB e LEP. As discrepâncias entre achados de microarray e 

dados de qPCR para esses genes são provavelmente devido às diferenças nas 

técnicas e tipos de sondas utilizadas para cada equipamento, métodos para a 

normalização, e os dados de análise utilizados para cada técnica. 

Figura 12- Validação do gene CTNNB1 por PCR em tempo real (*p<0,05). 
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Figura 13- Validação do gene MLX por PCR em tempo real (*p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14- Validação do gene SMPDL3A por PCR em tempo real (*p<0,05). 
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Figura 15- Validação do gene PLA2G4A por PCR em tempo real (*p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16- Validação do gene PPP1CB por PCR em tempo real (*p<0,05). 
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Figura 17- Validação do gene LEP por PCR em tempo real (*p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir estão as análises de regressões para verificar a contribuição dos 

genes em determinadas variáveis clínicas.  

A Tabela 6 mostra a análise de regressão linear múltipla para variável 

dependente TMR e TMR/kg no grupo de mulheres com obesidade. Houve contribuição 

dos seis genes relacionados ao metabolismo energético na taxa metabólica de 

repouso em valores absolutos (p=0,02) e ajustado por peso (p=0,04) no momento pós-

operatório.  
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Tabela 6- Regressão linear múltipla mostrando a contribuição dos genes do 

metabolismo energético (CTNNB1, LEP, PPP2CB, RAP1B, GNB4, MLX) na 

taxa metabólica de repouso antes e após 6 meses de cirurgia. 

TMR (kcal) 

 β r2 p IC95% 

Pré-operatório 1778,2 0,916 0,06 (297;3259) 

Pós-operatório 1278,1 0,971 0,02* (901;1655) 

TMR ajustada por peso (kcal/kg) 

Pré-operatório 3,6 -0,824 0,83 (-38,1;45,4) 

Pós-operatório 11,4 0,942 0,04* (4,4;18,4) 

TMR: taxa metabólica de repouso, r2: coeficiente de determinação, IC: intervalo de 
confiança, *p<0,05. 

 

A Tabela 7 mostra a análise de regressão linear múltipla para as variáveis 

dependentes PP (%) e PEP (%) no grupo de mulheres com obesidade. Não houve 

contribuição dos seis genes relacionados ao metabolismo energético, mesmo quando 

realizado o delta das expressões. 
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Tabela 7- Regressão linear múltipla mostrando a contribuição dos genes do 

metabolismo energético (CTNNB1, LEP, PPP2CB, RAP1B, GNB4, MLX) no 

momento pré, pós e delta sobre as variáveis PP (%) e PEP (%).  

PP (%) 

 β r2 p IC95% 

Pré-operatório 1,4 0,558 0,10 (-30;32,8) 

Pós-operatório 35,9 -0,547 0,88 (-13,7;85,6) 

delta genes 23,4 -0,725 0,94 (7,5;39,4) 

PEP (%) 

Pré-operatório -72,8 0,330 0,24 (-269;123) 

Pós-operatório -10,9 0,034 0,48 (-210;188) 

delta genes 63,7 -0,014 0,52 (1,5;126) 

PP: perda de peso, PEP: perda do excesso de peso, r2: coeficiente de determinação, IC: 
intervalo de confiança, *p<0,05. 

 

Na Tabela 8 são apresentadas a contribuição dos genes do metabolismo 

lipídico na oxidação lipídica dos pacientes submetidos a cirurgia bariátrica, sendo que 

no momento pré-operatório os genes colaboram para uma maior oxidação lipídica 

(p=0,01). Por outro lado, não houve influência dos genes relacionados ao 

metabolismo de carboidratos na oxidação desse macronutriente nos pacientes com 

obesidade.  
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Tabela 8- Regressão linear múltipla mostrando a contribuição dos genes do 

metabolismo lipídico e de carboidratos na oxidação dos respectivos substratos 

energéticos. 

Oxidação de lipídios (g/dia) 

 β r2 p IC95% 

Pré-operatório -107,3 0,999 0,01* (-161,6; -52,9) 

Pós-operatório -1526,5 -0,586 0,77 (-20825,3;17772,3) 

Oxidação de carboidrato (g/dia) 

Pré-operatório 2690,7 -0,067 0,66 (-33229,3;38610,8) 

Pós-operatório -718,8 0,023 0,64 (-8557,6;7120,0) 

Genes do metabolismo de lipídios: PLA2G4A, LEP, PNPLA4, PNPLA8, PPP1CB, SMPDL3A, DDHD1, 
NAPEPLD, genes do metabolismo de carboidratos: AMY1B, AMY2B, IDS, PHKB, NUP54, PPP2CB, 
RANBP2, UGP2, r2: coeficiente de determinação, IC: intervalo de confiança, *p<0,05. 

   

Na Tabela 9 estão representadas as regressões entre composição corporal e 

os genes correspondentes a cada metabolismo. Não foram encontradas relações 

entre os genes do metabolismo lipídico e massa gorda. O mesmo se aplica entre os 

genes do metabolismo de proteínas e massa corporal magra nas pacientes antes e 

após seis meses de cirurgia bariátrica. 
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A Figura 18 mostra a correlação entre a expressão de genes do metabolismo 

energético e indicadores bioquímicos no momento pré-operatório. Houve uma 

correlação positiva entre triglicérides e MLX (r=0,74, p=0,01) e correlação negativa 

entre glicemia e LEP (r=-0,68, p=0,01). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 9- Regressão linear múltipla mostrando a contribuição dos genes do 

metabolismo lipídico e de proteínas na composição corporal de mulheres antes 

e após 6 meses de cirurgia bariátrica. 

Massa gorda (kg) 

 β r2 p IC95% 

Pré-operatório -8,64 0,332 0,30 (-73,0; 55,7) 

Pós-operatório 53,77 -0,257 0,70 (-68,8;176,4) 

Massa corporal magra (kg) 

Pré-operatório 65,52 -0,264 0,87 (53,5;77,4) 

Pós-operatório 62,50 -0,040 0,50 (44,8;80,1) 

Genes do metabolismo lipídico: PLA2G4A, LEP, PNPLA4, PNPLA8, PPP1CB, SMPDL3A, DDHD1, 
NAPEPLD, genes do metabolismo proteíco: B3GNT5, RPSA, EIF4E, r2: coeficiente de determinação, IC: 
intervalo de confiança, *p<0,05. 
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Figura 18- Correlação entre indicadores bioquímicos e genes do metabolismo 
energético em pacientes com obesidade grau III antes da cirurgia bariátrica. 
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5 DISCUSSÃO 

 A cirurgia bariátrica é um tratamento efetivo para o tratamento da obesidade 

grau III e promove considerável perda de peso (YEMINI et al., 2019). Estudo realizado 

por Pinhel et al. (2015) avaliando uma casuística de 598 pacientes submetidos a 

mesma técnica cirúrgica (derivação gástrica em Y de Roux), mostrou redução média 

de peso de 33,5% após um ano de cirurgia e de 24,3% após os seis primeiros meses, 

dados esses semelhantes aos encontrados em nosso estudo (25%). 

 Em termos absolutos houve redução do peso corporal de 28,8 kg após seis 

meses do procedimento, dados semelhantes aos encontrados no mesmo período por 

Pinhel et al. (2015) 32,7 kg. Em relação ao IMC houve redução 10,4 kg/m2 na presente 

pesquisa, outros estudos possuem redução semelhante 12,4, e 12,2 kg/m2, 

respectivamente (PINHEL et al., 2015; ANDRADE et al., 2019). No presente estudo, 

de acordo com o IMC, as mulheres passaram de obesidade grau III para  obesidade 

grau I após seis meses da cirurgia. 

Atualmente duas das métricas que tem sido mais utilizada no meio científico 

para medir a perda de peso e comprovar o sucesso da cirurgia bariátrica são: as 

porcentagens da perda de peso (PP%) e perda do excesso de peso (PEP%) 

(BRETHAUER et al., 2015). O PEP no primeiro e segundo ano de acompanhamento 

devem estar entre 60% e 65% (COELHO et al., 2016). Na presente amostra houve PP 

de 24,7% e PEP de 66,8% após 6 meses do procedimento, dados semelhantes aos 

Sherf-Dagan et al. (2019), os quais apresentaram PEP 63,6%. Por outro lado, 

divergem dos achados de Golzarand, Toolabi e Djafarian (2019), os quais observaram 

no mesmo período, redução de 22,8% na PP e 52,3% na PEP. A PEP após 6 meses 

do procedimento, confirma que cirurgia bariátrica é um método eficiente para a 

indução de perda de peso. A literatura tem demonstrado que o maior percentual médio 
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de perda de peso ocorre de fato no pós-operatório de curto e médio prazo, com perda 

máxima no período entre 18 e 24 meses (MCGRICE; PAUL, 2015). Nesse período, as 

adaptações fisiológicas e metabólicas, como a diminuição da capacidade gástrica e a 

redução na absorção de nutrientes regulando os mecanismos neurais e hormonais, 

somados a dieta hipocalórica fracionada em pequenos volumes (50 ml), contribuem 

para a maior eficiência do procedimento cirúrgico (COELHO et al., 2016). 

 Além do peso, a circunferência abdominal é um fator preditivo para 

enfermidades relacionadas a obesidade, como doenças cardiovasculares, resistência 

à insulina, dislipidemias, hipertrigliceridemia e síndrome metabólica (RODRÍGUEZ et 

al., 2019). Teston et al. (2016) avaliaram 1.232 adultos brasileiros, a maioria do sexo 

feminino, verificando associação entre aumento da circunferência abdominal e 

doenças cardiovasculares.  Neste estudo, observou-se redução de 19,5 cm da 

circunferência abdominal após 6 meses do procedimento cirúrgico. Porém, mesmo 

com a diminuição significativa no pós-operatório, não atingiu o padrão recomendado 

pela Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, 

ficando distantes dos valores do grupo controle (CA: 104,9 versus 78,3 cm), fato 

também evidenciado no estudo de Oliveira et al. (2016). Os presentes achados 

também estão de acordo com os observados por Li et al. (2020), que avaliaram 97 

indivíduos após seis meses de cirurgia bariátrica e observaram redução da 

circunferência abdominal de 22,1 cm. Apesar da perda de peso significativa para o 

período, as pacientes ainda se mantiveram na classificação de obesidade grau I de 

acordo com IMC, o que pode explicar o fato das pacientes ainda não estarem no 

padrão recomendado para CA. 

A redução da gordura corporal é esperada após 3 e 6 meses da DGYR, sendo 

um dos principais objetivos do tratamento. Li et al. (2020) encontraram redução 
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significante da porcentagem de massa gorda nas regiões ginóide, andróide, braços, 

pernas e tronco. No presente estudo houve redução de 20,3 kg (11,1 %) de gordura 

corporal após 6 meses de cirurgia, dados semelhantes os de Andrade et al. (2019), 

que encontram redução de 19,6 kg no mesmo período. Paris et al. (2019) verificaram 

redução da massa gorda tanto em quilogramas quanto porcentual nos meses 1, 3, 6, 

9 e 12, sendo 24 kg seis meses pós-operatório. 

 O presente estudo mostrou redução de 8,5 kg de massa corporal magra após 

6 meses. Estudos conduzidos com mesmo tempo pós-operatório apresentaram 

perdas análogas 8,7 e 8,6 kg, respectivamente (ANDRADE et al., 2019, PARIS et al., 

2019). Em relação a %MCM houve aumento de 11,3% na presente pesquisa. 

Golzarand, Toolabi e Djafarian (2019), avaliaram 22 pacientes pré e pós 6 meses de 

cirurgia e verificaram aumento de 6,1%, enquanto Sherf-Dagan et al. (2019) 

encontraram aumento de 9,1% da %MCM, evidenciando valores mais próximos aos 

nossos achados. 

Não houve diferença estatística na porcentagem de MCM e MG quando 

comparamos pacientes pós-operatório e controle. A importância desse achado se 

deve a manutenção da massa magra para os pacientes pós cirurgia bariátrica, sendo 

essencial em vários mecanismos metabólicos, como capacidade funcional, gasto 

energético, termorregulação e (re) modelagem óssea, cuja perda poderia levar a 

dificuldades nas atividades de vida diária, menor qualidade de vida, reganho de peso, 

acúmulo de gordura e maior risco de desenvolver sarcopenia e osteoporose (MALEK-

ZADEH et al., 2021). 

 Após seis meses da cirurgia bariátrica, observamos reduções significantes nos 

valores absolutos de VO2, VCO2 e TMR (0,30 vs 0,25 L/min, 0,21 vs 0,18 L/min, 2053 

vs 1743 kcal/dia, respectivamente), porém diferentes do grupo controle. Achados 
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semelhantes são encontrados em indivíduos com obesidade grau III que passam por 

rápida perda de peso, por tratamento cirúrgico ou clínico. Cortes-Oliveira et al. (2017), 

mostraram resultados semelhantes em mulheres submetidas a dieta hipocalórica por 

seis semanas. Oliveira et al. (2016) observaram declínio dos valores de VO2 e VCO2 

em mulheres após seis meses de cirurgia bariátrica e foram diferentes do grupo 

controle. No que se refere a redução dos valores absolutos de TMR após 

procedimento, estudos relatam dados semelhantes (OLIVEIRA et al., 2017; PARIS et 

al., 2019; LI et al., 2020). Ainda Li et al. (2019) mostraram em revisão sistemática e 

meta-análise que após os seis primeiros meses de DGYR ocorre uma redução 

significativa na TMR total, porém o mesmo não ocorre quando ajustada por peso, 

ficando maior no pós-operatório, dados esses análogos aos encontrados em nossa 

pesquisa (17,7 para 19,7 kcal/kg no pós-operatório de seis meses).  

Essas constatações indicam uma relação entre indicadores do metabolismo 

energético e perda de peso, sobretudo em relação a TMR, sendo que a alteração 

desses indicadores estaria relacionada ao sucesso da perda de peso após a 

intervenção cirúrgica como demonstrado por Li et al., (2019) e o presente estudo. De 

fato, o estudo de Mirahmadian et al., 2018, sugere que uma baixa taxa metabólica 

pode ser um fator de reganho de peso após a cirurgia de DGYR. Portanto, a TMR em 

pacientes submetidos à cirurgia bariátrica seria importante tanto na perda quanto no 

reganho de peso (MIRAHMADIAN et al., 2018). 

Nesse estudo, a análise do quociente respiratório, derivado da divisão entre 

VCO2 e VO2 e utilizado para identificar o substrato energético oxidado pelo paciente 

no momento da avaliação, mostrou índices de 0,70, 0,73 e 0,79 nos grupos pré, pós 

e controle, respectivamente, identificando predomínio de oxidação de gordura em 



Discussão  |  79 

  

ambos os grupos. Esses achados corroboram com os encontrado por Oliveira et al. 

(2016) em mulheres antes e após 6 meses da cirurgia bariátrica. 

Nossos dados também mostraram maior oxidação total de gordura nos 

indivíduos com obesidade durante os dois períodos quando comparados ao grupo 

controle. Além disso, observou-se uma diminuição da oxidação de gordura do período 

pré para o pós-operatório, assim como sinalizado por Schneider et al. (2016), que 

mostraram, após 17 meses do procedimento cirúrgico, uma diminuição significativa 

da oxidação de gordura. No entanto, semelhante aos resultados desse estudo, não 

observaram diferenças na oxidação de carboidratos. A menor oxidação de gordura no 

pós-operatório pode ter relação com a redução no peso corporal, sobretudo redução 

da MG e possivelmente devido à melhora nos mecanismos sinalizadores da insulina, 

captação e oxidação de glicose, e consequentemente redução da oxidação lipídica 

(LABAYEN et al., 2004). 

Não houve diferença entre mulheres com e sem obesidade na oxidação total 

dos nutrientes em valores absolutos, porém, quando ajustado por peso corporal, a 

oxidação foi maior no grupo controle, fato que pode explicar o controle de peso por 

mulheres eutróficas.  

Os indicadores bioquímicos do presente estudo foram semelhantes aos 

encontrados por Nicoletti et al. (2016) antes e após seis meses de procedimento 

cirúrgico. Houve redução nos valores de glicemia, colesterol e triglicérides, sem 

alterações nos valores de HDLc e LDLc. Mônaco-Ferreira et al. (2018), encontraram 

redução na glicemia, colesterol total e triglicérides, e assim, diante da literatura, 

observa-se que a cirurgia promove controle de doenças metabólicas. 

A análise da expressão de genes relacionados ao metabolismo energético em 

mulheres com obesidade após seis meses da cirurgia bariátrica mostrou aumento na 
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expressão de seis genes relacionados ao metabolismo energético, oito genes 

relacionados ao metabolismo lipídico, oito genes ao metabolismo de carboidrato e 

vinte genes relacionados ao metabolismo proteico, como apresentado na Tabela 5. 

Os dados deste estudo, corroboram com achados de Lee et al. (2005), os quais ao 

analisar a expressão por microarray em tecido adiposo subcutâneo de 19 indivíduos 

com obesidade, encontraram genes upregulated ligados ao metabolismo de lipídios 

(5 genes), carboidratos (6 genes) e proteínas (21 genes), alguns dos quais 

semelhantes ao identificados no presente estudo. Ainda, Pinhel et al. (2018) 

investigaram mudanças no perfil transcricional de mulheres submetidas a cirurgia 

bariátrica, e observaram que as principais vias relacionadas a transcrição dos genes 

foram: metabolismo lipídico, resposta inflamatória, processos de regulação do sistema 

imune, regulação do estresse oxidativo, diferenciação de adipócitos e via de 

sinalização mTOR. 

No presente estudo, após análise do transcriptoma pela tecnologia de 

microarray, alguns genes relacionados ao metabolismo de carboidrato, lipídio e 

proteína foram selecionados para serem validados por qPCR (Figuras 12 a 17). Tal 

prática é comum no meio científico, principalmente após aplicação de protocolos que 

utilizam plataformas de alto rendimento (high-throughput), nos quais são gerados 

muitos dados oriundos do microarray (PINHEL et al., 2018; MOREY; RYAN; VAN 

DOLAH, 2006). 

Ao analisar a contribuição entre os genes do metabolismo energético 

(CTNNB1, LEP, PPP2CB, RAP1B, GNB4, MLX) na TMR, foram verificadas 

associações com valores absolutos (p=0,02) e ajustados (p=0,04) por peso corporal, 

após 6 meses de cirurgia bariátrica (Tabela 6). Além disso, analisou-se se os mesmos 

genes exercem influência no aumento da TMR e desse modo, favorecendo um 
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balanço energético negativo e possivelmente maior perda de peso. A partir desses 

pressupostos, analisamos a contribuição dos 6 genes na perda de peso e perda do 

excesso de peso, porém não houve associação significante (Tabela 7). Oliveira et al. 

(2017) em estudo com casuística semelhante, verificaram influência dos genes UCP2 

e PLIN1 na TMR, ainda os mesmos genes contribuíram para uma maior porcentagem 

de perda de peso.  

 Nossos dados mostraram contribuição de genes do metabolismo lipídico na 

oxidação lipídica no momento pré-operatório, diferentemente dos genes relacionados 

ao metabolismo de carboidrato, que não influenciaram a oxidação desse nutriente 

(Tabela 8).  Liu et al. (2018) ao investigarem a expressão gênica de crianças com e 

sem obesidade por microarray, encontraram genes upregulated envolvidos 

principalmente nos processos de inflamação e metabolismo lipídico nas crianças com 

obesidade. Labayen et al. (2004) mostraram maior oxidação de lipídios em mulheres 

com obesidade quando comparadas a eutróficas, dados semelhantes aos achados de 

nosso estudo. Ainda, a oxidação foi correlacionada positivamente com a quantidade 

de gordura corporal, assim mulheres no pré-operatório de cirurgia bariátrica possuem 

maior peso corporal e oxidação, fato que pode explicar maior expressão dos genes 

ligados ao metabolismo lipídico e, consequentemente a sua contribuição na oxidação 

lipídica.  

 Não houve relação entre a expressão dos genes do metabolismo lipídico e 

massa gorda, assim como expressão de genes do metabolismo de proteína e massa 

corporal magra nas pacientes antes e após seis meses de cirurgia bariátrica (Tabela 

9). Nesse momento, é importante destacar uma limitação do presente estudo, diante 

de tantas comparações/associações possíveis entre variáveis de expressão e clínicas 

o tamanho da amostra é reduzido para evidenciar tais achados.   
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Neste estudo, houve aumento na expressão do gene da leptina no pós-

operatório, que pode estar relacionado ao aumento do gasto energético, uma vez que 

houve aumento na TMR ajustada pelo peso corporal nesses indivíduos. Além disso, a 

ação da leptina sobre o aumento da captação de glicose periférica pode ter contribuído 

para a redução da glicemia identificada no período pós-operatório em relação ao pré-

operatório. O gene LEP codifica o hormônio leptina, que é secretado pelos adipócitos 

e desempenha um papel importante na regulação da homeostase energética. 

Inicialmente a leptina exerce sua ação no sistema nervoso central (WRANN; ROSEN, 

2012) por meio da ativação de vias de sinalização que inibem os neurônios AgRP/NPY 

e estimulam neurônios POMC/CART, cujo efeito fisiológico final culmina com a 

inibição da ingestão alimentar e com aumento do gasto energético (FERNANDÉZ-

FORMOSO et al., 2015).  

Estudos in vivo mostraram que a leptina estimula a captação de glicose no 

músculo esquelético pela fosforilação e inativação de TBC1D1 e TBC1D4, duas 

moléculas-chave no tráfego de GLUT4 (SÁINZ et al., 2012) e pela modulação da via 

da proteína quinase ativada por AMP (AMPK) e PGC1α (ROMAN et al., 2010). Além 

disso, a leptina também pode aumentar a expressão de genes que aumentam a 

captação de glicose em tecido adiposo branco e marrom e o gasto energético 

(PANDIT; BEERENS; ADAN, 2017; SIEGRIST-KAISER et al., 1997). 

 Tamez et al. (2017) ao analisarem o tamanho dos adipócitos e expressão do 

receptor de leptina no tecido adiposo subcutâneo após oito meses de cirurgia 

bariátrica, verificaram a redução do tamanho das células de gordura e aumento da 

expressão do receptor, possivelmente decorrente da melhor sinalização da leptina 

após a cirurgia bariátrica. 
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Observou-se nesse estudo (Figura 18), correlação positiva entre TG e 

expressão do gene MLX no período pré-operatório (r=0,74; p=0,01), a qual pode estar 

relacionada à lipogênese de novo ativada pelo excesso de ingestão de carboidratos 

desses indivíduos, uma vez que o excesso de glicose-6-fosfato nos hepatócitos 

estimula essa via (HAVULA; HIETAKANGAS, 2012). Sabe-se que o gene MLX se 

heterodimeriza com o ChREBP e, juntos, formam um complexo que funciona como 

fator de transcrição que regula a transcrição de genes de enzimas lipogênicas 

envolvidas em toda a via da lipogênese de novo, como piruvato quinase, acetil-Coa 

carboxilase 1 e a sintase dos ácidos graxos e, consequentemente, culmina com a 

síntese de TG (MA; TSATSOS; TOWLE, 2005; MA; ROBINSON; TOWLE, 2006).  

Vale ressaltar que não há estudos semelhantes na literatura especializada 

avaliando a expressão de genes por microarray, ligados a vias do metabolismo 

energético, lipídico, carboidrato e de proteínas, buscando associações com medidas 

clínicas como TMR, %PP, %PEP, oxidação de substratos energéticos, composição 

corporal e parâmetros bioquímicos em mulheres com obesidade antes e após 6 meses 

de cirurgia bariátrica. 

Nesse contexto, a obesidade é uma doença crônica que exige 

acompanhamentos duradouros. Os mecanismos moleculares responsáveis pela 

perda de peso após a cirurgia bariátrica ainda são desconhecidos. Além disso, 

conhecer a participação de genes envolvidos no gasto energético, metabolismo de 

lipídios, carboidratos e proteínas, pode favorecer estratégias no manuseio do 

tratamento para obesidade, assim como identificar candidatos que seriam mais 

favoráveis ao procedimento cirúrgico, desenvolvimento de comorbidades e 

personalização de dietas.   
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Conclusões



6 CONCLUSÕES 

A cirurgia bariátrica é um procedimento eficaz para perda de peso, controle de 

variáveis bioquímicas e redução da composição corporal. Além disso, promove 

aumento na expressão de seis genes relacionados ao metabolismo energético 

(CTNNB1, LEP, PPP2CB, RAP1B, GNB4, MLX), esses por sua vez influenciam a taxa 

metabólica de repouso em valores absolutos e ajustados ao peso corporal no período 

pós-operatório, podendo contribuir para um balanço energético negativo. O aumento 

da expressão de genes do metabolismo lipídico, carboidratos e proteínas, não se 

associa com variáveis clinicas, oxidação de substratos energéticos e alterações na 

composição corporal. Além disso, o gene LEP apresenta importante correlação com 

a glicemia enquanto o MLX com triglicerídeos no pré-operatório. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pacientes bariátricos. 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa intitulada “Marcadores moleculares 

relacionados ao metabolismo energético e sua associação com oxidação de substratos e taxa 

metabólica de repouso em mulheres com obesidade grau III pré e pós cirurgia bariátrica” coordenada 

pela professora Dra. Carla Barbosa Nonino, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade 

de São Paulo e com participação do aluno de doutorado Bruno Affonso Parenti de Oliveira. Essa 

pesquisa irá incluir pacientes com obesidade grau III e magros e apresenta o objetivo de avaliar a 

expressão dos genes em tecido de gordura e sangue antes e após cirurgia bariátrica. 

Para você participar da pesquisa, você será selecionada a partir dos atendimentos no 

Ambulatório de Cirurgia Bariátrica do Hospital das Clinicas da FMRP-USP, realizados às quartas-feiras. 

De acordo com o protocolo do serviço, você será internada três dias antes da cirurgia na enfermaria 

de Nutrologia do HCFMRP-USP. Caso você aceite participar da pesquisa, um dia antes da cirurgia serão 

realizadas as seguintes avaliações: 

1-) Medidas de peso, altura, circunferência do abdômen. 

2-) Um exame que verifica sua quantidade de músculo e gordura. Esse exame é chamado 

Bioimpedância Elétrica, é indolor e não invasivo e realizado com você deitado no leito, com adesivos 

colados na pele da mão e pé direitos. Para realização desse exame será necessário que você fique em 

jejum de pelo menos 4 horas. Esse exame tem duração de 3 minutos.  

3-) Um exame que verifica seu gasto de energia chamado calorimetria indireta. Nesse exame, 

você ficará deitado e usará um capacete transparente pelo qual medimos a quantidade de oxigênio 

que está consumindo. Para realização desse exame será necessário que você fique em jejum de pelo 

menos 8 horas. Esse exame terá duração de 30 minutos. 

4-) Analise da sua alimentação (todos os alimentos que você consome durante um dia) por 

meio do questionário chamado de Recordatório 24 horas. 
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Durante a cirurgia, o cirurgião irá coletar 2g de tecido de gordura do abdômen 

aproximadamente (1/2 colher de café) e coleta de sangue (1 colher de sopa) para análise da expressão 

gênica, sendo importante ressaltar que isso não modificará os resultados da cirurgia. 

Após seis meses da cirurgia você terá que retornar ao hospital e ficará internado por cerca de 

seis horas para que todos os procedimentos sejam realizados novamente. Neste momento, para coleta 

de tecido de gordura do abdômen (1/2 colher de café), o médico cirurgião irá realizar um pequeno 

corte (1cm) e profundidade de 2cm no seu abdômen com anestesia local que será fechado com pontos. 

Em decorrência da coleta poderá sentir leves desconfortos como dores e hematomas no local, com a 

sua participação nesta pesquisa estará ajudando a conhecer a influência da cirurgia bariátrica na 

expressão de genes no sangue e tecido, contribuindo para que novos métodos de tratamento para 

obesidade sejam validados e adotados. 

Queremos deixar claro que sua participação é voluntária e será garantido o sigilo da sua 

identidade e a privacidade das informações do seu prontuário e dos dados. Você será devidamente 

acompanhado durante todo o período do estudo e poderá desistir de participar a qualquer momento, 

sem que isto prejudique seu atendimento e acompanhamento habitual. 

Esclarecemos que você não receberá nenhum pagamento do pesquisador ou do hospital e que 

será prestada informação atualizada durante o estudo, mesmo que isso possa afetar a sua vontade de 

continuar dele participando. 

No caso de alterações nos exames você será comunicado e orientado para tratamento, se 

necessário. Caso ocorra dano decorrente da participação na pesquisa, você terá direito a indenização 

conforme as leis vigentes no país. 

Qualquer dúvida apresentada durante a realização do estudo ou a necessidade de 

esclarecimentos, você poderá entrar em contato conosco pelo telefone (16) 3602-4810 ou pelo email 

bruno_parenti@usp.br ou no Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

medicina de Ribeirão Preto pelo telefone (16) 36022228. 

Eu,______________________________________________________________, RG: 

__________________, __________ anos de idade, concordo com minha participação nesta pesquisa 

e declaro ter compreendido o termo de consentimento acima sendo minha participação inteiramente 

voluntária. 

Ribeirão Preto, ____ de _________________ de ________ 

 

______________________________________  ______________________________ 

Nome por extenso da participante   Assinatura da participante 

_______________________________________ _______________________________           

Nome por extenso do pesquisador da equipe  Assinatura do pesquisador da equipe 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pacientes eutróficos. 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Você está sendo convidada a participar da pesquisa intitulada “Marcadores moleculares 

relacionados ao metabolismo energético e sua associação com oxidação de substratos e taxa 

metabólica de repouso em mulheres com obesidade grau III pré e pós cirurgia bariátrica” coordenada 

pela professora Dra. Carla Barbosa Nonino, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade 

de São Paulo e com participação do aluno de doutorado Bruno Affonso Parenti de Oliveira. Essa 

pesquisa irá incluir pacientes com obesidade grau III e magros e apresenta o objetivo de avaliar a 

expressão dos genes em tecido de gordura e sangue. 

 Para você participar da pesquisa, você será selecionada a partir dos atendimentos no 

Hospital Estadual. A coleta do tecido de gordura será realizada durante procedimento cirúrgico de 

hérnia umbilical (incisional ou epigástrica) ou colelitíase sem colecistite aguda. Durante a cirurgia, o 

cirurgião irá coletar 2g de tecido de gordura do abdômen (1/2 colher de café) e sangue (1 colher de 

sopa) para posterior analise da expressão gênica. Ressalto que isso não modificará os resultados da 

cirurgia, já que este tecido será coletado sem a necessidade de procedimento extra pelo médico 

cirurgião. Caso você aceite participar da pesquisa, um dia antes da cirurgia deverá comparecer ao 

Ambulatório de Cirurgia Bariátrica do Hospital das Clinicas da FMRP-USP, dessa forma serão realizadas 

as seguintes avaliações: 

1-) Medidas de peso, altura, circunferência do abdômen. 

2-) Um exame que verifica sua quantidade de músculo e gordura. Esse exame é chamado 

Bioimpedância Elétrica, é indolor e não invasivo e realizado com você deitado no leito, com adesivos 

colados na pele da mão e pé direitos. Para realização desse exame será necessário que você fique em 

jejum de pelo menos 4 horas. Esse exame tem duração de 3 minutos.  

3-) Um exame que verifica seu gasto de energia chamado calorimetria indireta. Nesse exame, 

você ficará deitado e usará um capacete transparente pelo qual medimos a quantidade de oxigênio 

que está consumindo. Para realização desse exame será necessário que você fique em jejum de pelo 

menos 8 horas. Esse exame terá duração de 30 minutos. 
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4-) Analise da sua alimentação (todos os alimentos que você consome durante um dia) por 

meio do questionário chamado de Recordatório 24 horas. 

 Todas as avaliações serão realizadas em um único momento.  

 Esclarecemos que a coleta do tecido de gordura não trará riscos adicionais, além do 

procedimento cirúrgico que você irá realizar. Quanto à coleta de 5mL de sangue (1 colher de sopa) 

poderá sentir leves desconfortos como dores e hematomas no local, com a sua participação nesta 

pesquisa estará ajudando a conhecer a influência da cirurgia bariátrica na expressão de genes no 

sangue e tecido, contribuindo para que novos métodos de tratamento para obesidade sejam validados 

e adotados. 

Queremos deixar claro que sua participação é voluntária e será garantido o sigilo da identidade 

e a privacidade das informações do seu prontuário e dos dados. Você será devidamente acompanhado 

durante todo o período do estudo e poderá desistir de participar a qualquer momento, sem que isto 

prejudique seu atendimento e acompanhamento habitual. 

Esclarecemos que você não receberá nenhum pagamento do pesquisador ou do hospital e que 

será prestada informação atualizada durante o estudo, mesmo que isso possa afetar a sua vontade de 

continuar dele participando.  

No caso de alterações nos exames você será comunicado e orientado para tratamento, se 

necessário. Caso ocorra dano decorrente da participação na pesquisa, você terá direito a indenização 

conforme as leis vigentes no país. 

Qualquer dúvida apresentada durante a realização do estudo ou a necessidade de 

esclarecimentos, você poderá entrar em contato conosco pelo telefone (16) 3602-4810 ou pelo email 

bruno_parenti@usp.br ou no Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

medicina de Ribeirão Preto pelo telefone (16) 36022228. 

Eu,______________________________________________________________, RG: 

__________________, __________ anos de idade, concordo com minha participação nesta pesquisa 

e declaro ter compreendido o termo de consentimento acima sendo minha participação inteiramente 

voluntária. 

Ribeirão Preto, ____ de _________________ de ________ 

 
______________________________________  ______________________________ 

Nome por extenso da participante   Assinatura da participante 

 

_______________________________________ _______________________________          

Nome por extenso do pesquisador da equipe  Assinatura do pesquisador da equipe 
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para guarda de material 

biológico. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA GUARDA DE MATERIAL BIOLÓGICO 

 

Eu, Bruno Affonso Parenti de Oliveira, responsável pelo biorrepositório Nutrição e 

genômica criado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto com o objetivo de guardar amostras 

de sangue para análise de expressão de genes para posterior associação com obesidade referente 

ao Projeto de pesquisa Marcadores moleculares relacionados ao metabolismo energético e sua 

associação com oxidação de substratos e taxa metabólica de repouso em mulheres com 

obesidade grau III pré e pós cirurgia bariátrica, gostaria de convidá-lo (a) para guardar 

amostra de sangue sua para fins de pesquisa e análise científica. Sua participação é 

voluntária, tendo liberdade de aceitar ou não que sua amostra seja guardada, sem risco 

de qualquer penalização ou prejuízo no atendimento que lhe for prestado. O (A) Sr. (a) 

também tem o direito de retirar seu consentimento a qualquer momento.  

Este material será coletado durante procedimentos de coleta de sangue. Após coletado 

será guardado no freezer -80ºC no laboratório de estudos em nutrigenômica do departamento 

de Clínica Médica. 

Eu, como responsável pela pesquisa, me comprometo a identificar as amostras e os 

dados coletados de modo que garanta o seu sigilo e a sua confidencialidade, para isso a sua 

amostra de sangue será identificada por meio de números. 

 Quanto à coleta de material, será coletado 5mL de sangue (1 colher de sopa). Em 

decorrência da coleta poderá sentir leves desconfortos como dores e hematomas no local, com 

a sua participação nesta pesquisa estará ajudando a conhecer a influência da cirurgia bariátrica 

na expressão de genes no sangue, contribuindo para que novos métodos de tratamento para 

obesidade sejam validados e adotados. 

Solicitamos também os dados de contato do(a) senhor (a), para que seja possível  

encontrá-lo(a) posteriormente. Através dos contatos, garantimos fornecer as informações de seu 

interesse, além de receber eventuais benefícios provenientes do estudo com seu material 

biológico.  Também solicitaremos autorização, caso seja necessário, o descarte da amostra de 

sangue coletada em decorrência do armazenamento inadequado. 
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Dados do doador: 

Nome:__________________________________,RG:_______________________, Endereço: 

____________, nº _________, bairro ______________, cidade _________, telefone 

________________.  

Solicitamos sua assinatura, tendo recebido as informações acima, para confirmação de 

aceitação de que sua amostra de material biológico seja armazenada no Hospital das Clínicas 

de Ribeirão Preto, sob a responsabilidade de Bruno Affonso Parenti de Oliveira, para fins de 

pesquisa e análise científica. Também afirmamos que uma via deste documento, 

devidamente assinada será entregue ao senhor (a). 

Abaixo também seguem os dados de contato do pesquisador responsável, caso o(a) 

senhor(a) tenha alguma dúvida posteriormente. Para esclarecimentos de questões éticas, o(a) 

senhor(a) também pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP-

USP, que aprovou este biorrepositório, pelo telefone (16) 3602-2228. 

 

Dados do pesquisador responsável: 

Nome legível: Bruno Affonso Parenti de Oliveira 

Telefone para contato: (016) 997153118 

Assinatura:______________________________________________________ 

Data:___________________________________________________________ 

 

Dados do participante (doador): 

Nome legível:___________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________ 

Data: __________________________________________________________ 

 

Dados do responsável legal pelo doador ou testemunha (caso aplicável): 

Nome legível:___________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________ 

Data: __________________________________________________________ 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Aprovação do Comitê de Ética do HCFMRP-USP. 
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ANEXO B - Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos – REBEC (identificador 

RBR-7dkf7k). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  |  106 

  

ANEXO C – Artigo publicado durante o doutorado. 

 

 


