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RESUMO 
 
 

OLIVEIRA, B.A.P. Análise da expressão de genes relacionados ao gasto 
energético de indivíduos obesos grau III antes e após cirurgia bariátrica. 2015. 
87f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 2015. 
 
A contribuição genética para o desenvolvimento da obesidade precisa ser 
esclarecida em intervenções para perda de peso, como é o caso da cirurgia 
bariátrica. Portanto, a análise da expressão gênica relacionada ao gasto energético 
e posterior associação com a taxa metabólica de repouso pode elucidar o 
entendimento de fatores genéticos que contribuem para a obesidade. Além disso, as 
informações genéticas expressas em determinados indivíduos, podem ajudar a 
esclarecer mecanismos relacionados à regulação energética e oxidação de 
substratos. Assim, o objetivo do presente trabalho foi verificar a expressão dos 
genes ADRB3, UCPs, PLIN1, PPARG2, em tecido adiposo subcutâneo abdominal e 
associar com medidas da taxa metabólica de repouso em indivíduos obesos grau III 
antes e após cirurgia bariátrica. A amostra foi composta por 13 mulheres com 
obesidade antes e após 6 meses de cirurgia bariátrica pela técnica de derivação 
gástrica em Y de Roux e 10 mulheres eutróficas. Tratou-se de um estudo 
longitudinal, no qual foram coletadas medidas antropométricas de peso, estatura, 
índice de massa corporaI, circunferência abdominal, composição corporal (massa 
corporal magra e massa gorda) pela bioimpedância elétrica, calorimetria indireta 
para mensurar a taxa metabólica de repouso e análise de expressão gênica pela 
técnica de PCR em tempo real. Foram observadas diferenças nas variáveis de peso, 
índice de massa corporal, circunferência abdominal, massa corporal magra, massa 
gorda e taxa metabólica de repouso entre os grupos do estudo. Houve diminuição 
dos valores absolutos da taxa metabólica de repouso (2.094±275 vs 1.863±210kcal, 
p=0,01), porém quando ajustada pelo peso observou-se aumento (17,7±2,1 vs 
20,4±2,1kcal/kg p=0,01). A massa corporal magra no momento pós operatório 
exerceu influência de 29% na taxa metabólica de repouso por quilograma de peso, 
sendo que houve correlação positiva entre as duas variáveis (r=0,63, p=0,02). A 
expressão do gene UCP2 apresentou diferença entre os dois momentos do estudo 
(p=0,01). Houve influência dos genes UCP2 e PLIN1 na taxa metabólica de repouso 
por quilograma de peso no período pré operatório. O percentual de perda de peso foi 
influenciado pela expressão dos genes UCP2 e PLIN1 no período pré operatório. 
Conclui-se que as modificações proporcionadas pela cirurgia bariátrica aumentam a 
expressão dos genes e gasto energético de mulheres com obesidade grau III. 
 
Palavras-chave: Obesidade. Cirurgia bariátrica. Taxa metabólica de repouso. 
Expressão gênica. Composição corporal. 
 
  



  

ABSTRACT 
 
 

OLIVEIRA, B.A.P. Analysis of gene expression related to energy expenditure of 
obese grade III before and after bariatric surgery. 2015. 87f. Dissertation 
(Master´s degree) – Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo. 
Ribeirão Preto, 2015. 
 
The contribution of genetic to the development of obesity need to be established 
accurately interventions for weight loss, as in the case of bariatric surgery. Therefore, 
the analysis of gene expression related to energy expenditure and subsequent 
association with the resting metabolic rate can elucidate the understanding of genetic 
factors that contribute to obesity. Furthermore, the genetic information expressed in 
certain individuals may help clarify regulatory mechanisms related to energy and 
substrate oxidation. The objective was to investigate the expression of genes 
ADRB3, UCPs, PLIN1 and PPARG2 in abdominal subcutaneous adipose tissue and 
associate it with measures of resting metabolic rate in grade III obese patients before 
and after bariatric surgery. The sample consisted of 13 obese women before and 6 
months after bariatric surgery (gastric bypass Roux-Y technique) and 10 healthy 
women. This was a longitudinal study in which anthropometric measurements of 
weight were collected, height, body mass index, waist circumference, body 
composition (lean body mass and fat mass) by bioelectrical impedance, indirect 
calorimetry to measure the resting metabolic rate and gene expression was analysed 
by PCR real time. Differences in body weight, body mass index, waist circumference, 
lean body mass, fat mass and resting metabolic rate between the study groups. 
There was a decrease of the absolute values of the resting metabolic rate 
(2.094±275 vs 1863±210kcal, p=0,01), but when adjusted for body weight an 
increase was observed (17,7±2,1 vs 20,4±2,1kcal/kg p=0,01). Lean body mass in the 
post operative period influenced 29% in resting metabolic rate per kilogram of weight, 
and there was a positive correlation between resting metabolic rate and lean body 
mass (r=0,63, p=0,02). The expression of UCP2 gene was different between the two 
sample points (p=0,01). There was influence of UCP2 and PLIN1 genes in resting 
metabolic rate per kilogram of weight in the preoperative period. The percentage of 
weight loss was influenced by the UCP2 gene and PLIN1 preoperative period. We 
conclude that the modifications provided by bariatric surgery increase the gene 
expression and energy expenditure women with morbid obesity. 
 
Keywords: Obesity. Bariatric surgery. Resting metabolic rate. Gene expression. 
Body composition. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No presente tópico será realizada uma análise crítica sobre os temas 

diretamente relacionados ao desenvolvimento da dissertação. Dessa forma, serão 

abordados a obesidade, sua etiologia e consequências, a taxa metabólica de 

repouso, definição e importância no controle de peso corporal, a cirurgia bariátrica e 

as alterações proporcionadas na taxa metabólica de repouso no período pós-

operatório, além da contribuição de determinados genes no gasto energético e 

desenvolvimento da obesidade.  

 

1.1 Obesidade 

 

Atualmente a prevalência de indivíduos obesos é alarmante. Estimativas da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) evidenciaram que em 2015 cerca de 2,3 

bilhões de adultos estarão com sobrepeso e mais de 700 milhões serão obesos 

(MELO, 2014). No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, uma pesquisa 

realizada em todas as capitais dos estados e do Distrito Federal verificou que o 

excesso de peso na população adulta atinge cerca de 51%, ou seja, a cada dez 

pessoas avaliadas cinco apresentaram índice de massa corporal (IMC) elevado. 

Estudos populacionais demonstram no período de 1974-1975 a 2008-2009, a 

prevalência de excesso de peso em mulheres aumentou de 28,7 para 48,0%, ao 

passo que os valores de obesidade dobraram de 8,0 para 16,9% no mesmo período 

(IBGE, 2010).  

O excesso de gordura corporal está relacionado ao aumento do risco de 

desenvolvimento de diversas doenças, como hipertensão, diabetes e outras doenças 
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relacionadas ao sistema cardiovascular (HAIDAR & COSMAN, 2011). De acordo 

com o estudo conduzido por Mandal (2014), no qual avaliaram 300 indivíduos com 

sobrepeso e obesidade constataram a prevalência de hipertensão em 8,2% na 

população com sobrepeso e em 22,2% na população com obesidade, ao passo que 

a prevalência de diabetes tipo 2 em indivíduos com sobrepeso foi de 15,5% e em 

obesos de 20,2%. Aproximadamente 90% dos casos de diabetes tipo 2 está 

diretamente relacionado a obesidade, sendo que esses dados indicam prevalência 

de doenças de acordo com o aumento de peso (HAIDAR & COSMAN, 2011). 

A OMS classifica a obesidade em adultos com base no IMC, e define-se baixo 

peso para IMC <18,5kg/m², eutrófico para IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m², sobrepeso 

para IMC entre 25 e 29,9 kg/m², obesidade grau I para IMC entre 30 e 34,9kg/m², 

obesidade grau II para IMC de 35 a 39,9kg/m² e obesidade grau III para IMC 

≥40kg/m². Ainda, de acordo com a American Society for Metabolic and Bariatric 

Surgery (ASMBS) são classificados como super obesos indivíduos com IMC entre 50 

e 60kg/m² e como super,super obesos quando apresentam IMC >60kg/m². 

A obesidade está relacionada a diversas causas incluindo as genéticas, 

fisiológicas, metabólicas, ambientais, emocionais e culturais (FOUREAUX; PINTO; 

DÂMASO, 2006). A falta de exercícios físicos e a alimentação inadequada resultam em 

balanço energético positivo, o que significa aumento do peso corporal (MELO; 

TIRAPEGUI; RIBEIRO, 2008). Nesse contexto, é necessário procedimentos para 

potencialização do gasto energético diário (GED), dessa maneira reduzindo a obesidade. 

No entanto, avanços científicos indicam que o balanço energético, 

determinado pela energia ingerida e pela energia gasta, parece depender 40% da 

herança genética (MARQUES-LOPES et al., 2004), sendo que essa variação 

genética pode ajudar a esclarecer por que alguns indivíduos são mais propensos a 
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ganhar peso do que outros, nas mesmas condições ambientais (HESKETH et al., 

2006). 

 

1.2 Taxa Metabólica de Repouso  

 

O estudo sobre metabolismo energético teve início no século XVIII com os 

experimentos de Antoine Laurent Lavoisier que identificou o gás oxigênio, o qual 

combinado com substâncias combustíveis liberava calor (WAHRLICH & ANJOS, 

2001). Para comprovar que a oxidação era a fonte de calor em animais, Lavoisier e 

Laplace desenvolveram o primeiro calorímetro direto, seguidos por Atwater e Rosa 

que aperfeiçoaram para avaliação do gasto energético em humanos, posteriormente 

esse aparelho foi denominado câmara calorimétrica (FONSECA & DUARTE, 2008).  

A partir do século XX devido a questões de aplicabilidade prática e elevado 

custo, a calorimetria direta foi substituída pela calorimetria indireta (CI). A CI mede a 

produção de energia a partir das trocas gasosas do organismo com o meio 

ambiente, sendo calculada a partir dos equivalentes calóricos do oxigênio 

consumido e gás carbônico produzido (FRANKENFIELD; ROTH-YOUSEY 

COMPHER, 2005).  

A CI é um método simples e não invasivo, difundido mundialmente para 

calcular o dispêndio energético de um indivíduo (DIENER, 1997).  O GED 

compreende três componentes principais, a taxa metabólica de repouso (TMR), o 

efeito térmico dos alimentos (ETA) e o gasto energético da atividade física (GEAF) 

(SCHNEIDER & MEYER, 2007).  

De acordo com Fonseca & Duarte (2008) a TMR é definida como a 

quantidade de energia necessária para o corpo humano manter os processos 
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fisiológicos normais durante o repouso, caracterizando-se como a principal 

componente do GED de indivíduos sedentários representando de 60 a 75% 

(HASSON et al., 2011).  O ETA envolve a energia despendida na digestão, absorção 

e metabolismo dos alimentos (MELO; TIRAPEGUI; RIBEIRO, 2008), sendo que o 

aumento do GED ocasionado pelo ETA tem sua intensidade e duração dependentes 

da quantidade e natureza dos nutrientes consumidos (MELO; TIRAPEGUI; 

RIBEIRO, 2008; AMORIM & GOMES, 2003). O GEAF corresponde 

aproximadamente de 15 a 30% do GED, valores que podem sofrer modificações 

dependendo do nível de exercício físico realizado, por essa razão o GEAF é 

considerado o componente adaptável mais importante do gasto energético 

(AMORIM & GOMES, 2003).   

A avaliação da TMR em programas de intervenção e controle de peso se 

tornou essencial para determinar as necessidades energéticas, a fim de verificar o 

balanço energético e delimitar a conduta ao paciente com obesidade (RUIZ et al., 

2011). No entanto, quando analisados em populações distintas, nota-se uma 

variabilidade no valor da TMR, devido às variáveis que interferem em seu 

comportamento (DIENER, 1997).  

As principais variações na medida da TMR são atribuídas às medidas 

antropométricas (SPEAKMAN & WESTERTERP, 2010). Dentre elas, destaca-se a 

massa corporal magra (MCM), sendo determinante no gasto energético e a massa 

gorda (MG) que possui correlação positiva com a TMR (BONGANHA et al., 2009). 

Estudos apresentam coeficientes de correlação mais elevados para estas variáveis em 

pacientes com obesidade em relação a eutróficos (FONSECA & DUARTE, 2008). 

A literatura recente sugere uma contribuição genética para o desenvolvimento 

da obesidade, relacionando genes fundamentais no controle do peso e gasto 
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energético (SMITH & ORDOVÁS, 2012; DERAM & VILLARES, 2009). Portanto, a 

análise da expressão gênica relacionada ao gasto energético e posterior associação 

com a TMR pode elucidar o entendimento de fatores genéticos que contribuem para 

a obesidade. Além disso, as informações genéticas expressas em determinados 

indivíduos, podem ajudar a esclarecer mecanismos relacionados à regulação 

energética e oxidação de substratos.  

 

1.3 Cirurgia Bariátrica 

 

De acordo com Buchwald & Oien, no ano de 2011, foram totalizados 340.768 

procedimentos operatórios, no qual Estados Unidos e Canadá realizaram 101.645, a 

segunda posição é ocupada pelo Brasil com um total de 65 mil procedimentos anuais.   

A cirurgia bariátrica é indicada para indivíduos que apresentam IMC maior 

que 40kg/m², com ou sem comorbidades, sem sucesso no tratamento clínico 

longitudinal, por no mínimo dois anos e que tenham seguido protocolos clínicos ou 

para aqueles com IMC> 35kg/m² portadores de comorbidades, 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, a derivação gástrica em Y de Roux 

(DGYR) é considerada padrão-ouro (MIRAS & le ROUX, 2010), representando 

46,6% do total de procedimentos realizados no mundo (BUCHWALD & OIEN, 2013). 

Este procedimento consiste na restrição do estômago para adaptação a um volume 

ao redor de 30 a 50 mL (FANDIÑO et al., 2004). A gastroplastia está associada a 

uma derivação gastrojejunal com anastomose em Y-de-Roux com comprimento das 

alças bileopancreática e alimentar com variação de 10 a 100 cm a partir do ângulo 
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de Treitz e de 75 a 150 cm, respectivamente (ORCI; CHILCOTT; HUBER, 2011). 

Assim, o procedimento cirúrgico 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).  

A compreensão dos mecanismos relacionados ao gasto energético é uma 

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

responsável por um grande percentual do gasto calórico diário (CAREY; PLIEGO; 

RAYMOND, 2006). Estudos mostram que a perda de peso após a cirurgia bariátrica 

está associada com a redução do GED, o qual pode limitar a perda de peso dos 

pacientes em longo prazo (CARRASCO et al., 2007).   

Os efeitos da DGYR no peso corporal já estão bem esclarecidos na literatura 

científica, porém são escassas as pesquisas sobre as alterações na MCM e MG 

associada à TMR após a cirurgia (CAREY et al., 2006). Além disso, não há consenso 

nos estudos longitudinais sobre a influência das variáveis de composição corporal no 

aumento ou diminuição do gasto energético dos indivíduos pré e pós DGYR. 

 

1.4 Genes 

 

Estudos apresentam a obesidade como uma doença de origem multifatorial com 

implicações genéticas (BURGIO; LOPOMO; MIGLIORE, 2014). Segundo Loos (2012), 

mais de 80 estudos com genoma foram realizados até o momento, identificando mais 

de 300 loci cromossômicos relatados na participação do controle de peso corporal e 

regulação do metabolismo energético. Dentre estes, destacam-se os genes beta-3-

adrenoreceptor (ADRB3), proteínas desacopladoras (UCPs), pirilipina1 (PLIN1) e 

receptor ativado por proliferadores de peroxissomas tipo gama (PPARG2).  
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1.4.1 Beta-3-adrenoreceptor (ADRB3) 

 

As catecolaminas (epinefrina e norepinefrina) estimulam a lipólise pela ativação 

dos receptores adrenérgicos, principalmente no tecido adiposo (SCHMIDT et al., 2014). 

Dessa maneira, o sistema adrenérgico possui um papel fundamental na regulação do 

balanço energético e controle do peso corporal (MASUO & LAMBERT, 2011). 

De acordo com recentes pesquisas o ADRB3 localizado no cromossomo 8 

humano região 8p12 expresso especificamente no tecido adiposo, é considerado o 

principal receptor envolvido na termogênese e mobilização de lipídio no tecido 

adiposo (KUROKAWA et al., 2008; SALIBA et al., 2014).  

O ADRB3 pode estar relacionado com a dificuldade de perder peso em 

indivíduos com obesidade, uma vez que a diminuição de sua função no tecido 

adiposo branco (TAB) ocasiona menor taxa de lipólise o que desencadeia uma maior 

retenção de lipídios nos adipócitos (MASUO & LAMBERT, 2011). Há evidências que 

a variação nesse gene pode predispor indivíduos à obesidade abdominal, resistência 

à insulina e ao diabetes melitus tipo 2 (KOUMANIS et al., 2002). 

 

1.4.2 Proteínas desacopladoras (UCPs) 

 

As proteínas desacopladoras 1 (UCP1), 2 (UCP2) e 3 (UCP3) são membros 

da família de proteínas localizadas na membrana interna das mitocôndrias e 

participam no gasto energético, termogênese, regulação dos ácidos graxos livres e 

diminuição das espécies reativas de oxigênio (BRONDANI et al., 2014). 

A UCP1 localizada no cromossomo 4 humano região 4q28-q31 expressa 

principalmente no tecido adiposo marrom (TAM) desempenha papel importante não 
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somente na regulação térmica, mas no balanço energético e controle de peso 

corporal (KLAUS et al., 2004). No TAB apresenta função semelhante, contribuindo 

na oxidação, metabolismo lipídico e capacidade de redução de peso, portanto a 

expressão elevada do gene UCP1 pode prevenir o desenvolvimento da obesidade 

(KLAUS et al., 2012). 

Por outro lado, a UCP2 identificada no cromossomo 11 humano região 11q13 

pode ser encontrada em diferentes tecidos, TAB, TAM, músculo esquelético, rim, 

pâncreas e células do sistema imune (MINGRONE et al., 2003; DIANO & 

HORVATH, 2012). Já a UCP3 localizada no cromossomo 11 humano região 

11q.13.4 é expressa principalmente no músculo esquelético. Porém, tanto a UCP2 

como a UCP3 estão envolvidas na regulação do metabolismo energético, no 

controle do peso corporal e de acordo com pesquisas recentes sugerem função 

importante na modulação do uso de lipídio e glicose como substratos. Desse modo, 

as UCPs representam novas estratégias no combate a obesidade e doenças 

associadas (DIANO & HORVATH, 2012; TODA & DIANO, 2014). 

 

1.4.3 Pirilipina 1 (PLIN1) 

 

As pirilipinas são proteínas localizadas na superfície dos adipócitos, sendo 

identificadas como as proteínas mais abundantes em torno desses (SMITH & 

ORDOVÁS, 2012), desempenhando um papel chave no armazenamento de lipídios, 

protegendo o núcleo lipídico da ocorrência de lipases e dessa maneira facilitando a 

formação de gotículas de gordura (RUIZ et al., 2011). 

A pirilipina 1 e codificada pelo gene PLIN1 localizado no cromossomo 15 

humano região 15q26 (SMITH & ORDOVÁS, 2012). Pesquisas em humanos 
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encontraram expressão elevada desse gene em indivíduos com obesidade (KERN et 

al., 2004), sendo associada a comorbidades relacionadas a obesidade, como a 

síndrome metabólica (DERAM et al., 2008). 

 

1.4.4 Receptor ativado por proliferadores de peroxissomas tipo gama 

(PPARG2) 

 

Os receptores ativados por proliferadores de peroxissoma (PPARs) são 

fatores de transcrição pertencentes à família de receptores nucleares responsáveis 

pela regulação de vários processos biológicos, no qual três isoformas derivadas a 

partir do mesmo gene têm sido identificadas e estudadas com maior frequência: 

PPARG1, PPARG2 e PPARG3 (MONSALVE et al., 2013). O PPARG1 é expresso 

em uma ampla variedade de tecidos, o PPARG3 é expresso no intestino grosso, 

macrófagos e TAB, por sua vez PPARG2 tem expressão restrita no tecido adiposo 

(TAVARES; HIRATA; HIRATA, 2007; MONSALVE et al., 2013).  

O gene PPARG2 localizado no cromossomo 3 humano região 3p25 participa 

na regulação do metabolismo lipídico, proliferação, diferenciação dos adipócitos e 

sensibilidade à insulina (HUANG; ZHAO; ZHAO, 2011). A expressão do gene 

PPARG2 é aumentada no tecido adiposo de indivíduos com obesidade comparados 

a eutróficos, sendo reduzida durante a perda de peso (SWARBRICK et al., 2001), 

além disso, é considerado um gene candidato para distúrbios relacionados ao 

metabolismo lipídico (HUANG; ZHAO; ZHAO, 2011).  
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2 OBJETIVOS 

 

Verificar a expressão dos genes ADRB3, UCPs, PLIN1, PPARG2, em tecido 

adiposo subcutâneo abdominal e associar com medidas da taxa metabólica de 

repouso em indivíduos obesos grau III antes e após cirurgia bariátrica.  

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar a antropometria, composição corporal e taxa metabólica de repouso 

em indivíduos com obesidade grau III antes e após cirurgia bariátrica; 

 Comparar a taxa metabólica de repouso antes e após cirurgia bariátrica com 

o grupo controle;  

 Comparar a expressão dos genes ADRB3, UCPs, PLIN1 e PPARG2 de 

mulheres obesas com o grupo controle; 

 Determinar se os genes ADRB3, UCPs, PLIN1 e PPARG2 possuem relação 

com a taxa metabólica de repouso; 

 Avaliar a influência dos genes ADRB3, UCPs, PLIN1 e PPARG2 no 

percentual de perda de peso.  
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS  

 

3.1 Casuística 

 

Foram selecionados 23 indivíduos, distribuídos em dois grupos. Grupo – 1 

Cirurgia Bariátrica (G1) foi composto por 13 indivíduos do sexo feminino com 

obesidade grau III de população miscigenada (PENA et al., 2011), idade entre 18 e 

60 anos, candidatos à cirurgia bariátrica de acordo com critérios estabelecidos pela 

Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Grupo 2 - Controle (G2) 

composto por 10 indivíduos eutróficos com IMC entre 18,5kg/m2 a 24,9kg/m2 (OMS, 

2004), provenientes do Hospital Estadual que por indicação médica realizaram 

procedimento cirúrgico de hérnia umbilical (incisional ou epigástrica) ou colelitíase 

sem colecistite aguda.  

Os participantes do G1 receberam dietas de baixo valor energético e não 

realizaram exercícios físicos um dia antes da coleta para garantir a padronização 

dos dados. Os participantes do estudo foram esclarecidos a respeito do protocolo da 

pesquisa, sendo incluídos somente os de acordo com a sua realização. A pesquisa e 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foram aprovados pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do HCFMRP-USP (CAAE: 18973913.0.0000.5440), 

(APÊNDICE A,B,C). 

 

3.2 Critérios de Inclusão 

 

Para o G1 participaram mulheres com indicação de cirurgia bariátrica pela 

técnica de derivação gástrica em Y de Roux, de acordo com o protocolo do Centro 
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de Cirurgia Bariátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, seguindo os critérios estabelecidos pela 

Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 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 Exclusão  

 

Foram excluídos do estudo os pacientes que apresentaram modificação na 

técnica cirúrgica padrão, perda de seguimento com equipe, gestantes, doenças da 

tireoide, distúrbios psiquiátricos e câncer. 

 

3.4 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 antecedente ao 

procedimento cirúrgico e outra após seis meses. A primeira etapa ocorreu um dia 

antes do procedimento cirúrgico. Foi realizada avaliação nutricional, incluindo 

medidas de peso, estatura, questionário de hábitos de vida (antecedentes pessoais 

e histórico familiar de doenças crônicas), análise da composição corporal e taxa 

metabólica de repouso (Figura 1). Todas as avaliações foram realizadas na unidade 

metabólica do hospital.  

Durante a cirurgia bariátrica foram coletados 2g de tecido adiposo subcutâneo 

abdominal acima da cicatriz umbilical do lado superior direito para posterior análise 
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da expressão gênica, sendo importante ressaltar que todo procedimento cirúrgico e 

coleta de tecido foram realizados pelo médico cirurgião. 

A segunda etapa do presente estudo ocorreu após seis meses da cirurgia 

bariátrica, na qual foram realizados todos os procedimentos descritos anteriormente 

na etapa 1, sendo que a coleta do tecido adiposo foi realizada por meio de biópsia 

na mesma região do primeiro procedimento e pela mesma equipe médica.  

Para G2 todas as avaliações foram efetuadas em único momento. A coleta do 

tecido adiposo subcutâneo abdominal foi realizada durante procedimento cirúrgico 

de hérnia umbilical (incisional ou epigástrica) ou colelitíase sem colecistite aguda 

pela mesma equipe médica do G1. Todos os procedimentos foram realizados no 

Hospital Estadual da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP. 
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3.5 Avaliação Nutricional 

 

3.5.1 Antropometria 

 

Para avaliação antropométrica foram utilizados os indicadores: peso, estatura, 

IMC e circunferência abdominal (CA). 

Os pacientes foram pesados em balança digital da marca Filizola® do tipo 

plataforma, com capacidade para 300 kg e precisão de 0,2 kg. Para medida da 

estatura foi utilizada haste vertical com graduação de 0,5 cm. O IMC obtido a partir 

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, 2004).  

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, 2009).    

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. O percentual de perda de peso corresponde à porcentagem (%) de peso 

perdido em relação ao peso pré-operatório. A perda de peso (kg e %) foi calculada 

como exposto no Quadro 1. 
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Quadro 1. Cálculo para perda de peso em valores absolutos e porcentagem 
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) 

Kg= quilogramas; %PP= percentual de perda de peso. 

 

3.5.2 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 de acordo 

com as seguintes recomendações: 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 recomendações do fabricante foram colocados quatro 

eletrodos adesivos na mão e no pé direito, como representado na Figura 2: 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 800 A) e frequência de 50 Khz foi 

aplicada nos eletrodos distais da mão e do pé.  
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Figura 2: Fotografia do aparelho de Bioimpedância Elétrica e representação dos 
eletrodos em uma avaliação. 

 

 

Os valores de resistência e reactância foram colocados em fórmulas de 

composição corporal específicas para a população do presente estudo, obtendo-se 

assim, os valores de massa corporal magra (MCM) (JAKICIC; WING; LANG, 1998). 

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

MCM (kg) do peso total (kg). A fórmula para o cálculo da MCM é apresentada no 

Quadro 2. 

 

Quadro 2. Equação de JAKICIC (1998) para correção da MCM de mulheres 
obesas.  

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

Est= estatura (cm); R= resistência (ohm); P= peso (kg). 
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3.6 Avaliação da Taxa Metabólica de Repouso 

 

A TMR foi determinada pela medida do oxigênio consumido (O2) e gás 

carbônico 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 permanecerem em jejum de seis horas, não 

realizarem 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 3. 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 3: Avaliação da taxa metabólica em repouso de pacientes 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 que os dez primeiros minutos foram 

descartados até o indivíduo atingir um estado estável (WEIJS & VANSANT, 2010). O 

modelo matemático para estimativa da taxa metabólica de repouso está apresentado 

no Quadro 3.  

 

Quadro 3. Equação de Weir (1949) para estimativa da taxa metabólica de 
respouso. 

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

Vo2 = volume de oxigênio; VCO2= volume de gás carbônico. 

 

3.7 Coleta de Tecido Adiposo  

 

Durante o ato cirúrgico foram extraídas amostras de tecido adiposo, 

aproximadamente 2g na linha média, acima da cicatriz umbilical do lado superior 

direito. As amostras foram armazenadas em gelo e estocadas a -80ºC. 

O referido procedimento foi realizado em ambos os grupos estudados, 

durante a cirurgia bariátrica para G1, sendo que este tecido já é abordado durante o 

ato operatório e no caso do G2 por meio de uma incisão de 1 cm na linha média 

supra umbilical.  

A coleta da segunda etapa foi realizada apenas para o G1 (submetidos à 

cirurgia bariátrica), após seis meses do primeiro procedimento, no qual foi realizada 

pequena incisão no mesmo local da cicatriz prévia. Desse modo, o paciente foi 

submetido à biópsia para retirada do tecido adiposo subcutâneo, sob efeito de 

anestesia local.  
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3.8 Análises da Expressão Gênica 

 

3.8.1 Extração de RNA  

 

O RNA foi extraído a partir de 2g da amostra do tecido adiposo subcutâneo de 

pacientes com obesidade grau III submetidos à cirurgia bariátrica (G1) e indivíduos 

eutróficos (G2), utilizando o método de extração fenolclorofórmio descrito por 

Chomczynski & Sacchi (1987) a partir de 1,0 mL de Trizol (Invitrogen, Carlsbad, CA, 

EUA). O procedimento para extração de RNA é descrito a seguir: 

Para amostras de tecido adiposo, centrifugar à 12.000g por 10 minutos antes 

de seguir o protocolo. Recuperar a fase intermediária. Descartar o pellet e o 

sobrenadante oleoso. 

1. Descongelar a amostra em Trizol, mantendo no gelo  

2. Adicionar 250uL de clorofórmio 

3. Adicionar 10uL de glicogênio (20ng/uL)  

4. Agitar o tubo manualmente por 15 segundos  

5. Incubar por 5 minutos no gelo  

6. Centrifugar à 12.000g por 15 minutos à 4°C  

7. Transferir o sobrenadante para um novo tubo  

8. Adicional 250uL de clorofórmio  

9. Agitar o tubo manualmente por 15 segundos e incubar por 5 minutos no gelo  

10. Centrifugar à 12.000g por 15 minutos à 4°C  

11. Transferir o sobrenadante para um novo tubo  

12. Adicionar o mesmo volume de isopropanol 100% (gelado)  

13. Agitar manualmente por inversão  

14. Centrifugar à 12.000g por 15 minutos à 4°C  

15. Descartar cuidadosamente o sobrenadante  
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16. Ressuspender o pellet em 1mL de etanol 70%  

17. Centrifugar à 12.000g por 15 minutos à 4°C  

18. Ressuspender o pellet em 1mL de etanol 70%  

19. Centrifugar à 12.000g por 15 minutos à 4°C  

20. Secar o pellet  

21. Adicionar 20uL de água RNAse free  
 

A quantificação do RNA foi realizada por meio do espectrofotômetro 

NanoDrop Lite (Thermo Scientific) nos comprimentos de onda de 260/280 e 230nm, 

visando avaliação do grau de pureza de cada amostra. As amostras de RNA foram 

armazenadas em freezer -80°C, garantindo estabilidade e preservação do RNA. 

 

3.8.2 Transcrição reversa por reação em cadeia da polimerase – RT- qPCR 

(Reverse Transcriptase – Polymerase Chain Reaction) – Síntese de cDNA 

 

O DNA complementar (cDNA) foi sintetizado em uma reação de 50µL 

contendo 100ng de RNA total utilizando kit High-Capacity cDNA Reverse 

Transcription® (Life Tecnologies), conforme instruções do fabricante. 

 

3.8.3 Análise de expressão gênica – PCR em tempo real (qPCR) 

 

A análise da expressão gênica foi realizada em triplicata por qPCR utilizando 

o aparelho 7500 Fast real PCR System (Applied Biosystems).  

De acordo com cada curva padrão, o número de cópias dos transcritos foi 

obtido. A qPCR foi realizada para quantificar a expressão relativa dos genes ADRB3, 

UCPs, PLIN1, PPARG2, utilizando as sondas de hidrólise apresentadas no quadro 

4:  
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Quadro 4. Sondas de hidrólise 
para os genes alvos. 

GENE SONDA 

ADRB3 Hs00609046_m1 

UCP1 Hs00222453_m1 

UCP2 Hs01075227_m1 

UCP3 Hs01106052_m1 

PLIN1 Hs00160173_m1 

PPARG2 Hs01115513_m1 
TaqMan MGB 6-FAM fluorogênicas, de 
acordo com instruções do fabricante. As
reações foram realizadas em placas de 96
wells (Applied Biosystems).  

 

A quantificação relativa utilizando como calibrador o grupo G2 foi efetuada por 

meio do software Symphonitm recomendado pelo próprio fabricante, no qual realizou-

se todos os cálculos de diferença de expressão baseado na metodologia de 2∆∆Ct. 

 

3.8.4 Controle endógeno 

 

Para normalizar a expressão dos mRNAs 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 utilizados em estudos para determinar o melhor normalizador 

para as amostras analisadas. Os genes de referência foram amplificados e 

detectados por sonda TaqMan MGB 6-FAM fluorogênicas (Applied Biosytems), de 

acordo com instruções do fabricante. 
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Quadro 5. Sondas de hidrólise 
para os genes de referência. 

GENE SONDA 

GAPDH Hs99999905_m1 

β-actina Hs99999903_m1 
 

 

 

3.9 Análise Estatística 

 

Após atestada a normalidade da distribuição dos dados pelo teste de Shapiro-

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

(DP). Em seguida foi utilizada a análise de variância (ANOVA) com post hoc de 

Tukey para verificar diferenças entre os grupos. O teste t de Student para amostras 

pareadas foi utilizado para comparações entre os momentos pré e pós cirurgia 

bariátrica, em seguida análise de regressão linear para determinar a magnitude da 

influência da variável MCM e para verificar a associação entre a MCM e TMR foi 

utilizado o coeficiente de correlação de Pearson. Para as variáveis não paramétricas 

foram utilizados o teste de Wilcoxon e regressão linear múltipla. 

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 

17.0 [Inc. Chicago. IL]).  
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4 RESULTADOS 

 

Participaram do presente estudo 23 indivíduos, sendo 13 mulheres com 

obesidade, com média de idade de 32,7±9,1 anos que foram submetidas ao 

procedimento cirúrgico pela derivação gástrica em Y de Roux e 10 mulheres 

eutróficas com média de idade de 34,0±11,0 anos. 

Na tabela 1 estão descritas as variáveis de antropometria, composição 

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

mulheres eutróficas. Foram observadas diferenças significantes nas variáveis peso, 

IMC, CA, MCM, MG, VO2, VCO2, TMR e QR entre os grupos, sendo que apenas as 

variáveis estatura e idade não apresentaram diferenças. 

No grupo G1 das mulheres candidatas a cirurgia bariátrica 84,6% foram 

classificadas com obesidade grau III, após 6 meses da DGYR das 13 pacientes, 

apenas 23% apresentaram obesidade grau III, 23% obesidade grau II, 38,5% 

obesidade grau I, 7,7% sobrepeso e 7,7% da amostra atingiu a eutrofia. 
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Tabela 1. Antropometria, composição corporal e taxa metabólica de repouso 
de pacientes com obesidade grau III antes e após 6 meses de cirurgia 
bariátrica (G1) e eutróficas (G2). 

  G1pré-op 
(n=13) 

G1pós-op 
(n=13) 

G2 
(n=10) 

Idade 32,7±9,1 33,2±9,1 34,0±11,0 

Peso (kg) 119,3±15,0 92,5±14,1a,c 56,7±7,4a,b 

Estatura (cm) 164,0±7,4 161,2±6,8 

IMC (kg/m2) 44,5±6,4 34,5±5,7a,c 21,7±2,1 a,b 

CA (cm) 125,5±14,3 109,0±14,4a,c 78,6±8,7 a,b 

MCM (kg) 54,7±4,3 50,0±4,7a,c 39,5±6,3 a,b 

%MCM 46,2±3,3 54,6±4,9 a,c 69,4±3,5 a,b 

MG (kg) 64,6±11,4 42,5±10,3a,c 17,4±2,5 a,b 

%MG 53,8±3,3 45,4±4,9 a,c 30,5±3,5 a,b 

VO2 (l/min) 0,31±0,04  0,27±0,03  0,20±0,04 a,b 

VCO2 (l/min) 0,21±0,02 0,18±0,02a,c 0,16±0,02 a,b 

TMR (kcal/dia) 2.094±275 1.863±210a,c 1.427±257 a,b 

QR 0,70±0,05 0,69±0,05 0,77±0,09 a,b 

Op: operatório, IMC: índice de massa corporal, CA: circunferência abdominal, 
MCM: massa corporal magra, MG: massa gorda, VO2: volume de oxigênio, VCO2: 
volume de dióxido de carbono, TMR: taxa metabólica de repouso, QR: quociente 
respiratório, ap< 0,05 em relação ao G1pré-op, bp<0,05 em relação ao G1pós-op e 
cp<0,05 em relação ao controle. 
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Na tabela 2 são apresentadas as comparações entre TMR antes e após seis 

meses do tratamento cirúrgico em valores absolutos e ajustados por peso corporal e 

MCM. Houve uma diminuição dos valores absolutos da TMR (p=0,01), porém 

quando ajustada pelo peso observou-se um aumento significante (p=0,01). A 

quantidade de caloria por quilo de MCM se manteve comparando os momentos 

antes e após 6 meses do procedimento (p=0,36). 

 

Tabela 2.  Taxa metabólica de repouso em termos absolutos e ajustados por 
peso e massa corporal magra antes e após 6 meses da cirurgia bariátrica. 

  G1 pré-op 
(n=13) 

G1 pós-op 
(n=13) P 

TMR abs (kcal) 2.094±275 1.863±210 0,01 

TMR/Peso (kcal/kg) 17,7±2,1 20,4±2,1 0,01 

TMR/MCM (kcal/kg) 38,3±4,1 37,3±3,2 0,36 

Op: operatório, MCM: massa corporal magra, TMR: taxa metabólica de repouso, 
Abs: Absoluta. 

 

A tabela 3 mostra a análise de regressão linear para a variável dependente 

TMR/kg no grupo de mulheres obesas. A MCM (kg) no momento pós operatório 

explica uma variação 29% da TMR, sendo que exerce influência estatisticamente 

significante na TMR/kg (p=0,03). 

 

Tabela 3.  Modelo de análise de regressão linear para variável dependente taxa 
metabólica de repouso. 

 Variável 
independente β r2 p IC95% 

G1 pré 
MCM(kg) 

-0,370 0,05 0,21 (-0,48;0,12) 

G1 pós  -0,592 0,29 0,03 (-0,50;-0,02) 

MCM: massa corporal magra, r2: coeficiente de determinação, IC: intervalo de 
confiança, p<0,05. 

 



Resultados  |  47 

  

Nas figuras 4 e 5 estão representadas as correlações entre a TMR e MCM no 

grupo G1, demonstrando correlação positiva entre as duas variáveis nos momentos 

pré (r=0,552; p= 0,05) e pós operatório (r=0,632; p= 0,02). 

 

 
Figura 4. Correlação entre TMR e MCM em pacientes com obesidade grau III antes 
da cirurgia bariátrica. 
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Figura 5. Correlação entre TMR e MCM em pacientes após 6 meses de cirurgia 
bariátrica. 
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As figuras de 6 a 11 mostram a expressão dos genes ADRB3, UCP1, UCP2, 

UCP3, PLIN1 e PPARG2 antes e após a cirurgia bariátrica.  Apenas a expressão do 

gene UCP2 apresentou diferença entre os dois momentos (p=0,01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 6. Expressão gênica relativa do gene ADRB3 em mulheres com obesidade 
antes e após 6 meses de cirurgia bariátrica (p=0,92).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Expressão gênica relativa do gene UCP1 em mulheres com obesidade 
antes e após 6 meses de cirurgia bariátrica (p=0,25).  
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Figura 8. Expressão gênica relativa do gene UCP2 em mulheres com obesidade 
antes e após 6 meses de cirurgia bariátrica (*p=0,01).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Expressão gênica relativa do gene UCP3 em mulheres com obesidade 
antes e após 6 meses de cirurgia bariátrica (p=0,65). 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

UCP2
Pré operatório Pós operatório

*

E
xp

re
ss

ão
 g

ên
ic

a 
re

la
tiv

a 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

UCP3
Pré operatório Pós operatório

E
xp

re
ss

ão
 g

ên
ic

a 
re

la
tiv

a 



Resultados  |  51 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Expressão gênica relativa do gene PLIN1 em mulheres com obesidade 
antes e após 6 meses de cirurgia bariátrica (p=0,42). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 11. Expressão gênica relativa do gene PPARG2 em mulheres com 
obesidade antes e após 6 meses de cirurgia bariátrica (p=0,65). 
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Na tabela 4 está apresentada a análise de regressão linear múltipla para 

variável dependente TMR/kg de peso com os genes avaliados nos períodos pré e 

pós operatório. Houve influência dos genes UCP2 (p=0,01) e PLIN1 (p=0,04) na 

TMR/kg de peso no período pré operatório. 

 

Tabela 4. Análise de regressão linear múltipla mostrando a contribuição da 
expressão dos genes avaliados na TMR por kg de peso e ajustado por idade. 

Genes 
     Pré operatório           Pós operatório 

β r² p IC95% β r² p IC95% 

ADRB3 0,109 0,111 0,69 (-0,66;0,95) 0,179 -0,143 0,61 (-0,18;0,29)

UCP1 -0,355 0,244 0,19 (-0,33;0,07) 0,341 -0,035 0,27 (-0,32;1,03)

UCP2 -0,594 0,517 0,01 (-3,87;-0,54) -0,428 0,045 0,16 (-1,89;0,36)

UCP3 0,272 0,182 0,33 (-0,34;0,93) 0,411 0,029 0,17 (-0,25;1,18)

PLIN1 -0,520 0,420 0,04 (-2,17;-0,06) -0,172 -0,04 0,90 (-2,90;2,60)

PPARG2 -0,338 0,233 0,21 (-0,46;0,11) 0,140 -0,152 0,67 (-2,13;3,44)
TMR: taxa metabólica de repouso, r2: coeficiente de determinação, IC: intervalo de 
confiança, p<0,05. 

 

Ao analisar a contribuição da expressão dos genes ADRB3, UCP1, UCP2, UCP3, 

PLIN1 e PPARG2 na variação ponderal, observou-se que a expressão dos genes UCP2 

e PLIN1 no período pré operatório influenciou o percentual de perda de peso durante o 

estudo. A tabela 5 mostra que a %PP é influenciada pelo gene UCP2 no período pré 

operatório, mesmo quando ajustados por idade (modelo 1) e por IMC (modelo 2).   

 

Tabela 5. Regressão linear múltipla mostrando a contribuição independente da 
expressão do gene UCP2 na perda de peso (%). 

 β r2 p IC95% 

Modelo 1 -0,633 0,317 0,02 (-6,58;-0,56)

Modelo 2 0,369 -0,574 0,03 (-6,23;-0,25)
r2: coeficiente de determinação, IC: intervalo de confiança, Modelo 1: regressão 
ajustada por idade, Modelo 2: regressão ajustada por IMC, p<0,05. 
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A tabela 6 mostra a contribuição independente do gene PLIN1 no porcentual 

de perda de peso para os modelos 1 e modelo 2. 

 

r2: coeficiente de determinação, IC: intervalo de confiança, Modelo 1: regressão 
ajustada por idade, Modelo 2: regressão ajustada por IMC, p<0,05. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6. Regressão linear múltipla mostrando a contribuição independente da 
expressão do gene PLIN1 na perda de peso (%). 

 β r2 p IC95% 

Modelo 1 0,456 -0,717 0,01 (-3,89;-0,79)

Modelo 2 0,462 -0,655 0,01 (-3,77;-0,51)
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5 DISCUSSÃO 

 

Pode-se observar, a partir dos resultados obtidos no presente estudo, 

significante redução nas variáveis de peso, IMC e circunferência abdominal após 6 

meses de cirurgia bariátrica. Porém, mesmo após esta redução os indicadores foram 

diferentes do grupo controle. 

A cirurgia bariátrica é uma ferramenta efetiva para o tratamento da obesidade 

grau III, promove considerável perda de peso, redução das comorbidades e 

consequentemente melhora na qualidade de vida dos pacientes (BAVARESCO et 

al., 2010). Inicialmente acreditava-se que a perda de peso induzida pela cirurgia 

bariátrica era causada somente pela restrição da ingestão de alimentos e má 

absorção de nutrientes, entretanto, estudos revelam a participação do aumento da 

saciedade, alteração na palatabilidade, modificação no gosto dos alimentos e 

alteração do metabolismo dos ácidos biliares, assim todos esses processos 

favorecem a manutenção e perda de peso (THIVEL et al., 2013).   

Estudo realizado por Berisha et al. (2011) mostrou redução média de 21% do 

IMC após a cirurgia bariátrica, valor próximo ao evidenciado em nosso estudo de 

22,5%. Pedrosa et al. (2009) relatam redução gradativa do peso e IMC nos períodos 

pós operatórios de 6,12,18, e 24 meses em uma amostra de 205 pacientes e 6 

meses após a cirurgia encontraram pacientes com obesidade grau III, II, I, 

sobrepeso e eutróficos dados esses semelhantes a nossos achados.   

Diferentemente dos resultados da presente pesquisa, na qual apenas 23% 

dos pacientes apresentavam obesidade grau III após 6 meses da DGYR, Costa et al. 

(2010) em estudo prospectivo verificou uma prevalência 42,9% de mulheres com 

IMC acima de 40 kg/m2. 
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As pacientes deste estudo apresentaram perda de média de peso de 26,8 kg 

em 6 meses, equivalente a 22% em relação ao peso pré operatório. Esses dados 

corroboram aqueles obtidos por Berisha et al. (2011), que mostraram redução 

significante de 22% do peso e diferentes aos encontrados por Novais et al. (2010) e 

Pedrosa et al. (2009) com perda de  26,9 % e 23,4%, respectivamente, enquanto 

que Nassif et al. (2009) mostraram redução de peso de 19,9% após 4 meses da 

cirurgia. Estudo publicado por Aarts et al. (2015) mostra que a perda de peso 

proporcionada pelo tratamento cirúrgico parece ter efeito nos familiares dos 

pacientes, uma vez que 66,2% destes também perderam peso. 

As pacientes do presente estudo apresentaram redução média de 16,5 cm de 

CA após 6 meses da DGYR, porém não foi suficiente para atingirem o padrão 

recomendado pela Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da 

Síndrome Metabólica (Diretrizes Brasileiras de Obesidade, 2009). Em pesquisa 

realizada com 14.101 mulheres abrangendo todas as regiões brasileiras, constatou-

se que 55,5% apresentaram CA elevada, no qual valores iguais ou superiores a 88 

cm representa condição indicativa de risco muito elevado à saúde, foram 

encontrados em 29,8% das mulheres (PNDS, 2006).  Silva et al. (2013) ao avaliar 98 

obesos antes e após 6 meses de cirurgia bariátrica encontraram redução significante 

de 23,3 cm na CA, dados semelhantes aos achados por Carrasco et al. (2007) em 

uma amostra de 31 pacientes que apresentaram redução de 28,6 cm após 6 meses 

da DGYR.  

A obesidade abdominal é um fator de risco independente para doenças 

endócrinas, metabólicas e principalmente cardiovasculares, mesmo quando o IMC 

apresenta-se dentro dos limites da normalidade (VELOSO & SILVA, 2010). A 

circunferência abdominal tem sido amplamente utilizada na prática clínica como 
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indicador de adiposidade central, além de ser considerada critério diagnóstico para 

síndrome metabólica (MELLER et al., 2014). 

A DGYR leva a perda média de 35 a 40% do peso corporal inicial em um 

prazo de 12 a 24 meses, porém além de uma redução de MG, cujo é o principal 

objetivo do procedimento, em paralelo, ocorre perda de MCM (HARTWIG et al., 

2013). Encontramos modificações significantes na composição corporal das 

pacientes deste estudo, houve redução média de 4,7 kg de MCM e redução de MG 

de 22,1 kg após 6 meses da cirurgia. 

A redução nos parâmetros de composição corporal são observados desde o 

primeiro mês pós operatório. Estudo conduzido por Hartwing et al. (2013) mostrou 

perda de 4,4 kg de MCM. Carey, Pliego & Raymond (2006) encontraram redução de 

MCM em valores absolutos nos períodos de 1 mês, 3 meses e 6 meses de 13,2 kg, 

sem diferença no período de 6 a 12 meses após a cirurgia. Em relação a %MCM, 

nosso estudo verificou aumento de 8,4%, enquanto Faria et al. (2012) avaliaram 46 

pacientes pré e pós 6 meses de cirurgia e verificaram aumento de 12,3%. 

Diversos estudos relatam a redução da MG em valores absolutos e 

percentuais após a cirurgia bariátrica, Carrasco et al. (2007) observaram redução de 

26 kg em 6 meses, representando 10,4%, dados semelhantes ao nosso estudo e de 

Faria et al. (2012). Carey et al. (2006) verificaram uma redução ainda maior de MG 

de 26,4 kg após 6 meses e uma diminuição total de 16,4%, após 12 meses. 

Tamboli et al. (2010) analisaram o gasto energético total em 29 pacientes 

durante os períodos pré e após 6 e 12 meses de cirurgia bariátrica, constatando 

redução significante somente nos tempos pré e 6 meses, 2.768±474 kcal/dia para 

2.010±260 kcal/dia, respectivamente. Ao analisar nossos dados os valores absolutos 

de TMR observa-se um declínio no momento pós operatório (2.094±275 para 
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1.863±210 kcal/dia), corroborando com os dados encontrados de Cesar et al. (2008) 

que analisaram grupo de 21 mulheres antes e 3 meses após a DGYR e verificaram 

redução de 2.006±376 kcal/dia para 1.763±310 kcal/dia. Os pacientes com 

obesidade também possuem uma TMR absoluta maior comparada aos eutróficos, 

esse fato pode ser explicado devido a maior massa corporal dos obesos, sendo 

necessário maior gasto energético para manter suas principais funções (FARIA et 

al., 2012).   

As variáveis respiratórias VO2 e VCO2 apresentaram diferenças entre os 

grupos G1 e G2, o quociente respiratório (QR) definido como a razão entre essas 

duas variáveis, utilizado para identificar o substrato energético (lipídio, proteína ou 

glicose) que está sendo oxidado pelo paciente no momento da avaliação, sofreu 

alteração de 0,70 para 0,69 no pós operatório, indicando oxidação predominante de 

gordura, nesses casos o valor de referência se encontra entre 0,65 e 0,70 (DIAS et 

al., 2010). Em outros estudos também é possível verificar a diminuição do QR com 

aumento da oxidação lipídica após a cirurgia bariátrica (CESAR et al., 2008; 

CARRASCO et al., 2007). 

Ao comparar os valores de TMR, observou-se no presente estudo redução 

em valores absolutos, no entanto, quando esta foi ajustada por peso, os valores 

passaram de 17,7±2,1 no pré operatório para 20,4±2,1 calorias por quilogramas de 

peso (p=0,01) após 6 meses da cirurgia. Ao contrário do encontrado na presente 

pesquisa, Cesar et al. (2008) não observou diferença significante entre TMR 

ajustada por peso após 3 meses da cirurgia bariátrica. Já Faria et al. (2012) 

corroborando com nossos achados, encontrou diferença de 15,6±3,0 para 18,9±3,3 

kcal/kg entre o pós operatório em um mesmo período de tempo, ainda constatou que 

para cada unidade de aumento de TMR ajustado por peso houve um aumento na 
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perda do excesso de peso de 3,15%, dessa maneira o aumento do gasto energético 

pode explicar o sucesso da perda de peso associada a DGYR. 

Carey et al. (2006) analisaram a TMR ajustada pela MCM no pré e nos 

tempos pós operatórios de 1, 3 e 6 meses e não observaram mudanças significantes 

nesse parâmetro, semelhante ao que ocorreu em nosso estudo, na qual os valores 

se mantiveram inalterados, indicando que não há mudanças na TMR por quilograma 

de MCM com a perda de peso. 

Nossos resultados mostraram correlação entre MCM e TMR (r=0,632; p=0,02) 

aos 6 meses após cirurgia bariátrica, mostrando que quanto maior a massa magra, 

maior o dispêndio energético em repouso. Fonseca & Duarte (2008) apontam que 

obesos possuem coeficientes de correlação mais elevados para esta variável do que 

indivíduos eutróficos ou baixo peso. Condizendo com estudos publicados, os quais 

descrevem a MCM como melhor preditor da TMR respondendo em até 85% da sua 

variação (FONSECA & DUARTE, 2008; CAREY, PLIEGO & RAYMOND, 2006), 

nosso trabalho evidenciou influência significante da MCM, sendo responsável por 

29% (p=0,01) da variação sob a TMR.  

Ao comparar a expressão gênica antes e após a cirurgia bariátrica, não foi 

observada diferença nos genes ADRB3, UCP1, UCP3, PLIN1, PPARG2. Porém, 

houve aumento na expressão do gene UCP2 após seis meses da cirurgia bariátrica.  

É importante salientar que não há estudos semelhantes na literatura 

especializada avaliando a expressão dos genes ADRB3, UCP1, UCP2, UCP3, 

PLIN1, PPARG2 em tecido adiposo subcutâneo antes e após 6 meses da DGYR e 

suas possíveis contribuições e associações com a taxa metabólica de repouso e o 

percentual de perda de peso como visto no presente estudo. 
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Neste estudo, a expressão do gene ADRB3, verificado especificamente no 

tecido adiposo, passou de 1,43 para 4,02 no pós operatório, porém não houve 

diferença estatística. Uma vez que o ADRB3 estimula a mobilização de lipídios no 

TAB e aumenta a termogênese no TAM, o aumento de sua expressão significa 

aumento de lipólise e menor retenção de lipídios nos adipócitos, colaborando para 

perda de peso após a cirurgia (MASUO & LAMBERT, 2011). 

Com o objetivo de verificar as mudanças no gene ADRB3 e suas possíveis 

consequências, estudos analisaram os polimorfismos presente nesse gene e sua 

relação com obesidade, síndrome metabólica e hipertensão. Kurokawa et al. (2008) 

em meta-análise realizada a partir de 97 estudos, envolvendo 44.833 indivíduos 

sugerem que o polimorfismo Trp64Arg do ADRB3 é associado ao IMC na população 

asiática, mas não em europeus. Corroborando com esses achados, Mirrakhimov et 

al. (2011) encontraram associação entre componentes da síndrome metabólica 

(obesidade, circunferência abdominal e diminuição do nível de HDL) e o mesmo 

polimorfismo.  

Os estudos da literatura são discordantes a respeito do polimorfismo ADRB3 

e sua contribuição para obesidade. Saliba et al. (2014) ao avaliar 109 mulheres 

brasileiras com obesidade que passaram por uma intervenção dietética durante sete 

semanas não encontraram diferença na perda de peso entre as mulheres portadoras 

e não portadoras deste polimorfismo. Em outro estudo, conduzido por Koumanis et 

al. (2002) comparando 126 candidatos à cirurgia bariátrica com 102 indivíduos 

controles não encontraram diferença na frequência do polimorfismo ADRB3. Porém, 

ao analisar a relação entre ADRB3 e TMR em 141 mulheres obesas observou-se 

diferença na TMR, houve diminuição naquelas que apresentavam este polimorfismo 

(SIPILAINEN et al., 1997). 
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A UCP1 possui papel importante na regulação térmica e balanço energético. 

Em nosso estudo observou-se expressão reduzida em relação ao pré operatório, 

porém não houve diferença estatística. Embora seus mecanismos de ação não 

estejam totalmente estabelecidos, sua função termogênica no TAM é relatada em 

alguns estudos (KNUDSEN et al., 2014; LIU et al., 2013). A família das proteínas 

desacopladoras auxiliam no combate a obesidade, devido a sua localização na 

membrana interna mitocondrial relacionada a produção de energia sob a forma de 

calor (KLAUS et al., 2012; DEPIERI et al., 2004). Em pesquisas realizadas com ratos 

observou-se que o aumento da expressão da UCP1 tanto em TAB quanto em 

músculo esquelético conduziu ao aumento no gasto energético (KLAUS et al., 2005; 

STEFL et al., 1998). 

A diminuição na expressão do gene UCP1 aumenta a susceptibilidade a 

obesidade induzida por dieta em ratos (KONTANI et al., 2005), o mesmo ocorre com 

seres humanos que possuem o polimorfismo no referido gene, o qual contribui para 

o desenvolvimento da obesidade e diabetes mellitus tipo 2 (BRONDANI et al., 2012). 

Neste estudo, houve um aumento da expressão do gene UCP2 com diferença 

estatística entre os períodos estudados, fato importante uma vez que a UCP2 está 

envolvida na regulação de mecanismos de homeostase corporal, incluindo a 

ingestão de alimentos, gasto energético, homeostase da glicose, além da secreção 

de insulina e glucagon no pâncreas (TODA & DIANO, 2014). O aumento da 

expressão do gene UCP2 na presente pesquisa confirma os achados na literatura, a 

qual mostra que as proteínas desacopladoras produzem energia, desencadeando 

uma maior produção de calor e elevando a taxa metabólica de repouso por 

quilograma de peso nos pacientes após a cirurgia bariátrica. 
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Ao contrário de nosso resultados, Mingrone et al. (2003) ao analisarem a 

expressão dos genes UCP2 e UCP3 em tecido muscular de onze mulheres antes e 

após 24 meses de cirurgia bariátrica pelo procedimento de derivação bílio-

pancreática, verificaram redução nos níveis de expressão. Da mesma forma, 

Mahadik et al. (2012) ao avaliarem a expressão do gene UCP2 em tecido adiposo 

subcutâneo e tecido adiposo omental de 69 indivíduos, incluindo 23 controles, 26 

com obesidade e 20 obesos com diabetes tipo 2, observaram redução na expressão 

em pacientes obesos e diabéticos comparados ao controle, mostrando redução da 

expressão deste gene no tecido adiposo omental comparado ao subcutâneo, ainda 

houve correlação negativa entre expressão de UCP2 em tecido adiposo subcutâneo 

e circunferência de cintura, insulina, índice HOMA e triglicérides. 

No presente estudo não houve alteração na expressão do gene UCP3, dados 

esses que condizem com os achados encontrados por Bracale et al. (2014), na qual 

não verificaram modificações na expressão de UCP3 em músculo esquelético de 

mulheres com obesidade mórbida candidatas a cirurgia bariátrica.     

As UCPs representam um importante alvo no combate à obesidade e as 

comorbidades a ela relacionadas, nesse sentido pesquisas tentam identificar 

associações entre polimorfismos das UCPs e a obesidade. Em meta-análise, 

Brondani et al. (2014) mostraram que o polimorfismo relacionado ao gene UCP3 é 

fator de proteção para obesidade em europeus e no caso controle constituído de 282 

pacientes obesos e 483 não obesos com diabetes tipo 2 não encontrou associação 

entre o polimorfismo e obesidade. 

Phulukdarre, et al. (2013) não observaram diferenças em uma amostra de 300 

pacientes, dentre os quais 100 apresentavam doença arterial coronariana (DAC) 

entre a frequência de polimorfismos dos genes UCP 2 e 3 e o risco de DAC. Porém, 
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em indivíduos com descendência asiática o polimorfismo do gene UCP3 foi 

associado ao aumento do índice de massa corporal e fator de risco para o 

desenvolvimento de diabetes tipo 2 (XU et al., 2011; BRONDANI et al., 2014), 

corroborando com esses achados Mexitalia et al. (2013) analisaram 76 

adolescentes, dentre os quais 36 com obesidade e 40 eutróficos, assim verificaram 

que os indivíduos com polimorfismo nos genes UCP2, UCP3 apresentavam menor 

gasto energético total.  

A análise das UCPs tornam evidente que a energia intracelular das células do 

tecido adiposo desempenham importante função no metabolismo energético, sendo 

possíveis alvos para intervenções nutricionais personalizadas e abordagens 

farmacológicas, visando aumentar o gasto energético e oxidação de gordura 

(KOPECKY et al., 2004; DEPIERI et al., 2004). 

A pirilipina 1 é a proteína mais abundante nos adipócitos, com função de 

regular o armazenamento de lipídios e lipólise (SMITH & ORDOVÁS, 2012). No 

presente estudo houve uma redução em sua expressão ao analisar antes e após 6 

meses de DGYR, porém não houve diferença estatística.  Ray et al. (2009) 

verificaram a expressão do gene PLIN1 na região abdominal em tecido adiposo 

subcutâneo e omental em 10 mulheres com obesidade e 6 controles e mostraram 

redução da expressão deste gene e aumento no tamanho dos adipócitos em 

indivíduos obesos. 

Condizentes com os dados encontrados no presente estudo, Wang et al. 

(2003) verificaram menor expressão do gene PLIN1 em indivíduos obesos. Em 

contrapartida, Kern et al. (2004) observaram maior expressão do gene em questão 

em indivíduos obesos quando comparados a eutróficos, mostrando correlação 

positiva entre PLIN1 e percentual de gordura corporal.  
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Ruiz et al. (2011) investigaram a associação de dois polimorfismos no gene 

PLIN1 com a composição corporal, TMR, oxidação de substratos energéticos e 

parâmetros metabólicos no período de 12 semanas sob intervenção dietética em 

mulheres obesas. As mulheres que apresentavam o polimorfismo obtiveram menor 

redução na circunferência de cintura e diminuição na oxidação lipídica. 

Ao contrário dos estudos realizados por Ruiz et al. (2011), Soenen et al. 

(2009) analisando o polimorfismo do gene PLIN1 em 118 indivíduos que seguiram 

durante 6 semanas um protocolo para perda de peso, sendo avaliados antes, após, 

três meses e um ano depois da intervenção encontraram influência do polimorfismo 

no risco de obesidade em mulheres.  

Em nosso estudo não houve redução significativa, porém observamos 

decréscimo nos valores de expressão gênica de PPARG2 ao comparar antes e após 

a cirurgia bariátrica. Em pesquisa semelhante, ao analisar a expressão do referido 

gene em tecido adiposo subcutâneo de 14 indivíduos eutróficos e 24 com obesidade 

a expressão de PPARG2 foi maior em mulheres obesas, apresentando forte 

correlação com o IMC (VIDAL-PUIG et al.,1997). Ainda, para determinar o efeito da 

perda de peso na expressão do gene PPARG2, sete indivíduos obesos foram 

orientados a ingerir uma dieta de baixa caloria (800 kcal) até perda de 10% do peso 

inicial, houve redução na expressão de PPARG2 em 25%, dados que corroboram 

com os apresentados na presente pesquisa, que mostrou redução de 50% na 

expressão de PPARG2 após 6 meses de cirurgia. 

Kursawe et al. (2010) ao avaliar tecido adiposo subcutâneo abdominal em 26 

adolescentes com esteatose hepática observou redução significante da expressão 

do gene PPARG2 em obesos e correlação negativa entre esta expressão, gordura 

no fígado e resistência à insulina.  Modificações no PPARG estão sendo associadas 
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ao desenvolvimento de obesidade, aterosclerose e diabetes tipo 2, enquanto sua 

baixa expressão tem sido relacionada a efeitos anti obesidade (JANANI & KUMARI, 

2015). 

Em meta-análise realizada a partir de 25 estudos foi encontrada associação 

entre o polimorfismo no gene PPARG2 e o risco de obesidade em caucasianos, 

asiáticos e população miscigenada. Análise realizada por pontos de corte de 

obesidade mostrou associações com IMC maior ou igual a 24 e 30 kg/m2 (YAO et 

al., 2014). 

Ao analisar a TMR por quilograma de peso corporal encontrou-se contribuição 

dos genes UCP2 e PLIN1 antes da cirurgia bariátrica. Esse fato comprova a 

importância do gene UCP2 na produção de energia celular, significando que o 

aumento da sua expressão nos adipócitos está associada a uma maior TMR e 

consequentemente maior gasto energético. O gene PLIN1 é caracterizado como 

uma proteína abundante nos adipócitos e estimula a lipólise, dessa maneira pode 

está relacionado com maior oxidação de substratos e gasto energético.  

A expressão dos genes UCP2 e PLIN1 no período pré operatório 

apresentaram influência no percentual de perda de peso, ao passo que os mesmos 

genes corroboram para um maior gasto energético, variável fundamental para 

proporcionar um balanço energético negativo e induzir a perda de peso em 

pacientes com obesidade. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O tratamento cirúrgico é eficaz para redução das variáveis antropométricas, 

peso, índice de massa corporal, circunferência de cintura, massa corporal magra e 

massa gorda após seis meses. O aumento da taxa metabólica de repouso por 

quilograma de peso corporal e sua manutenção quando corrigida por massa corporal 

magra mostram a importância dessas variáveis na perda de peso após o 

procedimento. As modificações proporcionadas pela cirurgia bariátrica aumentam a 

expressão do gene UCP2. A expressão dos genes UCP2 e PLIN1 influenciam a taxa 

metabólica de repouso no período pré operatório e a modulação do percentual de 

perda de peso, contribuindo para o sucesso da cirurgia bariátrica. 
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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 “Análise da expressão de 

genes relacionados ao gasto energético de indivíduos obesos grau III antes e após 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 mestrado 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 ADRB3, UCPs, PLIN, PPARG2, em tecido de gordura 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 a 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) 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. Esse procedimento poderá causar leves desconfortos como dores, hematomas e 

inchaços no local. 

Sua participação é voluntária nesta pesquisa e estará ajudando a conhecer a influência da 

cirurgia bariátrica na expressão de genes no tecido de gordura, contribuindo para que novos 

métodos de tratamento para obesidade sejam validados e adotados. 

Queremos deixar claro que 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 “Análise da expressão de 

genes relacionados ao gasto energético de indivíduos obesos grau III antes e após 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 mestrado 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 ADRB3, UCPs, PLIN, PPARG2 em tecido de gordura. 

 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) 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. 

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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 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.  

Sua participação é voluntária nesta pesquisa e estará ajudando a conhecer a influência da 

expressão de genes no tecido de gordura, contribuindo para que novos métodos de tratamento para 

obesidade sejam validados e adotados. 

Queremos deixar claro que 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. 

 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO PARA GUARDA DE MATERIAL BIOLÓGICO 

 
Eu, Profª Dra. Carla Barbosa Nonino, declaro ser responsável pelo biorrepositório 

Nutrição e genômica criado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que tem o objetivo 

de guardar amostras de sangue e tecido adiposo tanto para genotipagem quanto para análise 

de expressão de genes para posterior associação com doenças.  

Desta forma, gostaria da sua permissão para guardar uma amostra de seu tecido 

adiposo e sangue para fins de pesquisa e análise científica. Esses materiais serão utilizados 

posteriormente para analise genética (analise do seu DNA e expressão gênica). 

Este material é coletado durante procedimentos de coleta de sangue e biopsia. Após 

coletado será guardado no freezer -80ºC no laboratório de nutrição do departamento de 

Clínica Médica.  

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 do 

estudo. 

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. 

Eu me comprometo a identificar as amostras e os dados coletados de modo que 

garanta o seu sigilo e a confidencialidade de seus dados, para isso a sua amostra de sangue e 

tecido será identificada por meio de números. 

Ao final deste documento, o(a) senhor(a) poderá escolher se quer ou não ser 

comunicado de cada nova pesquisa que poderá ser feita com o seu material armazenado. 

O (a) senhor (a) me passará todos os dados de como posso lhe encontrar e garanto 

fornecer as informações de seu interesse, além de receber eventuais benefícios provenientes 

do estudo com seu material biológico. 
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Declaro que toda nova pesquisa será submetida a análise por um Comitê de Ética em 

Pesquisa. 

Agradeço a colaboração, colocando-me à disposição para qualquer dúvida ou 

esclarecimentos durante a realização do estudo, você poderá entrar em contato conosco pelo 

telefone (16) 3602-4810 ou pelo email carla@fmrp.usp.br ou no Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto pelo telefone (16) 

36022228. 

  
Atenciosamente, 

 

_________________________________________________ 

Carla Barbosa Nonino 
Professora do Departamento de Clínica Médica da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo 

 

 
Certificado de Consentimento 

 

Eu,__________________________________,RG:_______________________, 

morador na rua ____________, nº _________, bairro ______________, cidade _________, 

telefone ________________ abaixo assinado, tendo recebido as informações acima, aceito 

que minha amostra de material biológico seja armazenada no Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto, sob a responsabilidade Profª Dra. Carla Barbosa Nonino, para fins de pesquisa 

e análise científica. 

 
 Eu QUERO ser comunicado e assinar um novo termo de consentimento a cada nova 

pesquisa que for desenvolvida com o meu material biológico que está armazenado; 
 

 Eu NÃO QUERO ser comunicado e assinar um novo termo de consentimento a cada 
nova pesquisa que for desenvolvida com o meu material biológico que está armazenado; 
 
 

Ribeirão Preto, ______de ________________de 20___. 
 

 

Assinatura do doador ou responsável
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Aprovação do Comitê de Ética do HCFMRP-USP. 
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ANEXO B - Aprovação da pesquisa nas dependências do Hospital Estadual. 

 

 


