
1 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERAÇÕES NA PERFUSÃO CEREBRAL DE OBESOS APÓS 
ADMINISTRAÇÃO DE 75 GRAMAS DE GLICOSE. ESTUDO COM SPECT, 

CONTROLADO, CEGO E ALEATORIZADO. 
 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto – 2015 



2 



3 

 

José Henrique da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERAÇÕES NA PERFUSÃO CEREBRAL DE OBESOS APÓS 
ADMINISTRAÇÃO DE 75 GRAMAS DE GLICOSE. ESTUDO COM SPECT, 
CONTROLADO, CEGO E ALEATORIZADO. 

 

 
Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Clínica Médica do Departamento de Clínica 

Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da 

Universidade de São Paulo, para obtenção do Título de 

Doutor em Ciências Médicas. 

Orientador: Prof. Dr. Júlio Sérgio Marchini. 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto – 2015 



4 

 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a 

fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Silva, José Henrique da 

Alterações na perfusão cerebral de obesos após administração de 75 

gramas de glicose. Estudo com SPECT, controlado, cego e aleatorizado. 

José Henrique da Silva. Ribeirão Preto, 2015. 236 f. 

Tese de Doutorado apresentada à Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto – USP / Área de Concentração: Clínica Médica. 

Orientador: Marchini, Júlio Sérgio 

1 - Obesidade. 2 - Glicose. 3 - Leptina. 4 - Neuroimagem. 5 - 

Recompensa 

 



5 

SILVA, JH. Alterações na perfusão cerebral de obesos após administração de 
75 gramas de glicose. Estudo com SPECT, controlado, cego e aleatorizado. 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de 

São Paulo, para obtenção de Doutor em Ciências Médicas. 

 

Aprovado em: 

 
 

Banca Examinadora 

 

 

 

Prof(a). Dr(a).:________________________________________________________ 

Assinatura:     ________________________________________________________ 

Prof(a). Dr(a).:________________________________________________________ 

Assinatura:     ________________________________________________________ 

Prof(a). Dr(a).:________________________________________________________ 

Assinatura:     ________________________________________________________ 

Prof(a). Dr(a).:________________________________________________________ 

Assinatura:     ________________________________________________________ 

Prof(a). Dr(a).:________________________________________________________ 

Assinatura:     ________________________________________________________ 



6 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha companheira, 

Cristiane Maria Mártires de Lima e aos meus pais, 

Maria Lúcia da Silva e Sinval da Silva. 

 

 



8 



9 

AGRADECIMENTOS 
 

Agradeço aos meus pais por seus ensinamentos e pela fé que depositam em 

mim.  

À minha companheira Cristiane Maria Mártires de Lima, cuja perseverança 

tornou possível transpor as adversidades nesta caminhada. 

Aos meus irmãos Cristiano e Sinval Júnior, bem como meus bons amigos 

Marco Antônio Schetino, Michel Castellani, Fabrício Carvalho, Thiago Caldeira e 

Vitor Coutinho, pelo apoio nas horas de dificuldades quando em casa ou ainda que 

bem distante. 

Ao meu orientador, o Prof. Dr. Júlio Sérgio Marchini, por seu constante 

incentivo, disponibilidade, mas principalmente por compartilhar responsabilidades 

que envolveram diretamente a vida acadêmica do seu aluno, possibilitando grande 

aprendizado.  

Agradeço ao Prof. Dr. Lauro Wichert Ana cujo auxílio intelectual e 

infraestrutura física foram essenciais para a realização deste projeto.  

Aos enfermeiros, auxiliares administrativos e técnicos de enfermagem do 

Serviço de Medicina Nuclear do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

USP de Ribeirão Preto (HCFMRP). Aos alunos de pós-graduação Daniele Kanashiro 

Sonvenso, Leonardo Alexandre Santos e Emerson Nobuyuki Itikawa, que muito 

contribuíram para o processamento das imagens obtidas. 

Aos funcionários e mantenedores da Unidade de Pesquisa Clínica (UPC) do 

HCFMRP onde as voluntárias foram admitidas nos dias de realização dos testes, 

bem como àqueles do departamento de imprensa do HCFMRP, pelo auxílio na 

divulgação da pesquisa para o recrutamento das participantes. 

À enfermeira Silvia Aparecida Souza Babo e técnicas de Enfermagem Patrícia 

Fidélis, Júlia Furlan, Aparecida Ribeiro e Lucelina de Castro, da Unidade Metabólica 

do HCFMRP, que nos auxiliaram na coleta dos exames para a triagem das 

voluntárias. 

À enfermeira Maria do Rosário Del Lama de Unamuno que nos auxiliou 

durante as coletas de sangue para as dosagens séricas de hormônios e metabólitos. 

Ao químico Gilberto João Padovan pelo seu empenho no laboratório relacionado ao 

processamento e armazenamento das amostras coletadas e à biomédica Mônica 



10 



11 

 Silva de Souza Meirelles cujo auxílio foi fundamental para a realização das 

dosagens laboratoriais. 

Agradeço também a Profa. Dra. Fabiani Gai Frantz, da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto – USP e sua técnica de laboratório Caroline 

Fontanari por colocarem equipamentos necessários para as dosagens de hormônios 

à disposição, bem como fizeram o Prof. Dr. Thiago Mattar do Departamento de 

Farmacologia da FMRP e o Prof. Benedito Carlos Maciel do Departamento de 

Clínica Médica da FMRP. 

Agradeço à FAEPA, ao CNPq processo 304127/2009-4, cujo apoio ao Prof. 

Dr. Júlio Sérgio Marchini permite ao mesmo adquirir materiais usufruídos por todos 

os seus alunos de pós-graduação. 

Agradeço em especial à FAPESP que por meio do processo de auxílio à 

pesquisa número 2010/19821-6 e do processo de bolsa de doutorado número 

2012/21579-4 apoiou este estudo. 

Às participantes da pesquisa, por serem a pedra fundamental deste projeto. 

Dedico esse projeto a vocês e espero que, de alguma forma, esses resultados sejam 

traduzidos no futuro em algo positivo para nossa população. 

Dedico meus sinceros agradecimentos à banca examinadora e respectivas 

contribuições, bem como a todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram 

para a realização deste projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ribeirão Preto, 2015 - 



12 



13 

SILVA, JH. Alterações na perfusão cerebral de obesos após administração de 
75 gramas de glicose. Estudo com SPECT, controlado, cego e aleatorizado. 

2015. 236 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 

RESUMO 
 
RACIONAL: A obesidade caracteriza-se por um excesso de tecido adiposo branco 

que causa morbidades metabólicas, mecânicas e a morte de aproximadamente 2,8 

milhões de pessoas anualmente. Sua fisiopatologia envolve alterações em 

mecanismos que interagem no cérebro, sejam humorais, neurais e 

comportamentais, os quais podem ser eliciados por alimentos. Por sua vez, técnicas 

de neuroimagem funcional, como o Single-photon Emission Tomography (SPECT), 

surgiram como ferramentas para avaliar alterações funcionais in vivo. Por isso, 

questionamos se imagens de SPECT cerebral, alteradas após a ingestão de glicose 

em comparação a um teste controle com água, explicariam, pelo menos em parte, o 

comportamento alimentar da obesidade. OBJETIVOS: Comparar a perfusão 

(ativação) cerebral de imagens de SPECT, após ingestão de água vs. glicose, em 

mulheres obesas e com peso normal. Correlacionar a intensidade da perfusão 

encontrada com níveis sanguíneos de leptina, insulina e glicemia, bem como com a 

quantidade de gordura corporal. MATERIAIS E MÉTODOS: 10 mulheres com e 10 

sem obesidade (n = 20) foram submetidas à SPECT cerebral duas vezes, após 

marcação pelo [99mTc]-ECD 30 minutos após ingestão de 300 mL de água e de uma 

solução com 75 gramas de glicose, em dias separados (40 SPECTs), tendo sido 

cada sujeito controle de si mesmo. As imagens foram comparadas intragrupo e entre 

grupos por meio do software Statistical Parametric Mapping. Modelos de efeitos 

mistos foram usados para avaliar correlações entre as variáveis. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Mulheres obesas apresentam maior ativação em regiões da Default 

Mode Network e da Salience Network após o teste com água. Enquanto as obesas 

apresentam-se mais engajadas na percepção dos processos fisiológicos (como fome 

e sede) na situação basal, com água, apenas aquelas com peso normal parecem 

responder às alterações desses processos eliciadas pelo alimento oferecido. Após 

estímulo com glicose, apenas o grupo sem obesidade aumentou a perfusão em  
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regiões relacionadas à recompensa e ao controle do comportamento, como corpo 

estriado e córtices orbitofrontal e pré-frontal. A perfusão nestas áreas apresentou 

correlação negativa com a interação entre leptina e insulina (Coef. = - 0,001, p = 

0,003). Além disso, tais regiões recebem aferências dopaminérgicas e, por isso, 

temos como hipótese que déficits na sinalização da dopamina explicariam os 

achados encontrados. CONCLUSÃO: A ingestão de glicose eliciou respostas 

relacionadas à recompensa alimentar normal e a um controle apropriado sobre o 

apetite nas mulheres sem obesidade, não sendo observado o mesmo nas obesas, 

processo do qual parece participar a interação entre insulina e leptina e déficits na 

sinalização dopaminérgica. 

 

Palavras chave: Obesidade. Glicose. Leptina. Neuroimagem. Recompensa. 
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ABSTRACT 
 

RATIONALE: Obesity is an excess of white adipose tissue that causes mechanical, 

metabolic injuries and mortality of approximately 2.8 million people annually. Its 

physiology involves alterations in humoral, neural and behavioral mechanisms that 

interact in brain, which can be elicited by nutrients. Functional neuroimaging 

techniques, such as Single-photon Emission Tomography (SPECT), arise as tools to 

evaluate abnormalities in vivo. Therefore, we argue if changes in brain images, after 

intake of glucose, compared to a test with water, would explain, at least in part, the 

altered feeding behavior of obesity. OBJECTIVES: Compare perfusion (activation) of 

brain SPECT images after water vs. glucose intake in obese and normal weight 

volunteers. Correlate the intensity of perfusion found with blood levels of leptin, 

insulin and glucose, as well as with the amount of body fat. MATERIALS AND 
METHODS: 10 women with and 10 women without obesity (n = 20) underwent 

SPECT twice, after labeling by the [99mTc]-ECD 30 minutes after ingesting 300 ml of 

water and a solution of 75 grams glucose, on separate days (40 SPECTs) being 

each subject control of yourself. The images were compared between groups and 

intragroup using Statistical Parametric Mapping. Mixed effects models were used to 

assess correlations between variables. RESULTS AND DISCUSSION: Obese 

women have higher activation in regions of the Default Mode Network and Salience 

Network after test with water. While obese have become more engaged in the 

perception of physiological processes (such as hunger and thirst) at baseline, with 

water, this group do not seem to respond to changes of these processes elicited by 

the food offered. After glucose intake, only those with normal weight increased 

perfusion in regions related to food reward and behavioral control, such as striatum 

and orbitofrontal and prefrontal cortices. The perfusion in these areas was negatively 

correlated with the interaction between leptin and insulin (Coef = -. 0.001, p = 0.003). 

In addition, these regions receive dopaminergic afferents and therefore we 

hypothesized that deficits in dopamine signaling could explain the results observed. 

CONCLUSION: Glucose intake elicited responses related to normal food reward and 

the appropriate control over appetite in women without obesity, not being observed 

the same in obese volunteers, a process in which the interaction between insulin and 

leptin, as well as dopamine signaling seems to participate. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Obesidade: definição, prevalência, importância e determinação do 
excesso de adiposidade 
 

A obesidade é definida como um excesso de tecido adiposo branco que causa 

morbidades metabólicas e mecânicas e/ou estruturais [1-3]. Ao redor do mundo, 

projeções para 2015 indicam que 700 milhões de pessoas serão obesas [4]. Estima-

se ainda que cerca de 2,8 milhões morrem anualmente em sua consequência. 

Globalmente, aproximadamente 44% dos casos de diabetes do tipo 2, 23% dos 

casos de doença cardíaca isquêmica e de 7 a 41% de certos tipos de câncer são 

atribuídos ao sobrepeso e à obesidade [5]. No Brasil, dados da Pesquisa de 

Orçamentos Familiares de 2008-2009 revelaram que 15% dos adultos apresentam 

obesidade e 50% sobrepeso [6]. Mais recentemente, a pesquisa Vigilância de 

fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico (VIGITEL, 

2013) mostrou uma prevalência de 51% para sobrepeso e 17% para obesidade [7]. 

Na economia, a obesidade tem impacto ao aumentar os custos com saúde e ao 

reduzir a produtividade dos trabalhadores [8]. Em 1999, nos Estados Unidos, 9,4% 

(cerca de 70 bilhões de dólares) dos custos com a saúde, além de 24 bilhões devido 

ao absenteísmo foram gastos com a obesidade [9]. Em 2012, foi referido um 

montante entre 147 e 210 bilhões de dólares por ano, além de um gasto com 

pessoas obesas 1.400 dólares por ano mais alto do que com pessoas não obesas 

[10,11].  

Por sua vez, a obesidade é classificada na presença de um índice de massa 

corporal (IMC) maior que 30 kg/m², faixa que pode ser subdividida em grau 1 (entre 

30 e 34,9 kg/m²), grau 2 (entre 35 e 39,9 kg/m²) e grau 3 (quando superior a 40 

kg/m²). Além da obesidade, as pessoas podem ser classificadas segundo o IMC em 

uma faixa de peso considerada normal (entre 18,5 e 24,9 kg/m²), como desnutridas 

(quando abaixo de 18,5 kg/m²) e em uma faixa de sobrepeso (quando entre 25 e 

29,9 kg/m²) [12,13]. O uso do IMC para esta classificação baseia-se na clássica 

associação do aumento do peso, principalmente quando os pacientes atingem 

valores superiores a 30 kg/m2 (mais ainda quando acima de 35 kg/m2) com a 
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mortalidade por todas as causas [14]. Contudo, esta associação não depende 

apenas do IMC, mas de outros fatores como nível de atividade física, tabagismo, 

sexo, idade, distribuição da gordura corporal (circunferência abdominal) e outros [8].  

Além disso, o IMC não é uma medida sempre confiável para estimar a 

adiposidade. Por exemplo, mulheres têm normalmente cerca de 12% mais gordura 

corporal que homens para um mesmo IMC e idosos apresentam mais gordura 

corporal que indivíduos jovens para um mesmo IMC. Dessa forma, outras 

ferramentas também podem ser usadas para quantificar a gordura corporal, como a 

bioimpedância elétrica [8].  

A análise por impedância bioelétrica (BIA – Bioelectrical Impedance Analysis) 

foi o método utilizado em nosso projeto para estimar a quantidade de gordura 

corporal. Trata-se de uma técnica não invasiva, indolor, livre de radiação, 

possibilitando avaliações rápidas, seguras e mais baratas que outros métodos 

considerados padrão-ouro para determinação da gordura corporal, como a 

absorciometria por dupla emissão de raios X (ou DXA) [15]. Baseia-se no princípio 

da impedância elétrica para estimativa dos compartimentos corpóreos e consiste na 

passagem pelo corpo de uma corrente elétrica alternada de baixa amplitude e alta 

frequência. A impedância ou a resistência do corpo à passagem dessa corrente é 

inversamente proporcional à quantidade de água nele contida [16]. Por sua vez, o 

corpo humano oferece dois tipos de resistência à corrente elétrica, chamadas de 

resistência (R) e reactância (Xc). A R é determinada pelos fluidos extra e 

intracelular, sendo diretamente relacionada à extensão e inversamente relacionada 

ao volume (área transversal) da região avaliada, bem como à composição iônica da 

região e à frequência da corrente aplicada. Por sua vez, a Xc é determinada pelas 

membranas celulares devido ao comportamento das células como capacitores. Por 

fim, valores de R e Xc são usados em equações devidamente validadas para 

estimar a gordura corporal, a massa livre de gordura e outros [17]. Enquanto a 

média dos percentuais de gordura corpórea seja de 15 e 23% para homens e 

mulheres respectivamente, valores ≥ 25% para homens e ≥ 32% para mulheres são 

considerados como fator de risco para doenças associadas à obesidade. 



39 

1.2 Etiologia e fisiopatologia da obesidade 

 

A etiologia da obesidade é multifatorial e envolve fatores genéticos, ambientais, 

socioeconômicos e emocionais. Além disso, o excesso de tecido adiposo também 

pode ser secundário a outras doenças e ao uso de medicações [18].  

Estudos que reforçam a participação da genética, comparando gêmeos 

univitelinos criados em ambientes distintos, por seus pais biológicos e por famílias 

adotivas, mostraram que os índices de massa corpórea dos filhos adotados se 

associavam aos dos pais biológicos, mas não aos dos pais adotivos [19]. Estima-se 

que o risco de obesidade seja de 9% quando nenhum dos pais é obeso, elevando-se 

para 50% quando um dos pais é obeso e atinge 80% quando ambos o são [20].  

Geralmente, casos de obesidade grave que se manifestam na infância são 

mais prováveis de apresentar influência genética mais importante. Enquanto isso, a 

obesidade que aparece tardiamente, embora ainda influenciada pela 

hereditariedade, provavelmente tem um componente ambiental mais forte [21]. No 

entanto, causas monogênicas de obesidade são raras em humanos, 

correspondendo as síndromes hereditárias a apenas 20% de todos os casos de 

obesidade [21]. Dessa forma, na maior parte a influência genética na obesidade 

seria poligênica [22]. Estima-se que todos os genes associados ao IMC seriam 

responsáveis por apenas 6 a 11% da variação do mesmo [22], o que sugere a 

complexa interação entre a genética e o ambiente no qual o alimento se encontra 

amplamente disponível [23]. 

Embora ainda possa decorrer de outras doenças, como as endocrinológicas 

(hipotireoidismo, síndrome de Cushing e doenças hipofisárias), o número de casos 

que se enquadra nesta situação representa uma parcela muito pequena (< 1%) [18].  

Na sua grande maioria, a obesidade pode ser entendida como uma doença do 

armazenamento de energia, causada por uma ingestão energética cumulativamente 

maior que a necessidade. Os excessos são então armazenados como gordura, 

carboidrato ou proteína. Como consequência, ocorrem tanto hiperplasia quanto 

hipertrofia do tecido adiposo [1]. Além disso, também ocorre aumento da massa livre 

de gordura, por causa da maior quantidade necessária dos tecidos muscular, ósseo 

e conjuntivo [21].  
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A maneira pela qual o tecido adiposo produz consequências ao organismo 

depende de dois principais fatores: (1) a quantidade de tecido adiposo, o que traz 

mudanças na configuração do corpo e consequências mecânicas como osteoartrite 

e síndrome da apneia obstrutiva do sono e psicossociais como o estigma; (2) a 

localização desse excesso de tecido adiposo [2], principalmente quando intra-

abdominal ou visceral, resultando nas principais desordens metabólicas [3]. A 

produção de adipocinas, fatores inflamatórios (por exemplo, interleucina 6 e fator de 

necrose tumoral alfa) e vasculares (inibidor do ativador do plasminogênio 1) pelo 

tecido adiposo visceral estão associadas com diabetes, dislipidemia (lipoproteína de 

alta densidade ou HDL-colesterol baixo e hipertrigliceridemia) e aterosclerose 

[24,25]. 

É importante reconhecer que mesmo um pequeno desequilíbrio diário entre a 

necessidade energética e o consumo resulta em ganho de peso importante. Por 

exemplo, um excesso de 100 kcal por dia conduz ao aumento de aproximadamente 

4 kg de gordura em 12 meses [21]. Por isso, o acesso irrestrito a alimentos 

palatáveis seria o fator ambiental promotor de obesidade mais óbvio [26]. 

Assim, fatores associados a um balanço energético positivo, como o 

sedentarismo, casamento, gravidez, pobreza e menor nível educacional, interrupção 

do tabagismo, ansiedade e depressão, além de drogas usadas para tratamento de 

doenças, como antipsicóticos, anticonvulsivantes e várias outras, favorecem a 

obesidade [27]. 

 

1.2.1 Regulação do comportamento alimentar 

 

I) Sistema homeostático hipotalâmico 

 

 O comportamento alimentar, cuja alteração resulta no balanço energético 

positivo referido como causa da obesidade, é regulado por um sistema redundante. 

Isto que significa que nele existem subsistemas sobrepostos, cada um com funções 

que não são sempre necessárias para seu funcionamento normal, mas que 

permitem que o comportamento alimentar varie em termos de tamanho da refeição, 

frequência da alimentação e composição alimentar [28]. Como centro dessa 

regulação, o cérebro vem sendo encarado como órgão de integração entre diversos 
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sinais humorais ou metabólicos, além de neurais. Assim, agem alterando as 

sensações de fome e saciedade, particularmente no hipotálamo, sinais da distensão 

gástrica carreados pelo nervo vago, hormônios circulantes secretados ou suprimidos 

após alimentação, bem como outros produzidos pelo tecido adiposo, além dos 

próprios nutrientes [29].  

 De fato, alimentos ingeridos eliciam respostas funcionais no cérebro, havendo 

evidência de sensibilidade aos três principais macronutrientes (carboidratos, lipídeos 

e proteínas) [30]. No entanto, diferenças na composição da alimentação podem 

influenciar as respostas eliciadas. Enquanto alguns trabalhos sugerem que refeições 

com elevado teor de gordura promovem um aumento da ingestão de energia [31], 

outros demonstraram tal efeito quando a densidade de carboidratos na alimentação 

foi elevada [32]. Dessa forma, seria crucial entender como cada macronutriente 

isoladamente interage com o comportamento alimentar. 

 Já foi proposto que a glicose regule a ingestão alimentar por meio da 

estimulação de neurônios do centro da saciedade (hipotálamo medial). Um possível 

mecanismo seria a redução da atividade neuronal quando a glicose está baixa, o 

que reduziria a saciedade e resultaria na fome. Ao contrário, com o aumento da 

disponibilidade de glicose aos neurônios do hipotálamo medial, a atividade neuronal 

nessa região se eleva, inibindo o centro da fome (inibindo a fome). A glicose ainda 

estimula neurônios da pró-ópio-melanocortina (POMC) [33]. 

 Dentre os hormônios circulantes, nesta pesquisa avaliamos as influências no 

cérebro de insulina e leptina, os quais se encontram elevados na obesidade, sendo 

tal aumento associado a um estado de resistência à ação desses hormônios [34,35]. 

 A insulina é transportada de forma saturável no sentido plasma-cérebro-líquido 

cérebro espinhal por meio de receptores nos capilares do endotélio cerebral [36,37]. 

Embora grande número desses receptores seja encontrado no núcleo arqueado do 

hipotálamo, também ocorrem em diversas outras regiões como córtex cerebral, 

cerebelo, hipocampo, plexo coroide, bem como outras regiões hipotalâmicas e no 

tronco cerebral [38-43], áreas envolvidas com a homeostase energética e 

recompensa [44]. No entanto, a leptina parece ser necessária para que a insulina 

exerça suas ações anorexígenas [45]. 

 Por sua vez, a leptina, um hormônio secretado principalmente pelo tecido 

adiposo, atua na regulação de numerosas funções neuroendócrinas, desde a 

homeostase energética até a reprodução. Seus receptores são encontrados 
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virtualmente em todos os tecidos e em áreas do sistema nervoso central, incluindo 

as relacionadas à alimentação, como o tronco cerebral e hipotálamo e à 

recompensa. Níveis séricos deste hormônio estão correlacionados às reservas 

energéticas periféricas (grau de adiposidade) [46]. No cérebro é transportada 

através da barreira hematoencefálica também por um sistema saturável [47]. 

 Defeitos no transporte de insulina e leptina pela barreira hematoencefálica e na 

resposta cerebral a estes hormônios têm sido apontados como mecanismos de 

resistência e progressão da obesidade [48-50]. 

 Acredita-se que ambos tenham efeitos anorexígenos ou catabólicos (redução 

da ingestão e/ou aumento do gasto energético) agindo por meio de:  

(a) Inibição de neurônios orexígenos ou anabólicos do núcleo arqueado do 

hipotálamo, relacionados ao neuropeptídeo Y (NPY) e a proteína relacionada 

ao agouti (AgRP - agouti related protein). Estes se projetam para o núcleo 

paraventricular do hipotálamo e hipotálamo lateral, onde se encontram 

neurônios contendo peptídeos orexígenos (hormônio concentrador de 

melanina e orexina).  

(b) Estimulação de neurônios anorexígenos da pró-ópio-melanocortina (POMC) e 

do transcrito regulado pela cocaína e anfetamina (CART - cocaine and 

amphetamine regulated transcript). A POMC é um pró-hormônio que pode ser 

clivado em vários produtos ativos, incluindo o hormônio estimulador de 

melanócitos alfa (alfa-MSH). Por fim, os neurônios POMC/CART também se 

projetam para o hipotálamo lateral e núcleo paraventricular, onde a POMC 

(MSH) age por meio de receptores da melanocortina (MC3 e MC4). Por sua 

vez, estas regiões possuem neurônios contendo peptídeos anorexígenos 

(oxitocina e hormônios liberadores da corticotropina e da tireotrofina).  

 

 Dessa forma, durante o jejum, situação onde os valores de insulina, glicose e 

outros peptídeos anorexígenos estão baixos, há pouca atividade dos neurônios 

POMC/CART, mas atividade aumentada nos NPY/AgRP, resultando na fome e 

busca pelo alimento [51]. A grelina, um peptídeo liberado por células gástricas 

também se eleva ao jejum, estimulando os neurônios NPY e inibindo os POMC e os 

impulsos anorexígenos carreados pelo nervo vago [29]. Ao contrário, com a 

alimentação, peptídeos e nutrientes suprimem neurônios orexígenos, estimulam os 

anorexígenos e a alimentação cessa. Outros peptídeos anorexígenos são aqueles 
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liberados no trato gastrointestinal em resposta à passagem do alimento pelo mesmo, 

como por exemplo, peptídeo YY, colecistoquinina, peptídeo pancreático e o peptídeo 

semelhante ao glucagon 1 (GLP-1 ou glucagon-like-peptide-1) [51]. 

 Contudo, o sistema de regulação homeostático descrito até agora não explica 

totalmente como se dá o início e o término da alimentação. Poucas, se de fato 

algumas refeições, se iniciam em resposta à hipoglicemia ou a outros indicadores de 

falta de energia. Ao contrário, as refeições ocorrem por hábito, oportunidade ou 

outro fator psicológico [52].  

 Muito comum é buscarmos alimentos devido à satisfação proporcionada pelos 

mesmos. Além disso, no cérebro ainda se encontram neurocircuitos envolvidos com 

a recompensa, controle cognitivo [53,54] e outros que podem influenciar o 

comportamento alimentar na obesidade. 

 

II) Sistemas de recompensa alimentar e controle cognitivo 

 

 Diversas regiões cerebrais e neurotransmissores são implicados nos efeitos de 

recompensa dos alimentos, incluindo: (a) áreas do sistema límbico, como o núcleo 

accumbens (NAc), amígdala e o hipocampo; (b) áreas corticais, como o orbitofrontal 

(COF), do cíngulo anterior (CCA) e da ínsula; (c) neurotransmissores como as 

monoaminas dopamina (DA) e serotonina, além de opioides e canabinoides e (d) o 

hipotálamo [23]. Quanto à DA, destaca-se a área tegmentar ventral (ATV) no 

mesencéfalo pelo conteúdo de neurônios dopaminérgicos [35]. 

 De forma mais simples, por recompensa alimentar se entende o valor 

hedônico (satisfação) obtido com a alimentação. Outros dividem a recompensa em 

dois processos com o envolvimento de diferentes áreas: (1) o "querer" (motivação 

para busca), implicando o corpo estriado dorsal (caudado e putâmen) e o NAc [55] e 

(2) o "gostar" (prazer), do qual participam hipotálamo lateral, NAc, globo pálido 

ventral, COF [56-58] e ínsula [59].  

 Por sua vez, córtex pré-frontal dorsolateral (CPFDL), COF e CCA estão 

envolvidos em um grupo de funções cognitivas chamadas de funções executivas, 

[23]. Estas compreendem controle cognitivo, habilidade de sustentar ou redirecionar 

a atenção, inibição de comportamentos inapropriados, início, execução e 

modificação de estratégias [60]. COF e CCA estão ainda envolvidos na atribuição de 

saliência, por meio da qual um estímulo adquire valor motivacional [61]. Disfunções 
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dessa região se associam com perda da habilidade de reduzir o valor de incentivo 

do alimento com a saciedade, resultando em compulsividade [62]. 

Acredita-se que para regular o comportamento alimentar, ocorra intensa 

comunicação entre neurocircuitos de recompensa e homeostáticos sobrepostos 

(Figura 1). Assim, o hipotálamo interage com regiões de recompensa [23]. Por 

exemplo: (1) neurônios com orexina do hipotálamo lateral são influenciados pela 

leptina e grelina e se projetam para regiões de recompensa onde existem receptores 

específicos (ATV) [35] e (2) insulina e leptina reduzem a atividade da ATV [63,64]. 

Por outro lado, a supressão da alimentação depende do córtex pré-frontal (CPF), 

incluindo o COF, bem como do CCA. Já a amígdala atribui características 

emocionais que, junto aos circuitos ligados à memória e aprendizado, gera 

respostas condicionadas [23].  

 

1.3 Neuroimagem funcional para estudo da obesidade 

 

A neuroimagem funcional tem permitido descobrir circuitos neurais e vias 

hormonais responsáveis pelo controle do apetite humano e seus defeitos na 

obesidade [65]. Trata-se de um conjunto de técnicas imaginológicas não invasivas 

que permitem avaliar o fluxo sanguíneo cerebral (perfusão cerebral), a taxa 

metabólica cerebral de glicose, a densidade de neuroreceptores e a disponibilidade 

sináptica de neurotransmissores. Destacam-se a ressonância magnética funcional 

(fMRI – functional magnetic resonance imaging) e as técnicas envolvidas na 

medicina nuclear, a tomografia por emissão de pósitrons (PET – positron emission 

tomography) e a tomografia computadorizada por emissão de fóton único (SPECT - 

single photon emission computed tomography) [65].  

Técnicas em medicina nuclear, como o SPECT (utilizado nesta pesquisa), 

necessitam que radiofármacos sejam aplicados aos pacientes. Radiofármacos são 

provenientes da união de um radionuclídeo, um isótopo energeticamente instável ou 

radioativo, a uma molécula com atividade biológica capaz de impregnar os tecidos 

de interesse [66].  

 



45 

 
Figura 1 – Regiões relacionadas à regulação do comportamento alimentar.  
Áreas associadas à recompensa (em azul), ao controle cognitivo (em amarelo) e ao 

controle homeostático (laranja). H, hipotálamo; CCA, córtex do cíngulo anterior; NAc, 

núcleo accumbens; COF, córtex orbitofrontal; ATV, área tegmentar ventral; CPF, 

córtex pré-frontal; CPFDL, córtex pré-frontal dorsolateral. 
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Um isótopo comumente usado no SPECT é o tecnécio 99 metaestável 

([99mTc]), o qual quando ligado ao dímero de etil cisteinato ([99mTc]-ECD), permite 

estudar o fluxo sanguíneo cerebral [66]. Depois de injetado na corrente sanguínea, o 

[99mTc]-ECD rapidamente impregna os tecidos cerebrais de acordo com a perfusão 

regional. O radioisótopo para se estabilizar, processo conhecido como decaimento e 

que ocorre continuamente (antes mesmo de seu uso), emite energia na forma de um 

fóton de radiação gama (fóton é a partícula individual de radiação eletromagnética). 

Este fóton então interage com os tecidos adjacentes e trafega até o equipamento 

detector, o qual conta com um filtro (colimador de chumbo) que permite a captação 

apenas dos fótons com orientação perpendicular ao detector. No sistema de 

detecção (gama câmara de cintilação) os fótons são convertidos em sinais elétricos 

que são processados por circuitos de posicionamento [66]. É importante notar que a 

imagem adquirida no SPECT refere-se ao momento da administração do 

radiofármaco, mesmo se o exame ocorrer horas após a injeção. Isto é possível 

devido à retenção do [99mTc]-ECD no cérebro após a produção do éster de monoetil, 

o qual não atravessa a barreira hematoencefálica. Por fim, o [99mTc]-ECD apresenta 

meia-vida de aproximadamente 6 horas, sendo excretado na urina 

(aproximadamente 75% em 24 horas) [67]. 

Como alterações na perfusão sanguínea podem ser traduzidas em alterações 

de função, ao se comparar a perfusão sanguínea antes e após certo estímulo é 

possível aferir diferenças funcionais eliciadas por tal desafio [65]. 

Inicialmente, independentemente da técnica de neuroimagem utilizada, é 

produzido um "mapa" da região avaliada, a qual é representada como voxels. Cada 

voxel representa a atividade (perfusão) de uma determinada coordenada em um 

espaço tridimensional. O tamanho exato de um voxel, no entanto, irá depender da 

técnica empregada (no SPECT é de 8 mm³). Para realizar a comparação entre as 

imagens geralmente é utilizado o software Statistical Parametric Mapping (SPM), o 

qual analisa cada voxel por meio de testes estatísticos paramétricos. Por fim, os 

resultados das análises são novamente montados como imagens [68]. 

Salienta-se que neste texto, perfusão, atividade ou ativação são termos 

tratados como sinônimos. Por exemplo, aumentos de perfusão, atividade ou ativação 

se referem à mesma alteração que é o aumento da função em certa região. 
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1.3.1 Achados prévios de estudos de neuroimagem funcional envolvendo 
participantes obesos. 

 

Este grupo de pesquisa elaborou uma revisão sistemática (ainda não 

publicada) de artigos publicados até a data de primeiro de Setembro de 2013 (Anexo 

8.7). O objetivo foi identificar áreas cerebrais com diferenças funcionais em pessoas 

obesas após desafios alimentares capazes de induzir saciedade e não apenas para 

avaliar sensações (gosto, cheiro, visualização do alimento). Dos dez artigos 

elegíveis, nenhum utilizou SPECT (9 com PET e 1 com fMRI). Além disso, o desafio 

alimentar foi composto de uma refeição mista (com carboidratos, proteínas e 

lipídeos) nos 9 estudos com PET [69-77], tendo sido usado o teste com 75 gramas 

de glicose no trabalho com fMRI [78].  

O CPFDL e áreas relacionadas à recompensa, principalmente o COF, 

mostraram-se ativadas de forma distinta em pessoas obesas, comparadas às com 

peso normal, após o desafio alimentar. O encontro de menor ativação no CPFDL em 

obesos foi considerado uma alteração importante porque esta área tem papel central 

na inibição de comportamentos inapropriados [79]. 

No único estudo com fMRI avaliado, após a ingestão de 75 gramas de glicose 

houve redução da atividade no hipotálamo em ambos os grupos com e sem 

obesidade, em regiões correspondentes aos núcleos paraventricular e ventromedial. 

No entanto, no grupo obeso a redução foi mais discreta e o tempo gasto para o 

máximo de redução ser atingido foi maior. Segundo os pesquisadores, essa 

alteração seria decorrente da perda do pico precoce de liberação da insulina nos 

obesos [78]. 

Por outro lado, as alterações funcionais que ocorrem na obesidade podem 

sofrer influência do sexo das pessoas estudadas. Durante o jejum, estímulos 

alimentares visuais (fotos de comida) foram associados a aumento da atividade no 

CPFDL em homens e mulheres obesas, porém tal alteração foi significativamente 

maior no sexo feminino [80]. Além disso, a fase do ciclo menstrual influenciaria as 

respostas obtidas por exames de neuroimagem funcional. Por exemplo, durante a 

visualização de fotos de alimentos houve ativação no COF e amígdala apenas 

durante a fase folicular do ciclo (1ª metade do ciclo) [81]. 

Ainda dentre os circuitos envolvidos na regulação do apetite, a Default Mode 

Network (DMN) apresenta-se com atividade aumentada em pessoas obesas, em 
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comparação àquelas com peso normal [82]. A DMN é um circuito ou um grupo de 

áreas funcionalmente conectadas ao qual se atribui um papel importante na 

atividade cognitiva dirigida internamente e no relacionamento entre o processamento 

de sensações externas e internas [82]. Trata-se de um estado basal da função 

cerebral onde os indivíduos não estão focados no meio externo, mas em seu estado 

mental interno, como em pensamentos de autorreflexão e na interocepção 

(percepção da condição fisiológica do corpo inteiro, como temperatura, fome e sede) 

[83,84]. Cúneus, pré-cúneus, córtex do giro do cíngulo posterior (CCP), CPF medial, 

lobo temporal medial e o córtex parietal inferior são regiões cerebrais que compõem 

a DMN [85]. 

Outro circuito neuronal envolvido na fisiopatologia da obesidade é a Salience 

Network (SN), o qual inclui a ínsula e o CCA. A SN participa na atribuição de 

importância aos estímulos internos e externos [86], sendo relacionada à recompensa 

("o querer" e "o gostar" dos alimentos) e consequentemente ao comportamento 

alimentar [87,88]. Aumento de atividade na SN já foi documentado em pacientes 

obesos [89]. 

 

1.4 Carboidratos 

 

 Os carboidratos, grupo de macronutrientes escolhido como desafio alimentar 

para esta pesquisa, são compostos orgânicos constituídos de carbono, hidrogênio e 

oxigênio, em uma relação C:H:O igual a 1:2:1 [90]. Correspondem a principal fonte 

de energia para os humanos (45 a 65% das necessidades por dia), sendo geradas 

3,9 kcal para cada grama de carboidrato oxidado. Alguns, na verdade, compõem as 

fibras dietéticas (vegetais) que não geram calorias ou nutrientes pelos processos 

digestivos habituais no delgado, mas são fermentados por bactérias em condições 

anaeróbicas no intestino grosso.  

 Durante a alimentação habitual, diferentes tipos de carboidratos são 

encontrados. Cerca de 60% estão na forma de amido, 30% sacarose e 10% lactose, 

mas o produto final da digestão dos carboidratos são os monossacarídeos (glicose, 

frutose e galactose) [90]. Embora pequenas quantidades de glicose sejam 

absorvidas diretamente pela mucosa oral, a maioria dos monossacarídeos é 

absorvida no intestino delgado rapidamente, antes de atingir o íleo terminal [91]. A 
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glicose (e a galactose) e o sódio dividem um cotransportador presente na membrana 

apical do enterócito, chamado transportador de glicose sódio dependente. Tal 

transporte requer energia proveniente da hidrólise de trifosfato de adenosina 

(transporte ativo). Já a frutose é absorvida por difusão (transporte passivo) por 

transportadores da glicose do tipo 5 (Glucose Transporters ou GLUT-5). Por fim, é 

por meio do GLUT-2 presente na membrana basolateral do enterócito que os 3 

monossacarídeos ganham o sangue (veia porta). Na sequência, o fígado remove 

quase a totalidade da frutose e galactose absorvidas, bem como dois terços de toda 

a glicose. O aumento do açúcar sanguíneo após a refeição estimula então a 

liberação de insulina pelas ilhotas pancreáticas, a qual promove a captação de 

glicose pelas células, principalmente músculos e adipócitos, reduzindo a glicemia 

aos seus valores basais [90]. Salienta-se que cérebro, rins, fígado e eritrócitos não 

dependem de insulina para a entrada de glicose em suas células. Já quanto ao 

sistema nervoso central, o GLUT-1 está presente nas células da glia e do endotélio 

cerebral (barreira hematoencefálica) e o GLUT-3 é encontrado nos neurônios do 

cérebro onde controlam a entrada de glicose.  

 Na área da saúde, a glicose ainda é usada em um teste de sobrecarga oral 

para detecção de estados pré-diabéticos (glicemia de jejum alterada e intolerância à 

glicose) na quantidade de 75 gramas. Em um estudo com grupos pessoas com e 

sem obesidade, ambos sem outras doenças, incluindo estados pré-diabéticos, 

elevação importante da glicemia foi observada já a partir de 30 minutos após a 

ingestão de 75 gramas de glicose [92]. 
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2 OBJETIVOS 

 

Objetivo principal do estudo:  

 

 Avaliar alterações da perfusão cerebral, secundárias ao estímulo de um 

nutriente, mais especificamente a glicose, tendo como base a perfusão encontrada 

em uma situação considerada como basal (após a ingestão de água), em mulheres 

com e sem obesidade. 

 

Objetivos secundários:  

 

 Comparar, entre os grupos, a perfusão cerebral observada após a ingestão de 

água, verificando se há ou não diferenças entre as populações com e sem 

obesidade, já na situação basal. 

 Comparar, entre os grupos, a perfusão cerebral observada após a ingestão de 

glicose, verificando se as diferenças encontradas entre as populações com e sem 

obesidade após a ingestão de água se mantém ou não. 

 Avaliar correlações entre a intensidade da perfusão cerebral observada, a 

quantidade de massa gordurosa corporal e as concentrações séricas de insulina, 

leptina e glicose. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Delineamento experimental e aspectos éticos 

 

Trata-se de um ensaio clínico, aleatorizado e cego. No mesmo, um grupo de 

mulheres com obesidade e outro com peso normal foram submetidos duas vezes à 

avaliação da perfusão sanguínea cerebral por meio de SPECT com o radiofármaco 

[99mTc]-ECD, após a ingestão de uma solução com glicose ou apenas água. Embora 

as participantes e o pesquisador soubessem qual desafio havia sido ingerido, água 

ou glicose, todas as pessoas envolvidas na aquisição das imagens de SPECT, bem 

como o assessor para análise das imagens desconheciam este fato. Além disso, 

cada voluntária recebeu os dois desafios em dias diferentes, sendo então controle 

de si próprio (Figura 2).  

Em conformidade com os aspectos éticos, previamente ao seu início, o projeto 

foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da Secretaria de Saúde de 

Ribeirão Preto (ofício CEM 26/2011) e do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto/USP (processo HCRP 12241/2010). Este projeto 

também está registrado no clinicaltrials.gov, sob o número NCT02072694. Por fim, 

para a etapa de recrutamento das voluntárias o mesmo contou com o apoio dos 

departamentos jurídico e de imprensa do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP). 
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Figura 2 – Delineamento experimental. 
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3.2 Casuística e recrutamento das participantes 

 

Dez mulheres obesas (grupo OB) e dez com peso normal (grupo PN) 

terminaram o protocolo. 

Inicialmente, mulheres com e sem obesidade do município de Ribeirão Preto 

foram convidadas a participar por meio de propaganda em mídia impressa (por 

exemplo, panfletos) e eletrônica (internet), mas também por radio e televisão. Dessa 

forma, as mesmas entravam em contato telefônico com o pesquisador, sendo feita 

uma primeira triagem. Estando a paciente a apta, a mesma era convidada a 

comparecer ao HCFMRP para entrevista clínica, exame físico e coleta de sangue 

para exames bioquímicos. Somente sendo aprovadas nesta segunda etapa de 

triagem as pacientes tornaram-se elegíveis para a pesquisa.  

Critérios de inclusão: Ter idade entre 18 e 40 anos, ser do sexo feminino e 

apresentar menstruações regulares. Para o grupo de obesas, ter peso corporal 

inferior a 120 Kg e apresentar IMC entre 30 kg/m2 e 40 kg/m2. Para o grupo com 

peso normal, ter IMC entre 18,5 kg/m2 e 24,9 kg/m2.  

Critérios de exclusão: Apresentar hipertensão arterial, diabetes, glicemia de 

jejum alterada, intolerância à glicose, síndrome metabólica, hipotireoidismo, doença 

renal, hepática, cardíaca ou neurológica conhecida. Apresentar doenças 

psiquiátricas, etilismo, tabagismo ou uso de drogas ilícitas. Apresentar parentesco 

em 1º ou 2º grau com alguma voluntária já incluída na pesquisa. Estar grávida ou 

planejar gravidez durante o ensaio. Usar alguma medicação, exceto 

anticoncepcional oral. Estar em vigência de tratamento para obesidade.  

No período de fevereiro de 2012 a agosto de 2013, 211 mulheres foram 

convidadas (Figura 3). Destas, 101 souberam do projeto por meio de propaganda 

em mídia televisiva, 24 por meio de terceiros, 21 por meio da internet, três por 

panfletos e uma por rádio. Além disso, 61 mulheres que aguardavam tratamento 

para obesidade no ambulatório de Nutrologia da Prefeitura de Ribeirão Preto 

também foram convidadas por telefone. Das 211 voluntárias, 16 relataram peso e 

altura compatíveis com IMC entre 18,5 e 24,9 Kg/m2, 168 com IMC > 30 kg/m² e 1 

voluntária com IMC < 18,5 Kg/m2. Em 26 pacientes, suas medidas as classificavam 

na faixa de sobrepeso, ou seja, IMC entre 25 e 29,9kg /m2. 
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Foram excluídas 154 pessoas durante o primeiro contato telefônico, das quais 

127 eram obesas, além das 26 com sobrepeso e uma com IMC < 18,5 kg/m2. Nas 

127 voluntárias com obesidade excluídas, foram referidos: IMC > 40 kg/m2 (44 

casos), peso > 120 Kg (7 casos), uso de medicação (13 casos), doença prévia (25 

casos), idade superior a 40 anos (27 casos), idade inferior a 18 anos (2 casos), 

irregularidade menstrual (9 casos), horário incompatível (1 caso), residência fora de 

Ribeirão Preto (11 casos), além de outros motivos (25 casos). As doenças prévias 

referidas foram: Diabetes Mellitus 2 (6 casos), Hipertensão Arterial Sistêmica (6 

casos), Dislipidemia (3 casos), Doença Hepática (1 caso), Pós-operatório de Cirurgia 

Bariátrica (1 caso), Doença Psiquiátrica (2 casos), Tabagismo (3 casos), 

Tireoidopatia (5 casos), Ovário Policístico (2 casos).  

Os outros motivos referidos compreenderam: companheiro não concordou, 

parentesco de 1º grau com outra voluntária, tratamento atual para obesidade ou a 

voluntária não retornou contato telefônico. Nota-se que a somatória de todos os 

motivos para exclusão extrapola o número total de voluntárias excluídas porque 

algumas pessoas apresentavam mais de uma das razões descritas.  

Com isso, 57 pessoas foram convidadas a comparecer ao HCFMRP para a 

segunda etapa da triagem, 41 obesas e 16 com peso normal. Após esta etapa, 

restaram 13 mulheres com e 15 sem obesidade. Os motivos para exclusão de 29 

voluntárias, das quais 28 eram obesas foram: tireoidopatia (1 caso), sobrepeso (5 

casos), hipertensão arterial (4 casos), dislipidemia (5 casos), glicemia de jejum 

alterada e/ou intolerância à glicose (2 casos) e outros (12 casos). Nesta etapa, os 

outros motivos foram: desistência, irregularidade menstrual, residência fora de 

Ribeirão Preto e tabagismo. Todas as mulheres excluídas da pesquisa por motivo de 

doença e que ainda não faziam acompanhamento médico foram encaminhadas ao 

Sistema Único de Saúde para tal finalidade.  

Por fim, das 28 elegíveis, desistiram cinco mulheres sem obesidade antes do 

início do projeto e três com obesidade durante a realização do mesmo (Figura 3). 
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Figura 3 - Fluxograma da seleção das participantes. 
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3.3 Protocolo de pesquisa 

 

Sorteio e alocação das participantes 

 

Previamente à seleção das participantes, a ordem em cada uma receberia 

água e glicose foi aleatorizada, por meio de sorteio. Por meio de uma mesma 

moeda, estabeleceu-se "cara" como desafio com água e "coroa" com glicose. Dessa 

forma, à medida que as voluntárias adentravam a pesquisa cada uma recebia um 

código cuja sequência dos testes já estava previamente determinada. Por exemplo, 

OB_1 que seria submetida aos desafios com água (A) e glicose (G) em sequência. 

 

Admissões hospitalares e período de jejum 

 

De acordo com a disponibilidade de vagas na enfermaria da Unidade 

Metabólica do Serviço de Nutrologia e da Unidade de Pesquisa Clínica do HCFMRP, 

as voluntárias foram admitidas na data da realização dos testes, entre 12/03/2012 a 

25/04/2014, pela manhã. Todos os testes foram realizados durante a fase lútea do 

ciclo menstrual das voluntárias, sendo que as mesmas mantiveram ciclos regulares 

de aproximadamente 28 dias. Além disso, foi descartada gravidez por meio da 

dosagem de gonadotrofina coriônica sanguínea, antes da aquisição das imagens de 

SPECT cerebral.  

No dia anterior à admissão, foi solicitado às voluntárias que iniciassem jejum a 

partir das 22 horas. Assim, um período de jejum superior a 15 horas foi alcançado 

em cada avaliação pelo SPECT, que ocorria no período vespertino do dia seguinte. 

Também lhes foi orientado que se abstivessem no dia anterior ao exame de 

consumir chá, café, chocolate e bebidas alcoólicas, além de atividade física 

qualquer, requisitos para avaliação por bioimpedância e calorimetria [93,94]. 
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Exame médico, bioimpedância elétrica e calorimetria indireta 

 

Em jejum e após esvaziar a bexiga, o peso foi mensurado por meio de uma 

balança com precisão de 100 gramas (Filizola, São Paulo, Brasil), encontrando-se a 

participante ereta, descalça e com vestuário leve. A altura foi determinada usando 

um estadiômetro de parede com precisão de 0,5 cm. Por sua vez, o IMC foi 

calculado pela relação do peso divido pela altura ao quadrado [95].  

Todas as voluntárias passaram por avaliação médica durante as duas fases da 

pesquisa, a qual englobava anamnese e exame físico. A pressão arterial foi 

mensurada por meio de uma esfigmomanômetro de mercúrio de acordo com as 

recomendações atuais [96].  

A composição corporal foi avaliada por meio de BIA [97] com o aparelho 

Biodynamics 450® (Biodynamics Corp., Shoreline, Washington, Estados Unidos) com 

frequência fixa em 50 kHz). Para as participantes com IMC menor que 34 kg/m2, o 

compartimento de gordura corporal foi estimado subtraindo a massa livre de gordura 

do peso total do corpo [17]. Esta e outra equação utilizada para estimar a gordura 

corporal nas obesas com IMC > 34 kg/m2 estão dispostas na Tabela 1. Logo após a 

BIA, as voluntárias foram submetidas à calorimetria indireta.  

Inicialmente, um calorímetro Quark RMR® (Cosmed, Roma, Itália) foi ligado 

aproximadamente 45 minutos antes de sua calibração em 3 etapas: (1) com ar 

ambiente, (2) com a mistura padrão contendo CO2, O2 and N2 nas concentrações de 

5%, 16% e 79%, respectivamente e 3) validação da turbina digital bidirecional 

usando uma seringa certificada com volume de 3 litros. Por fim, as calorimetrias 

foram realizadas de acordo com o sugerido por Compher et al. (2006) [94] e Suen et 

al. (2003) [97], utilizando um capuz de plástico (canopy hood) para cobrir a cabeça 

das pacientes e coletar os gases respirados. Durante toda a sua execução, foi 

solicitado às participantes que permanecessem quietas, acordadas, com um padrão 

respiratório regular, sem tossir, bocejar, falar ou espirrar. Além disso, as voluntárias 

se mantiveram deitadas em decúbito dorsal com suas cabeças elevadas a 30º, com 

os membros estendidos e olhos abertos em uma sala silenciosa [94]. O tempo de 

aquisição foi de 15 minutos. 
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Tabela 1 - Equações usadas nas análises por bioimpedância elétrica e por 
calorimetria indireta. 

Variável  Equação 

Bioimpedância elétrica 

MLG (kg)  - 4,104 + [0,518 x (altura)2 / R50] + 0,231 x peso + 0,13 x 

Xc50 + 4,229 x sexo 

GC (kg)   23,25 + (0,13 idade) + peso + (0,09 x R50) - (0,8 x altura) 

Calorimetria indireta   

GER (kcal)2  ((3,781 x VO2) + (1,237 x VCO2)) x 1,44 

QR  VCO2 STPD / VO2 STPD 
MLG, massa livre de gordura; GC, gordura corporal; altura (cm); peso (kg); idade (anos); R50, 

resistência em Ω a 50 kHz, Xc50, reactância em Ω a 50 kHz; sexo = 0 se feminino ou 1 se masculino; 

GER, gasto energético de repouso; VO2, volume de oxigênio consumido em mL/min; VCO2, volume de 

gás carbônico produzido em mL/min; QR, quociente respiratório; STPD, padrão dos gases quanto à 

temperatura, pressão e umidade. Equações extraídas de Kyle U et al. (2014) [17] e Weir JB (1949) 

[98]. 

 

Punção venosa e itinerário das participantes 

 

Por volta das 12 horas, as pacientes foram puncionadas em veia cubital com 

cateter venoso Jelco® calibre 22G x 1" (Smiths Medical) ou BD Insyte® 20G x 1,16". 

A esse cateter foi adicionado um dispositivo adaptador com conector Luer-Lock (BD 

adaptador PRN®) para uso intermitente. O acesso foi mantido pérvio com a 

administração de soro fisiológico 0,9%, em intervalos regulares, até o início do 

protocolo. Por volta de 13 horas, as participantes foram conduzidas à Seção de 

Medicina Nuclear do HCFMRP. Cerca de 2 ou 3 horas depois, após a aquisição das 

imagens de SPECT cerebral, as mesmas retornavam à enfermaria, ingeriam um 

lanche e recebiam alta hospitalar. Após isso, de acordo com o período do ciclo 

menstrual era agendada uma segunda internação para o protocolo com o segundo 

desafio. Ao término do projeto, para as mulheres com obesidade eram fornecidas 

orientações breves para perda ponderal e as mesmas eram referenciadas para o 

Ambulatório de Nutrologia da Prefeitura de Ribeirão Preto. 
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Desafio alimentar 

 

Em dias diferentes, as participantes ingeriram 300 mL de água ou uma solução 

contendo 75 gramas de glicose e com volume final de 300 mL. Em ambas as 

situações o conteúdo estava à temperatura ambiente, tendo sido inferior a dois 

minutos o tempo máximo para sua ingestão. Imediatamente após, na mesma sala, 

as participantes repousaram por trinta minutos previamente à administração do 

radiofármaco. Neste período, as mesmas permaneceram isoladas, em silêncio, com 

os olhos abertos e na penumbra, sendo restritas a fala e a audição, para evitar ou 

atenuar os efeitos de estímulos cognitivos ambientais. 

 

Lateralidade 

 

 Foi aplicado um questionário para avaliar a dominância manual das voluntárias 

(Anexo 8.6). O mesmo é composto de 12 itens pontuados da seguinte forma: 

sempre direita (2 pontos), usualmente direita (1 ponto), sem preferência (zero 

ponto), usualmente esquerda (- 1 ponto), sempre esquerda (- 2 pontos). Dessa 

forma, após a soma dos pontos as mulheres foram classificadas em: Destras (de + 9 

até + 24 pontos), Ambidestras (de - 8 até + 8 pontos) e Canhotas (de – 24 até – 9 

pontos) [99]. 

 

Aquisição das imagens de SPECT cerebral 

 

Todas as voluntárias da pesquisa foram submetidas aos exames de SPECT 

cerebral após a ingestão de água ou glicose, respeitando-se um intervalo mínimo de 

uma semana entre os exames, para permitir o pleno clareamento sanguíneo e 

tecidual do radiofármaco utilizado para o estudo de perfusão cerebral.  

Após o período de repouso, os tecnólogos em medicina nuclear adentraram o 

recinto em silêncio e administraram a dose de 1.295 MBq (35 mCi) do radiofármaco 

[99mTc]-ECD através do acesso venoso previamente estabelecido. Este radiofármaco 

foi previamente preparado marcando-se o fármaco ECD, produzido e comercializado 

pelo Instituto de Pesquisas em Energia Nuclear (IPEN) da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN, Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT), com o 
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radioisótopo [99mTc], eluído de um gerador estéril fornecido também pelo 

IPEN/CNEN-MCT. 

Por fim, as imagens de SPECT cerebral foram adquiridas em uma gama 

câmara BrigthView XCT (modelo EBW), composta por duas cabeças de detecção de 

cristais de NaI(Tl). A mesma é equipada com colimador de baixa energia e alta 

resolução, com fotopico para o isótopo [99mTc] centrado em sua energia 

característica de 140keV e janela de aceitação de 20%. Cada imagem foi adquirida a 

partir de 128 projeções (64 por detector) em uma matriz de 128x128, com uma 

rotação de 180° de cada detector. Foi utilizada uma magnificação (zoom) de 2x e um 

tempo de aquisição de 30 minutos totalizando aproximadamente 100.000 contagens 

por projeção.  

 

3.4  Processamento das imagens de SPECT cerebral e análise estatística 

 

(a) Reconstrução tomográfica 

 

As imagens armazenadas em formato DICOM 3.0 (Figura 4) foram 

reconstruídas em uma Workstation Philips EBW (Philips Healthcare, Cleveland, 

Ohio, EUA) através de um método denominado OSEM (Ordened-subset Expectation 

Maximization) que utiliza um algoritmo iterativo. As imagens foram reconstruídas em 

seções transversais paralelas ao plano orbitomeatal, passando pelas bases dos 

lobos frontal e occipital. Também foram reconstruídas paralelamente ao eixo longo 

dos lobos temporais, a partir das quais foram produzidas seções coronais. Todas as 

imagens foram corrigidas para os efeitos de atenuação dos fótons de raio gama com 

a matéria. Esta correção se deu pelo método de Chang de primeira ordem (Chang’s 

Method, coeficiente de atenuação linear de 0,11 cm-1), o qual trata o meio corrigido 

como sendo um meio homogêneo. Além disso, as imagens foram amaciadas por 

meio de um filtro Butterworth de 9ª ordem e frequência de corte 0,14 ciclos/mm 

(frequência de Nyquist). No fim da etapa de reconstrução as imagens foram salvas 

nos formatos DICOM 3.0 e NifTI (Figura 5). Para que o assessor que analisou as 

imagens por meio do SPM não soubesse qual o desafio havia sido usado (água ou 

glicose), todas os exames receberam um código (B para glicose e C para água). 
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Figura 4 - Exemplo de uma imagem de SPECT cerebral antes da etapa de 
reconstrução (dados brutos), de uma participante obesa. 
 

 
Figura 5 - Exemplo de uma imagem de SPECT cerebral após a reconstrução, 
sendo a perfusão mais intensa quanto mais clara a região. 
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(b) Statistical Parametric Mapping (SPM) 

 

Inicialmente, para que a extração dos dados do conjunto de imagens de 

SPECT cerebral ocorresse com sucesso, foram realizadas as seguintes etapas de 

processamento: Transformação Espacial, Normalização do Sinal e Extração dos 

Dados (Marsbar).  

 

I) Transformação Espacial 

De modo a garantir que todas as imagens analisadas ocupassem a mesma 

posição espacial, baseada em um espaço anatômico padrão conhecido, etapas de 

pré-processamentos foram realizadas: reorientação, realinhamento, normalização 

espacial, filtragem por máscara binária e frequência. Assim, foi garantido que cada 

voxel analisado possuísse o seu correspondente, com similar localização, em cada 

imagem presente no modelo de inferência construído posteriormente. 

Reorientação: Todas as imagens tiveram as suas coordenadas de origem no 

Espaço Euclidiano (0,0,0) realocadas para o mesmo ponto de referência, a 

comissura anterior. Assim, todas as imagens passaram a apresentar o mesmo ponto 

de origem (ou próximo a ele).  

Realinhamento: Realizado entre as imagens do mesmo paciente, adquiridas 

em momentos diferentes, para evitar artefatos de movimento que pudessem implicar 

em erros sistemáticos na etapa de análise das imagens.  

Normalização espacial: Trata-se da aplicação de uma transformação de corpo 

rígido (affine) no qual são utilizados 12 parâmetros definidos para deformar cada 

uma das imagens inseridas. Cada transformação é realizada de forma individual, 

baseando-se em um mesmo espaço padrão anatômico (MNI – Montreal Neurological 

Institute) através de um template de SPECT cerebral fornecido pelo próprio SPM. As 

novas imagens foram então normalizadas utilizando uma bounding box de 2,0 x 2,0 

x 2,0 mm3 com interpolação através de uma bspline de 7ª ordem.  

Máscara binária: Para eliminar qualquer vestígio de radiação espalhada fora 

da calota craniana foi aplicada uma máscara binária, com as mesmas dimensões da 

bounding box utilizada previamente, sobre todas as imagens. 

Amaciamento: A etapa final neste processamento é o amaciamento de todas 

as imagens através de um filtro kernel Gaussiano com FWHM (full-width at half 
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maximum) 12 x 12 x 12 mm, de forma a eliminar qualquer sinal de alta frequência 

remanescente. 

 

II) Normalização da intensidade do sinal e extração dos dados 

Para a extração dos dados de cada uma das imagens foi utilizada uma toolbox 

incorporada ao SPM denominada Marsbar, desenvolvida na plataforma MATLAB. 

Juntamente ao Marsbar foi possível normalizar a intensidade do sinal de cada uma 

das imagens para uma escala proporcional a média global de 80% de todo o sinal 

presente na imagem (threshold igual a 0,8), ponderada por um fator fisiológico de 50 

ml/min/100g (fluxo sanguíneo em 100g de tecido cerebral a cada minuto). Esta etapa 

de normalização é usada para corrigir a diferença nas contagens de todo o cérebro 

entre as imagens avaliadas. 

Utilizando os clusters (aglomerado de voxels que engloba uma ou mais regiões 

cerebrais) que apresentaram diferenças perfusionais durante as comparações pelos 

modelos de inferência citados abaixo, foram construídas ROIs (region of interest). 

Destas, os valores de intensidade do sinal em contagens médias por voxel de todas 

as imagens de SPECT, representativos da intensidade do fluxo sanguíneo cerebral 

regional, foram extraídos. 

 

III) Modelos de inferência 

Após normalização da intensidade de sinal, a análise dos dados foi executada 

de acordo com o teste que melhor representava os efeitos de interesse, de acordo 

com seguintes modelos: 

 

Teste t para duas amostras:  

• Análise 1: OB vs. PN, após ingestão de água. 

• Análise 2: OB vs. PN, após ingestão de glicose. 

 

Teste t para dados emparelhados:  

• Análise 3: PN após ingestão de glicose vs. PN após ingestão de água. 

• Análise 4: OB após ingestão de glicose vs. OB após ingestão de água. 

 

 Utilizando como limiar (threshold) um valor de p igual a 0,05, corrigido para 

múltiplas comparações e um threshold para tamanho de cluster de k=125 voxels, 
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uma análise exploratória foi conduzida. Por meio da mesma foram selecionados 

apenas os clusters e os picos de intensidade do sinal que apresentaram valores de p 

< 0,05 (family-wise error ou FWE). Todos os resultados foram corrigidos para 

pequenos volumes (SVC ou Small Volume Correction). 

 

(c) Análise estatística adicional ao SPM 

 

Foi utilizado o software Stata/IC versão 11.2 (Stata Corp LP, College Station, 

Texas, Estados Unidos). Todas as variáveis foram sumarizadas por meio de tabelas 

de distribuição de frequência e por gráficos, como box plot, histograma e normal 

probability plot para detecção de dados atípicos e da distribuição dos dados. Para os 

testes de hipótese, o nível de significância foi fixado em 5%. Na etapa de análise 

descritiva dos dados foi utilizado teste t para as variáveis com distribuição próxima à 

normal ou seu equivalente não paramétrico, o teste da soma dos postos de 

Wilcoxon. Porque meses se passaram entre a triagem e os dois desafios usados na 

pesquisa, foi avaliado se houve alguma mudança no perfil dos pacientes. Dessa 

forma, ANOVA para medidas repetidas foi utilizada para testar diferenças entre 

médias de algumas variáveis entre a triagem e os desafios com água e glicose, 

dentro de cada grupo, não entre grupos. Também foi aplicada como teste de 

hipótese dentro de cada grupo e desafio do protocolo (desafios com água e glicose), 

para testar diferenças entre as médias de glicemia, insulina e leptina entre os cinco 

tempos de coleta.  

Correlações lineares entre a perfusão cerebral (intensidade do sinal em 

contagens médias por voxel), glicemia, insulina, leptina e gordura corporal foram 

avaliadas por meio do Coeficiente de Correlação de Pearson (r) com correção de 

Bonferroni. Tal abordagem foi aplicada tanto para toda a amostra, composta de 

mulheres com e sem obesidade, quanto para cada um dos grupos. Para as análises 

3 e 4 foram correlacionadas as mudanças na perfusão, insulinemia e glicemia 

(desafio com glicose – desafio água), bem como as médias de gordura corporal e 

leptinemia ([desafio com glicose + desafio água] / 2). 

Adicionalmente, de acordo com a perfusão extraída das análises 3 e 4 (variável 

dependente), foram ajustados modelos de regressão linear com efeitos mistos para 

avaliar a associação entre a perfusão e os níveis de insulina, leptina, glicemia e 

gordura corporal (variáveis independentes).  
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Salienta-se que para as análises por correlação de Pearson, bem como por 

modelos de efeitos mistos, foram usados os valores das variáveis leptina, insulina e 

glicemia observados 30 minutos após a ingestão de água ou glicose. Justifica-se a 

escolha deste momento por ter sido onde ocorreu a marcação pelo radiofármaco, ou 

seja, ao qual se referem as imagens de SPECT e consequentemente a intensidade 

do sinal (perfusão) delas extraída. 

Além disso, tanto nas correlações quanto nos modelos de regressão, foi 

incluída uma variável de interação entre insulina e leptina (insulina x leptina), uma 

vez que há descrição que a insulina necessita da leptina para exercer seu papel 

como hormônio anorexígeno no cérebro [45]. 

Para ajustar os modelos de regressão linear com efeitos mistos, somente foram 

usadas as variáveis que apresentaram correlação linear aparente, avaliada por 

gráficos (scatter plots) ou pelo próprio teste de correlação de Pearson. Seu ajuste se 

deu em 4 etapas, de acordo com a estratégia top-down referida na literatura [100]:  

Passo 1) um modelo com estrutura básica completa foi ajustado ao inserir 

todos os efeitos fixos, incluindo possíveis interações, além de um efeito aleatório 

específico para cada voluntária. 

Passo 2) a estrutura dos efeitos aleatórios foi definida, acrescentando um 

efeito aleatório adicional relacionado a cada desafio, com água ou glicose, em cada 

participante e decidindo se este acréscimo resultou em superioridade ao modelo 

prévio. 

Passo 3) Seleção da estrutura de covariância para os resíduos. Os modelos 

anteriores dos passos 1 e 2 foram ajustados assumindo variância homogênea dos 

resíduos, ou seja, que a variância seria constante para ambos os testes. Nesse 

passo 3, um modelo mais flexível é ajustado, ao permitir que a variância dos 

resíduos seja diferente entre os testes. Posteriormente foi verificado se este 

acréscimo resultou em superioridade em comparação ao modelo prévio.  

Passo 4) Redução do modelo, utilizando um teste χ2 de Wald para a decisão 

de manter ou não os termos de interação e medidas para diagnóstico do modelo, 

incluindo: 1) Normalidade dos resíduos (por meio do gráfico normal probability plot), 

2) busca por outliers nos resíduos e nos Estimadores Lineares Não-Viesados 

(normal probability plot e boxplot), 3) variância constante dos resíduos (scatterplot 

dos resíduos vs. valores preditos). 
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Eventualmente, a fim de normalizar a distribuição de determinadas variáveis 

em qualquer uma das análises efetuadas, transformações logarítmicas, cúbicas e 

inversas foram realizadas [101]. 

 

3.5 Dosagens hormonais e bioquímicas 
 

As amostras de sangue foram coletadas imediatamente antes da administração 

do desafio com glicose ou com apenas água (tempo 0) e por mais quatro vezes, com 

intervalos de trinta minutos entre cada coleta (tempos 30, 60, 90 e 120 minutos), da 

seguinte forma: 1) o adaptador PRN acoplado ao cateter venoso foi puncionado com 

agulha 0,8 x 30 mm (BD PrecisionGlide®) acoplada a uma seringa de 3 ou 5mL (BD 

Plastipak®); 2) cerca de 1 mL de sangue foi aspirado e desprezado, 3) nova punção 

do adaptador PRN com agulha similar, dessa vez acoplada a uma seringa de 10 mL; 

4) aspiração de 10 mL de sangue. Destes, 5 ml foram transferidos para um tubo de 

coleta BD Vacutainer® NaF 6.0mg Na2EDTA 12 mg, de tampa cor cinza, para 

dosagem de glicemia. Os 5 mL restantes eram transferidos para um tubo de coleta 

BD Vacutainer® ativador de coágulo, de tampa cor vermelha, para dosagens de 

insulina e leptina. As amostras foram mantidas em caixa contendo gelo, própria para 

amostra de materiais. Na eventualidade de perda de acesso venoso, outra veia 

cubital era prontamente puncionada ou quando da iminência da coleta, um 

dispositivo de mais ágil introdução (BD Asepto 25G) era utilizado em uma veia 

situada no dorso da mão. 

Ao término da última coleta, os tubos foram centrifugados, a 5000 rotações por 

minuto durante 15 minutos, no Laboratório de Pesquisa do Departamento de Clínica 

Médica da FMRP. Na sequência o soro foi pipetado e armazenado em microtubos 

Safe-Lock Tubes 1,5 ml Eppendorf Tubes® e congelados a 80oC negativos. 

Previamente ao início da pesquisa foi criado um protocolo para cada desafio, o 

qual incluía: 1) cada tubo para coleta de sangue com tampas cinza e vermelha 

recebia um código associado a cada um dos cinco momentos nos quais a mesma 

ocorria; 2) números foram atribuídos aos microtubos com o soro extraído dos seus 

correspondentes tubos. 

Posteriormente, as amostras destinadas à mensuração de glicose, após 

descongelamento, tiveram sua dosagem realizada por fotometria, com o kit Glicose 

Liquiform® (Labtest, Lagoa Santa, Brasil). 
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As mensurações séricas de insulina e leptina foram realizadas por meio de kits 

EMD Millipore’s MILLIPLEX® Human Metabolic Hormone Magnetic Bead Panel, 

HMHMAG-34K, (Merck Millipore, EMD Millipore Corporation, Billerica, MA, USA). Os 

mesmos baseiam-se na tecnologia Luminex® xMAP® que envolve microesferas 

magnéticas marcadas com fluorescência denominadas MagPlexTM-C microspheres. 

Trata-se de um método de imunoensaio que permite a mensuração sérica 

simultânea de leptina e insulina. Tais microesferas são coloridas internamente com 

dois corantes fluorescentes. Por meio da manipulação destes, a criação de 100 

arranjos distintos de corantes é possível, cada um revestido com um anticorpo de 

captura específico. Após uma substância de interesse de uma amostra testada ser 

capturada pela microesfera, um anticorpo conjugado à biotina é introduzido. A 

mistura é incubada com o conjugado Estreptavidina-Ficoeritrina (PE) ou molécula 

repórter, um terceiro marcador fluorescente que se liga avidamente à biotina e 

completa a reação na superfície de cada microesfera. Estas então passam por um 

laser que excita os corantes internos que as marcam. Um segundo laser excita a PE 

e por fim processadores de sinal digital de elevada velocidade identificam cada 

microesfera e quantificam o resultado do ensaio baseado na fluorescência emitida.  

Por fim, o índice homeostasis model assessment – insulin resistance (HOMA-

IR), para avaliar resistência à insulina, foi calculado por meio da equação: [(glicemia 

de jejum (mg/dL) / 18) x (insulinemia de jejum (µU/mL) / 22,5)] [102]. 
A Figura 6 abaixo representa a sequência de eventos que se seguiu durante a 

coleta de dados. 
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Figura 6 - Sequência de eventos durante a coleta de dados 
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4 RESULTADOS 

 
4.1  Características das participantes 
 

 Características das participantes, incluindo os exames de sangue avaliados na 

triagem para a pesquisa estão dispostas na Tabela 2. Foi encontrada evidência de 

diferença (p < 0,05) em relação às médias de glicemia, lipoproteína de alta 

densidade (HDL-colesterol), hormônio estimulador da tireoide (TSH), pressão arterial 

sistólica e diastólica, bem como para outras variáveis nas quais divergências entre 

os grupos eram esperadas, como peso e IMC. 

 

Tabela 2 - Características dos grupos com peso normal e com obesidade, em 
média (desvio padrão) ou mediana (intervalo interquartil). 

Variáveis PN (n = 10) OB (n = 10) p 
Idade (anos) 30 (5) 30 (6) 0.97 
Mulheres (%) 100 100  

Exame físico    
Peso (kg) 59 (8) 92 (7.3) 0.00 
Altura (m) 1.67 (0.1) 1.63 (0.1) 0.15 
IMC (kg/m2) 21 (1.7) 35 (3) 0.00 
Pressão sistólica (mmHg)a 110 (100; 116) 120 (110; 128) 0.04 
Pressão diastólica (mmHg) 64 (10) 74 (8) 0.03 

Exames de sangue    
Colesterol total (mg/dL) 171 (35) 172 (20) 0.91 
Triglicérides (mg/dL) 79 (30) 84 (31) 0.71 
HDL-colesterol (mg/dL) 53 (13) 39 (6) 0.01 
LDL-colesterol (mg/dL) 104 (28) 116 (12) 0.22 
Ureia sérica (mg/dL) 25 (4) 24 (4) 0.79 
Creatinina sérica (mg/dL) 0.7 (0.1) 0.8 (0.1) 0.13 
AST (IU/L) 18 (4) 16.9 (7) 0.59 
ALT (IU/L) 16 (9) 22 (18) 0.35 
Fosfatase alcalina (IU/L) 136 (47) 148 (34) 0.54 
TSH (µIU/mL)a 1.3 (1; 1.4) 1.7 (1.4; 2) 0.04 
Glicemia de jejum (mg/dL) 82 (8) 91 (5) 0.01 
Teste de tolerância à glicose 
(120 minutos) (mg/dL) 

84 (14) 100 (18) 0.04 

Legenda: PN, grupo com peso normal; OB, grupo com obesidade; IMC, índice de massa corpórea; 
AST, aspartato aminotransferase; ALT, alanina aminotransferase. HDL-colesterol, lipoproteína de 
alta densidade; LDL-colesterol, lipoproteína de baixa densidade; TSH, hormônio estimulador da 
tireoidee; Nível de significância = 0.05. 
a Mediana (intervalo interquartil). 
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Quando as variáveis peso, IMC, pressão arterial sistólica e diastólica foram 

comparadas entre a triagem e os dois desafios da pesquisa, dentro de cada grupo, 

nenhuma diferença foi observada (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Análise intragrupo: Peso, índice de massa corpórea e pressão 
arterial na triagem e nos desafios com glicose ou água, em média (desvio 
padrão). 

  PN (n = 10)  OB (n = 10) 

Variável  Triagem Glicose Água  Triagem Glicose Água 

Peso (kg)  59 (8) 59 (8) 59 (8)  92 (7) 92 (7) 92 (6) 

IMC (kg/m2)  21 (2) 21 (2) 21 (2)  35 (3) 35 (3) 35 (2) 

PAS (mmHg)  107 (13) 104 (12) 101 (10)  118 (12) 112 (15) 111 (7) 

PAD (mmHg)  64 (10) 67 (7) 66 (9)  74 (8.2) 73 (11) 74 (8) 

Legenda: PN, grupo com peso normal; OB, grupo com obesidade; IMC, Índice de Massa Corporal; 

PAS, Pressão Arterial Sistólica; PAD, Pressão Arterial Diastólica.  

ANOVA para medidas repetidas. α = 0,05. Não foi encontrada evidência de diferença entre as médias. 
 

 As pacientes foram submetidas à mensuração de suas necessidades 

energéticas e de sua composição corporal por meio de calorimetria indireta e 

bioimpedância elétrica, respectivamente, em cada um dos desafios da pesquisa. Os 

valores de VO2, VCO2, gasto energético de repouso (GER), R, Xc e gordura corporal 

foram diferentes entre os grupos PN e OB, em cada desafio. Em uma comparação 

intragrupo, para procurar diferenças entre os dois desafios, a hipótese nula (H0: PN 

= OB) não foi rejeitada para nenhuma variável (Tabela 4).  

 A ingestão de 75 gramas de glicose, aproximadamente 300 kcal, representou 

em média (mín-máx), respectivamente 19% (16-24%) e 23% (19-27%) do GER 

encontrado nos grupos OB e PN.  

 Quanto à lateralidade manual das voluntárias, 18 eram destras, uma canhota 

(grupo PN) e uma era ambidestra (grupo PN). 
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Tabela 4 - Calorimetria e bioimpedância elétrica por grupo e desafio (média 
(desvio-padrão)). 

  PN (n = 10)  OB (n = 10) 

Variável  Glicose Água  Glicose Água 

VO2 (mL/min)  193 (26)* a 185 (26)* a  229 (32) 219 (40) 

VCO2 (mL/min)  159 (21)* a 137 (32)* a  186 (23) 173 (33) 

QR  0.84 (0.1) 0.78# (0.1)  0.82 (0.1) 0.80 (0.2) 

GER (Kcal/dia)  1335 (165)* a 1253 (176)* a  1576 (206) 1501 (243) 

R (ohms)  622 (43)** a 638 (38)** a  522 (43) 529 (55) 

Xc (ohms)  73 (8) 71 (5)  66 (6) 68 (9) 

GC (kg)  17 (5)** a 17 (5)* a  38 (3.5) 38 (2.4) 

Legenda: VO2; Volume de O2 consumido, VCO2; Volume de CO2 produzido, QR; quociente 
respiratório, GER; gasto energético em repouso, R; resistência, Xc; reactância, GC; gordura corporal 
em kg; DP. 
α = 0,05. 
*Valor p < 0,05. 
**Valor p < 0,01. 
# n = 9, após exclusão de uma observação (valor atípico = 0.35) 
a Teste t para dois grupos. Comparação entre grupos em um mesmo desafio. 
Não foram observadas diferenças na comparação intragrupo entre os desafios com glicose e água 
(teste t para dados emparelhados). 
Calorimetria realizada em jejum, no período da manhã que antecedeu a ingestão de glicose ou água. 
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4.2 Valores séricos de insulina, leptina e glicose, de acordo com os desafios 
administrados e com os grupos OB e PN 

 

 Os valores, em média (desvio-padrão), dos níveis séricos de insulina, leptina e 

glicose, para cada um dos cinco momentos em que o sangue das participantes foi 

coletado estão resumidos na Tabela 5. Comparações foram realizadas em três 

etapas: (1) entre as 5 amostras coletadas, para averiguar alterações em seus níveis 

relacionadas ao tempo decorrido após os desafios com água e glicose, (2) entre os 

dois grupos, para o mesmo desafio e momento da coleta de sangue, para detectar 

diferenças relacionadas aos grupos e (3) entre os dois desafios, para o mesmo 

grupo e momento, para detectar diferenças associadas ao desafio. Os achados 

foram: 

 

(a) Insulina 

 

• Desafio com água: no grupo PN suas concentrações no tempo 30' foram 

inferiores às de todos os outros momentos (p < 0,05, ANOVA para medidas 

repetidas). No grupo OB não houve evidência de que em alguma das 5 

amostras a insulina tenha variado em seus valores. 

• Desafio com glicose: No grupo PN, a insulina no tempo 0' foi inferior àquela de 

todos os outros tempos e seus valores no tempo 30' foram inferiores aos 

tempos 60' e 120'. No grupo OB, suas concentrações no tempo 0' foram 

inferiores às de todos os outros e no tempo 30' seu valor foi inferior aos dos 

tempos 60', 90' e 120'. 

• Entre os dois grupos: as concentrações de insulina no grupo PN foram 

inferiores às do grupo OB em todos os momentos durante o desafio com 

água. Após o desafio com glicose, apenas no tempo 90' a insulina foi 

diferente entre os grupos, inferior no PN (Figura 7). 

• Entre os dois desafios: com exceção do momento que precedeu a ingestão dos 

desafios, a ingestão de glicose se associou a valores de insulina maiores que 

os observados após a ingestão de água em todos os tempos. 
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Tabela 5 - Insulina, leptina e glicose sérica por grupo, desafio e momento da 
coleta (média (desvio padrão)). 

   PN (n = 10)  OB (n = 10) 

Variável Tempo  Glicose Água  Glicose Água 

Insulina 

(µUI/mL) 

0'  3 (2)** a d 2,7 (2)  5 (1)** a d 5,9 (1)* c 

30'  18 (2)** a e b 1,7 (1)** a f g  23 (1)** a g b 3,4 (1)* c 

60'  39 (2)** b 3,0 (2)  54 (1)** b 6,4 (1)* c 

90'  31 (2)# ** c 2,0 (1)** b  70 (1)** b 5,4 (1)* c 

120'  38 (2)** b 2,6 (1)  54 (1)** b 4,8 (1)** c 

Leptina 

(ng/mL) 

0'  3 (2.1) 3 (3)** c  10 (2)** c 15 (2) 

30'  3 (2.1) 2 (3)** c  12 (3)** c 11 (2)* a h 

60'  3 (2.7) 2 (7)** c  13 (2)** c 15 (2) 

90'  3 (2.2)# 2 (3)** c  10 (2)* c 12 (2) 

120'  3 (2.5) 2 (3)** c  10 (2)* c 12 (2) 

Glicemia 

(mg/dL) 

0'  76 (6)** a d 73 (8)  80 (7)** a d 78 (11) 

30'  128 (17)** b 75 (5)** c  117 (15)** a i b 81 (4) 

60'  140 (24)** b 73 (7)# * c  137 (18)** b 80 (4) 

90'  120 (37)# ** b 76 (7)  138 (24)** b 80 (5) 

120'  116 (29)** b 76 (9)  128 (24)** b 83 (5) 

Legenda: Os tempos 0', 30', 60', 90' e 120' referem-se às coletas de sangue ocorridas 0, 30, 60, 90 e 
120 minutos após a ingestão de glicose ou água. 
*Valor p < 0,05. 
**Valor p < 0,01. 
# n = 9 observações. 
a ANOVA para medidas repetidas. Comparação intragrupo, entre os cinco tempos de coleta após 
cada desafio. 
b Teste t para dados emparelhados. Comparação intragrupo, entre os desafios com glicose e água, 
para um mesmo tempo de coleta. 
c Teste t para dois grupos. Comparação entre grupos, em um mesmo tempo e desafio. 
d Inferior aos tempos 30, 60, 90 e 120 minutos. 
e Inferior ao tempo 60 e 120 minutos. 
f Inferior ao tempo zero. 
g Inferior aos tempos 60, 90 e 120 minutos. 
h Inferior aos tempos zero e 60 minutos. 
i Inferior aos tempos 60 e 90 minutos. 
α = 0,05. 
Para insulina e leptina, as médias e desvios-padrão foram transformados para a escala original após 
testes em escala logarítmica. 
As caixas em vermelho destacam o momento marcado pelo radiofármaco (30 minutos). Apenas os 
valores de insulina, leptina e glicemia deste momento foram usados nas correlações e modelos de 
regressão. 
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Figura 7 - Concentrações séricas de insulina, de acordo com o momento da 
coleta, grupo e desafio instituído. 
♦ Valor p < 0,05. Teste t para dois grupos. Comparação entre OB-água vs. PN-água, 

em um mesmo tempo e desafio. ◊ Valor p < 0,05. Teste t para dois grupos. 

Comparação entre OB-glicose vs. PN-glicose, em um mesmo tempo e desafio.  

 

 O HOMA-IR observado foi respectivamente 1,3 (1,1) e 0,7 (0,43) para os 

grupos OB e PN, em média (desvio-padrão). 

 

(b) Leptina 
 

• Desafio com água: no grupo OB, suas concentrações no tempo 30' foram 

inferiores às dos tempos 0' e 60'. No grupo PN não houve evidência de que 

em alguma das 5 amostras a leptina tenha variado em seus valores. 

• Desafio com glicose: não houve evidência de que em alguma das 5 amostras a 

leptina tenha variado em seus valores, em ambos os grupos. 



77 

• Entre os dois grupos: as concentrações de leptina no grupo PN foram inferiores 

às do grupo OB em todos os momentos, independente do desafio (Figura 8).  

• Entre os dois desafios: Não houve diferença entre os valores de leptina para 

cada um dos tempos de coleta de sangue entre os dois desafios, em ambos 

os grupos. 
 

 
Figura 8 - Concentrações séricas de leptina, de acordo com o momento da 
coleta, grupo e desafio instituído. 
♦ Valor p < 0,05. Teste t para dois grupos. Comparação entre OB-glicose vs. PN-

glicose, em um mesmo tempo e desafio. ◊ Valor p < 0,05. Teste t para dois grupos. 

Comparação entre OB-água vs. PN-água, em um mesmo tempo e desafio.  

 
(c) Glicemia 

 

• Desafio com água: não houve evidência de que em alguma das 5 amostras a 

glicemia tenha variado em seus valores, em ambos os grupos. 
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• Desafio com glicose: No grupo PN, a glicemia no tempo 0' foi inferior àquelas 

de todos os outros tempos. No grupo OB, sua concentração no tempo 0' foi 

inferior àquelas de todos os outros tempos e a glicemia no tempo 30' foi 

inferior às dos tempos 60' e 90'. 

• Entre os dois grupos: no desafio com água, as glicemias nos tempos 30' e 60' 

foram menores no grupo PN (Figura 9). No desafio com glicose, não houve 

diferença entre os grupos.  

• Entre os dois desafios: com exceção do momento que precedeu a ingestão dos 

desafios, a ingestão de glicose se associou a valores de glicemia maiores que 

os observados após a ingestão de água em todos os tempos. 
 

 
Figura 9 - Glicemia, de acordo com o momento da coleta, grupo e desafio 
instituído. 
♦ Valor p < 0,05. Teste t para dois grupos. 
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4.3 Áreas cerebrais que apresentaram diferenças quanto à perfusão cerebral 
e correlações entre a perfusão e outras variáveis 

 

 Como já descrito na seção Materiais e Métodos, as imagens de SPECT 

cerebral foram analisadas por meio do software SPM 8®, de acordo com quatro 

desfechos distintos. As análises 1 e 2 foram voltadas às diferenças entre os grupos, 

para detecção de áreas com aumento ou redução da perfusão sanguínea após a 

ingestão de glicose em comparação ao nível de perfusão cerebral basal, medido 

após ingestão de água. Já as análises 3 e 4 destinaram-se às diferenças dentro de 

cada grupo. A intensidade do sinal (perfusão) em cada grupo, após ingestão de 

glicose e água e de acordo como cada cluster em que se observou diferença estão 

resumidas na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Intensidade do sinal (perfusão cerebral), expressa em média (desvio-
padrão) por cluster, grupo e desafio. 

   Intensidade do sinal 
   PN (n = 10)  OB (n = 10) 

Comparação Cluster  Glicose Água  Glicose Água 

OB-A vs. PN-A 

(análise 1) 

OB > PN   73 (2)   77 (1) a ** 

OB < PN   81 (2)   77 (2) a ** 

OB-G vs. PN-G 

(análise 2) 
OB > PN  79 (1) a **   84 (1)  

PN-G vs. PN-A 

(análise 3) 

PN-G > PN-A  78 (2) b * 75 (2)  77 (1) 77 (2) 

PN-G < PN-A  73 (1) b ** 75 (1)  72 (2) 73 (1) 

OB-G vs. OB-A 

(análise 4) 
OB-G > OB-A  83 (3) 83 (2)  83 (2) b ** 80,8 (2) 

Legenda: OB, grupo obeso; OB-A, grupo obeso após ingestão de água; OB-G, grupo obeso após 
ingestão de glicose; PN, grupo com peso normal; PN-A, grupo com peso normal após ingestão de 
água; PN-G, grupo com peso normal após ingestão de glicose. 
Cluster (aglomerado) de voxels que engloba uma ou mais regiões cerebrais.  
α = 0,05. 
* Valor p ≤ 0,01 
** Valor p ≤ 0,001. 
a Teste t para grupos independentes. Comparações OB-A vs. PN-A e/ou OB-G vs. PN-G. 
b Teste t para dados emparelhados. Comparações OB-G vs. OB-A e PN-G vs. PN-A. 
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A seguir, áreas que apresentaram diferenças foram descritas tanto quanto à 

distribuição do cluster quanto à presença de pico de intensidade de sinal. Além 

disso, sua descrição foi baseada tanto na anatomia, onde regiões são separadas em 

giros e lobos, como na divisão citoarquitetural do córtex cérebral em 52 segmentos 

conhecidos como áreas de Brodmann (AB). Esta última trata-se de uma descrição 

mais funcional, influenciada pelo arranjo celular, que não necessariamente respeita 

os limites anatômicos dos giros, sulcos e lobos [103]. Em relação aos clusters, 

também foi especificado quando uma região apresentou-se com mudança na 

perfusão em uma maior extensão de sua área no hemisfério cerebral direito (HD > 

HE) ou no hemisfério esquerdo (HD < HE). 

 

Análise 1 – Comparações entre imagens de SPECT cerebral do grupo OB vs. 
PN, após ingestão de água 
 

a) Regiões nas quais a perfusão cerebral foi maior nas mulheres obesas, 

comparadas às mulheres com peso normal 

 

 Para um cluster, com tamanho de 19 mil e 328 voxels, houve evidência (p = 

0,000 corrigido para múltiplas comparações) da existência de diferença de perfusão. 

O mesmo distribuiu-se pelas seguintes regiões (Figura 12-a): 

• Lobo Occipital: Cúneus (HD < HE), giros lingual (HD < HE; AB 18 e 19), 

fusiforme posterior e calcarino (HD < HE; AB 17). Córtex occipital lateral, no 

giro occipital superior (HD > HE) e nos giros médio e inferior (HD < HE). 

• Lobo Frontal: Porções anteriores dos giros frontais superior, médio e inferior 

bilateralmente e giro frontal medial anterior (AB 10 e 32). 

• Lobo Temporal: Lobo temporal direito, regiões da amígdala, hipocampo e dos 

giros parahipocampal e temporal superior.  

• Lobo Límbico: CCA (HD > HE; AB 24) e CCP (AB 30 e 31). 

• Tronco cerebral: Mesencéfalo e ponte. 

• Outros: Ínsula direita (AB 13) e corpo estriado direito (putâmen e globo pálido), 

Lobos cerebelares posteriores (Declive). 
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 O gráfico de barras a seguir (Figura 10) mostra a intensidade do sinal média 

para este cluster, em contagens por voxel, junto aos seus respectivos IC 95% para 

ambos os grupos. 

 

 
Figura 10 - Intensidade do sinal do cluster com maior perfusão no grupo OB 
comparado ao PN, após ingestão de água, em média e IC 95%. 
 

 Pela análise de picos de intensidade do sinal não houve evidência de que 

alguma região apresentou diferença de perfusão após correção para múltiplas 

comparações (Tabela 7). 
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Tabela 7 – Análise 1-a. Regiões com maior pico de intensidade do sinal 
(perfusão) no grupo OB em comparação ao PN após ingestão de água. 

  Coordenadasa    

Região AB  x y z Z p (nc) p (cor) 

Pré-cúneus D 31 24 -74 16 3,70 0,000 0,12 

Cíngulo anterior D 24 4 36 6 3,66 0,000 0,13 

Mesencéfalo D ND 8 - 10 - 22 3,43 0,000 0,24 

Giro lingual E 18 - 34 - 86 - 18 3,32 0,000 0,31 
a Coordenadas do cérebro padrão Montreal Neurological Institute (MNI), sendo x a distância em 

milímetros para direita (+) ou para a esquerda (–) da linha média, y a distância em milímetros 

anterior (+) ou posterior (–) da comissura anterior e z a distância em milímetros superior (+) ou 

inferior (–) de um plano horizontal através das comissuras anterior e posterior. 

D, à direita; E, à esquerda; ND, não definido; Z, Z-score; p nc, valor p não corrigido para múltiplas 

comparações; p cor, valor p corrigido para múltiplas comparações. 

 

b) Regiões nas quais a atividade cerebral foi menor nas mulheres obesas, 

comparadas às mulheres com peso normal 

 

 Em um cluster, com tamanho de 17 mil e 250 voxels, houve diferença de 

perfusão (p corrigido = 0,000) (Figura 11). O mesmo distribuiu-se pelas seguintes 

regiões (Figura 12-b): 

• Lobo Frontal: Giro pré-central (HD < HE; AB 4 e 44), giro frontal superior (pré-

motor, AB 8) e área motora suplementar (AMS) (HD < HE, AB 6.) 

• Lobo Parietal: Pré-cúneus (HD > HE; AB 7), lóbulo paracentral (HD > HE), giro 

pós-central (HD < HE; AB 1, 2, 3 e 5), lóbulos parietais superior e inferior 

direitos (AB 7 e 40) e giro angular direito. 

• Lobo Temporal: Giros temporais superior e médio esquerdos (AB 21 e 22). 
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Figura 11 - Intensidade do sinal do cluster com menor perfusão no grupo OB 
comparado ao PN, após ingestão de água, em média e IC 95%. 
 

 Pela análise de picos de intensidade, houve evidência de que duas regiões no 

hemisfério cerebral esquerdo apresentaram mudança na perfusão sanguínea, a 

AMS (no giro frontal medial) e o giro pré-central (Tabela 8).  
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Tabela 8 - Análise 1-b. Regiões com menor pico de intensidade do sinal 
(perfusão) no grupo OB em comparação ao PN após ingestão de água. 

  Coordenadasa    

Giro cerebral AB  x y z Z p (nc) p (cor) 

Frontal medial E (AMS) ND - 10 - 4 58 4,42 0,000 0,009 

Pré-central E 6 - 40 - 18 66 4,09 0,000 0,03 

Frontal medial E (AMS) 6 - 2 8 56 3,65 0,000 0,12 

Frontal superior E 8 - 32 26 58 3,45 0,000 0,20 

Parietal superior D# ND 22 - 46 70 3,2 0,001 0,36 
a Coordenadas do cérebro padrão Montreal Neurological Institute (MNI), sendo x a distância em 

milímetros para direita (+) ou para a esquerda (–) da linha média, y a distância em milímetros 

anterior (+) ou posterior (–) da comissura anterior e z a distância em milímetros superior (+) ou 

inferior (–) de um plano horizontal através das comissuras anterior e posterior. 

AMS, área motora suplementar; D, à direita; E, à esquerda; ND, não definido; Z, Z-score; p nc, 

valor p não corrigido para múltiplas comparações; p cor, valor p corrigido para múltiplas 

comparações. # Giro pós-central. 
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Figuras – Regiões cerebrais com diferenças de perfusão entre os 
grupos e desafios com água e glicose 
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Figura 12 - Diferenças basais entre os grupos (após a ingestão de água) - 
Regiões com maior e menor ativação cerebral nas mulheres obesas, 
comparadas às mulheres com peso normal. 
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Figura 13 - Diferenças basais entre os grupos (após a ingestão de apenas 
água). 
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Figura 14 - Diferenças entre os grupos eliciadas pela ingestão de glicose - 
Regiões com maior e menor ativação cerebral nas mulheres obesas, 
comparadas às mulheres com peso normal. 
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Figura 15 – Diferenças entre os grupos eliciadas pela ingestão de glicose. 
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Figura 16 - Diferenças entre os grupos - Regiões com aumento da perfusão 
após a ingestão de glicose, em comparação à perfusão basal (água), em 
ambos os grupos. 
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Figura 17 – Diferenças entre os grupos - Regiões com aumento da perfusão 
cerebral após a ingestão de glicose, em comparação à água. 
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Figura 18 - Diferenças entre os grupos - Regiões com redução da perfusão 
após a ingestão de glicose, em comparação à perfusão basal (água), em 
ambos os grupos. 

 



  93 

 

Figura 19 – Diferenças entre os grupos - Regiões com redução da perfusão 
cerebral após a ingestão de glicose, em comparação à água. 
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 A intensidade do sinal medida nas regiões do cluster revelado pela análise 1, 

onde o grupo OB apresentou maior perfusão que o PN (análise 1-a), correlacionou-

se positivamente com a insulinemia (negativa para sua transformação inversa) para 

toda a amostra. Para o cluster com menor perfusão no grupo OB (análise 1-b), não 

houve evidência de correlação (Tabela 9).  

 

Tabela 9 - Análise 1. Correlações lineares (r) entre a perfusão cerebral e outras 
variáveis, para ambos os grupos e todas as participantes. 

  Cluster OB > PN  Cluster OB < PN 
Variáveis  PN  OB Todas  PN OB Todas 

Leptina (log)  - 0,7 - 0,2 0,3  0,5 - 0,6 - 0,5 

Insulina (1/insulina³)  - 0,4 - 0,1 - 0,6*  0,4 - 0,4 0,5 

Glicemia (glicemia³)  0,5 - 0,1 0,6  - 0,3 0,2 - 0,5 

Inslep (log)  - 0,6 - 0,4 0,4  0,4 -0,1 - 0,4 

Gordura corporal (log)  - 0,7 - 0,2 0,6  0,7 - 0,1 - 0,5 
Legenda: r, coeficiente de correlação linear de Pearson; OB, grupo de mulheres com obesidade; 
PN, grupo de mulheres sem obesidade; Cluster OB > PN, regiões nas quais o grupo OB 
apresentou maior perfusão que o PN, Cluster OB < PN, regiões nas quais o grupo OB apresentou 
menor perfusão que o PN; Inslep, interação insulina x leptina; (log), transformação logarítmica; 
(1/insulina³), inverso da insulina elevado ao cubo; (glicemia³), glicemia elevada ao cubo. 
* valor p < 0,05 (corrigido para múltiplas comparações). 
 

 

Análise 2 - Diferenças encontradas nas comparações entre imagens de SPECT 
cerebral do grupo OB vs. PN, após ingestão de glicose 
 

a) Regiões nas quais a atividade cerebral foi maior nas mulheres obesas, 

comparadas às mulheres com peso normal 

 

 Um cluster, com tamanho de 11 mil e 545 voxels, apresentou diferença de 

perfusão (p corrigido = 0,004), distribuído pelas seguintes regiões (Figura 14-a): 

• Lobo Occipital: Giro lingual (HD > HE), Cúneus (HD < HE, AB 18 e 19) e 

calcarino (HD < HE, AB 17), Giro fusiforme (HD < HE) e giros occipitais 

inferior, médio e superior. 

• Lobo Parietal: Pré-cúneus (HD < HE). 

• Lobo Temporal: Giro temporal superior (HD < HE). 
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• Lobo Límbico: CCP esquerdo (AB 30 e 31) e giro parahipocampal direito. 

• Cerebelo: Vérmis cerebelar nas regiões do cúlmen (lobos inter-hemisféricos IV 

e V) e do declive (lobo inter-hemisférico VI) e Crus 1. 

 A Figura 20 abaixo mostra a diferença entre a intensidade do sinal extraída das 

regiões desse cluster para ambos os grupos. 

 

 
Figura 20 - Intensidade do sinal do cluster com maior perfusão no grupo OB 
comparado ao PN, após ingestão de glicose, em média e IC 95%. 
 

 Pela análise por picos de intensidade, houve evidência de mudança na 

perfusão sanguínea no giro lingual direito (Tabela 10). 

 Além disso, houve correlação linear positiva entre a interação insulina x leptina 

e a perfusão nesta área (Tabela 11). 
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Tabela 10 - Análise 2-a. Regiões com maior pico de intensidade do sinal 
(perfusão) no grupo OB em comparação ao PN após ingestão de glicose. 

  Coordenadasa    

Região AB  x y z Z p (nc) p (cor) 

Giro lingual D ND 20 - 54 - 6 3,92 0,000 0,03 

Cerebelo (Crus 1) D ND 14 - 90 - 26 3,05 0,001 0,34 

Lobo cerebelar 

posterior 
ND - 34 - 88 - 24 2,98 0,001 0,38 

Cúneus ND - 18 - 80 14 2,73 0,003 0,57 

Giro fusiforme 18 - 18 - 90 - 20 2,7 0,003 0,59 
a Coordenadas do cérebro padrão Montreal Neurological Institute (MNI), sendo x a distância em 

milímetros para direita (+) ou para a esquerda (–) da linha média, y a distância em milímetros 

anterior (+) ou posterior (–) da comissura anterior e z a distância em milímetros superior (+) ou 

inferior (–) de um plano horizontal através das comissuras anterior e posterior. 

D, à direita; E, à esquerda; ND, não definido; Z, Z-score; p nc, valor p não corrigido para múltiplas 

comparações; p cor, valor p corrigido para múltiplas comparações. 

 

Tabela 11 - Análise 2-a. Correlações lineares (r) entre a perfusão 
cerebral e outras variáveis, para ambos os grupos e todas as 
participantes. 

  Cluster OB > PN  
Variáveis  PN  OB Todas  

Leptina (log)  0,1 0,6 0,6  

Insulina (log)  0,5 0,2 0,4  

Glicemia  - 0,4 0,2 - 0,3  

Inslep (log)  0,4 0,5 0,7*  

Gordura corporal  - 0,5 0,3 0,6  
Legenda: r, coeficiente de correlação linear de Pearson; OB, grupo de mulheres com 
obesidade; PN, grupo de mulheres sem obesidade; Cluster OB > PN, regiões nas quais o 
grupo OB apresentou maior perfusão que o PN; Inslep, interação insulina x leptina; (log), 
transformação logarítmica. 
* valor p < 0,05 (corrigido para múltiplas comparações). 
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b) Regiões nas quais a atividade cerebral foi menor nas mulheres obesas, 

comparadas às mulheres com peso normal 

 

 Não houve evidência da existência de clusters com diferença de perfusão (p 

corrigido = 0,08). 

 Já pela análise de picos de intensidade, houve evidência de mudança na 

perfusão sanguínea no giro temporal médio esquerdo (Figura 14-b). 

 
Tabela 12 - Análise 2-b. Regiões com menor pico de intensidade do sinal 
(perfusão) no grupo OB em comparação ao PN após ingestão de glicose. 

  Coordenadasa    

Região AB  x y z Z p (nc) p (cor) 

Giro temporal médio E ND - 48 - 18 - 22 3,7 0,000 0,02 

Giro temporal médio E ND - 54 - 22 - 18 3,6 0,000 0,03 
a Coordenadas do cérebro padrão Montreal Neurological Institute (MNI), sendo x a distância em 

milímetros para direita (+) ou para a esquerda (–) da linha média, y a distância em milímetros 

anterior (+) ou posterior (–) da comissura anterior e z a distância em milímetros superior (+) ou 

inferior (–) de um plano horizontal através das comissuras anterior e posterior. 

D, à direita; E, à esquerda; ND, não definido; Z, Z-score; p nc, valor p não corrigido para múltiplas 

comparações; p cor, valor p corrigido para múltiplas comparações. 

 

 

Análise 3 - Diferenças encontradas nas comparações das imagens de SPECT 
cerebral dentro do grupo PN, após ingestão de glicose vs. após ingestão água 

 
a) Regiões nas quais a perfusão aumentou após a ingestão de glicose, em 

comparação à observada com apenas água 

 

Um cluster, com tamanho de um mil e dois voxels, apresentou diferença de perfusão 

(p corrigido = 0,001). O mesmo distribuiu-se pelas seguintes regiões (Figura 16-a): 

• Lobo frontal: Giro frontal médio e superior (CPF medial e CPFDL, AB 9; HD > 

HE), COF (AB 10 e 11; HD < HE); Giro frontal inferior/opérculo 

(correspondendo a uma região mais anterior do córtex pré-frontal, HD < HE); 

Giro pré-central direito. 

• Lobo límbico: CCA (AB 32; HD < HE). 
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• Corpo estriado: Núcleo lentiforme direito (putâmen e globo pálido). 

• Ínsula direita. 

 Pela análise de picos de intensidade, poderíamos considerar que houve 

evidência de que o putâmen direito aumentou a perfusão, após correção para 

múltiplas comparações, a um nível de significância de 0,06 (Tabela 13).  

 
Tabela 13 - Análise 3-a. Regiões com maior pico de intensidade do sinal 
(perfusão) no grupo PN após ingestão de glicose em comparação à água. 

  Coordenadasa    

Região AB  x y z Z p (nc) p (cor) 

Putâmen D ND 24 2 12 3,98 0,000 0,06 

Giro frontal superior D ND 20 28 42 3,62 0,000 0,16 

Giro frontal médio D ND 22 42 26 3,62 0,000 0,16 

Córtex orbitofrontal E ND - 36 52 - 6 3,61 0,000 0,17 

Giro frontal médio D 9 32 30 34 3,29 0,000 0,34 
a Coordenadas do cérebro padrão Montreal Neurological Institute (MNI), sendo x a distância em 

milímetros para direita (+) ou para a esquerda (–) da linha média, y a distância em milímetros 

anterior (+) ou posterior (–) da comissura anterior e z a distância em milímetros superior (+) ou 

inferior (–) de um plano horizontal através das comissuras anterior e posterior. 

D, à direita; E, à esquerda; ND, não definido; Z, Z-score; p nc, valor p não corrigido para múltiplas 

comparações; p cor, valor p corrigido para múltiplas comparações. 

 

 Quando a intensidade do sinal na região deste cluster foi avaliada no grupo 

OB, não foi observada mudança na atividade neuronal após a ingestão de glicose, 

diferente do ocorrido no grupo PN (Figura 21). 
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 Ao analisar todas as participantes, quanto maior a diferença entre as glicemias 

mensuradas após os dois desafios maior foi a intensidade da perfusão nas regiões 

desse cluster após a ingestão de glicose (r = 0,7; p < 0,01). Houve evidência da 

ocorrência do mesmo dentro do grupo PN, mas não no OB. Ao contrário, para toda a 

amostra, quanto maior o valor da leptinemia média observada nos dias dos dois 

desafios, menor foi a intensidade da perfusão nestas regiões (r = - 0,6; p < 0,05) 

(Tabela 14).  

 

 
Figura 21 - Mudanças na intensidade do sinal, para a região do cluster com 
aumento da perfusão cerebral após ingestão de glicose no grupo PN em 
comparação ao basal com água, em média e IC 95% para ambos os grupos. 
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Tabela 14 - Análise 3-a. Correlações lineares (r) entre a mudança na 
perfusão cerebral e a de outras variáveis, para ambos os grupos e todas 
as participantes. 

Variáveis  OB (n = 10)  PN (n = 10)  Todas  

Δ Glicemia  0.4  0.8*  0,7**  

Δ Insulinemia  0.3  0.1  0,1  

Δ Inslep  - 0,4  0.4  - 0,5  

Leptinemia média  - 0,6  0.6  - 0,6*  

Gordura Corporal média  - 0,5  0.6  - 0,6  
Legenda: Δ glicemia, glicemia após glicose menos glicemia após água; Δ insulinemia, 

insulinemia após glicose menos insulinemia após água; Δ Inslep, interação insulina x leptina 

após glicose menos interação após água; Leptinemia média, média entre a leptinemia após 

ingestão de glicose e água; Gordura Corporal média, média da Gordura Corporal (kg) 

mensurada nos dias dos desafios com glicose e água; IMC médio, média do índice de massa 

corporal (kg/m²) dos dias dos desafios com glicose e água; * valor p < 0,05 (corrigido para 

múltiplas comparações); ** valor p < 0,01 (corrigido para múltiplas comparações). 
 

 Quando modelos de efeitos mistos foram ajustados, foi observado que maiores 

valores de gordura corporal e glicemia associaram-se a maior perfusão. A interação 

dessas variáveis também foi importante para predizer a perfusão naquelas regiões. 

Isto indica que a associação entre a perfusão e a glicemia se modifica para 

diferentes valores de gordura corporal. É possível notar que a glicemia associou-se 

negativamente à perfusão para maiores valores de gordura corporal (linhas 

superiores da Figura 22). No entanto, para valores mais baixos de gordura corporal, 

esta associação foi menos evidente (redução da inclinação das linhas inferiores na 

Figura 22). Além disso, a variável leptina não foi importante para predizer a perfusão 

neste modelo (Tabela 15).  

 Já quando a interação insulina x leptina (Inslep) foi usada no lugar da leptina 

como efeito fixo no modelo (Tabela 16), observamos que a associação positiva entre 

a glicemia e a perfusão se manteve. Por sua vez, a interação entre insulina e leptina 

foi importante para predizer a perfusão. Isto mostrou que a associação entre a 

insulina e a perfusão é diferente conforme mudam os valores da leptina. Assim, a 

elevação da insulinemia associou-se a menores valores da perfusão quando a 

leptina se encontrava em menores concentrações (linhas inferiores da Figura 23). 
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Porém, à medida que os valores da leptinemia se elevaram, esta associação 

negativa entre a insulina e a perfusão se tornou menos evidente (redução da 

inclinação) ou até inexistente (linhas superiores da Figura 23). 

 

 

Tabela 15 - Análise 3-a. Modelo de regressão linear com efeitos mistos tendo 
a perfusão sanguínea como variável dependente. 

Variáveis  Coef.  EP  p  IC 95% 

Intercepto  67,7  1,7  0,000  64,3 a 71,1 

Glicemia  0,1  0,01  0,000  0,05 a 0,11 

Leptinemia (log)  - 0,1  1,05  0,9  - 2,2 a 1,9 

GC  0,2  0,1  0,01  0,05 a 0,4 

Glicemia x GC  - 0,001  0,001  0,04  - 3x10-3 a - 5x10-5 
Legenda: Coef, coeficiente estimado; EP, erro padrão; p; significante < 0,05; IC 95%, intervalos de 

confiança 95%; (log), transformação logarítmica; GC, Gordura corporal. 

 

Tabela 16 - Análise 3-a. Modelo de regressão linear com efeitos mistos tendo a 
perfusão sanguínea como variável dependente e a inclusão da interação 
insulina x leptina entre as independentes. 

Variáveis  Coef.  EP  p  IC 95% 

Intercepto  71,3  1,2  0,000  69 a 73,7 

Glicemia  0,04  0,006  0,000  0,03 a 0,06 

Inslep  - 0,001  0,0004  0,003  - 2x10-3 a - 4x10-4 

Gordura Corporal  0,05  0,03  0,17  - 0,02 a 0,1 
Legenda: Coef, coeficiente estimado; EP, erro padrão; p; significante < 0,05; IC 95%, intervalos de 

confiança 95%; Inslep, interação insulina x leptina. 
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Figura 22 – Perfusão cerebral (intensidade do sinal) vs. interação entre 
glicemia e gordura corporal (análise 3-a).  
Cada linha representa a associação entre a perfusão e a glicemia, para um valor fixo 

de gordura corporal, correspondendo o menor destes à linha mais inferior. 

 

 
Figura 23 – Perfusão cerebral (intensidade do sinal) vs. interação entre insulina 
e leptina (análise 3-a).  
Cada linha representa a associação entre a perfusão e a insulinemia, para um valor 

fixo de leptinemia, correspondendo o menor destes à linha mais inferior. 
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b) Regiões nas quais a perfusão reduziu após a ingestão de glicose, em 

comparação à observada com apenas água 

 

 Um cluster, com tamanho de 7.391 voxels, apresentou diferença de perfusão (p 

corrigido = 0,006). O mesmo distribuiu-se pelas seguintes regiões (Figura 18-a): 

• Lobo frontal: Giro pré-central esquerdo (AB 6), AMS (HD < HE), giros frontais 

médio e superior (BA 8 e 9; HD < HE, incluindo a região mais medial do giro 

frontal superior ou lóbulo paracentral), giro frontal inferior / opérculo esquerdo. 

• Lobo parietal: Giro pós-central esquerdo e AB 5, pré-cúneus (AB 7; HD < HE). 

• Lobo límbico: Porção média do giro do cíngulo (HD > HE), CCP (AB 31). 

• Lobo temporal: Giro temporal superior esquerdo. 

 Pela análise de picos de intensidade, não houve evidência de alguma região ter 

apresentado redução de perfusão, após correção para múltiplas comparações 

(Tabela 17). 

 

Tabela 17 - Análise 3-b. Regiões com menor pico de intensidade do sinal 
(perfusão) no grupo PN após ingestão de glicose em comparação à água. 

  Coordenadasa    

Região AB  x y z Z p (nc) p (cor) 

Cíngulo médio E ND 0 - 34 48 3,62 0,000 0,14 

Pré-cúneus E 7 - 2 - 54 58 3,60 0,000 0,15 

AMS E  6 - 8 20 64 3,60 0,000 0,15 

Giro supramarginal E 40 - 66 - 28 20 3,29 0,000 0,31 

Lóbulo paracentral E ND - 4 - 34 80 3,07 0,000 0,47 
a Coordenadas do cérebro padrão Montreal Neurological Institute (MNI), sendo x a distância em 

milímetros para direita (+) ou para a esquerda (–) da linha média, y a distância em milímetros 

anterior (+) ou posterior (–) da comissura anterior e z a distância em milímetros superior (+) ou 

inferior (–) de um plano horizontal através das comissuras anterior e posterior. 

D, à direita; E, à esquerda; AMS, área motora suplementar; ND, não definido; Z, Z-score; p nc, valor 

p não corrigido para múltiplas comparações; p cor, valor p corrigido para múltiplas comparações. 
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Quando a intensidade do sinal na região deste cluster foi avaliada no grupo 

OB, não foi observada mudança na atividade neuronal (Figura 24). 

 

 
Figura 24 - Mudanças na intensidade do sinal, para a região do cluster com 
redução da perfusão após ingestão de glicose no grupo PN, em comparação 
às imagens com água, em média e IC 95% para ambos os grupos. 
 

 Analisando as correlações em todas as voluntárias, quanto maior o valor da 

glicemia encontrado menor foi a intensidade da perfusão nestas regiões, após a 

ingestão de glicose (r = - 0,6; p = 0,04) (Tabela 18). 

 Já o modelo de efeitos mistos mostrou que maiores valores de gordura corporal 

e glicemia impactaram negativamente na intensidade da perfusão. Porém, a 

interação entre essas variáveis mostrou que a associação entre a glicemia e a 

perfusão mudou para diferentes valores de gordura corporal. Neste caso, houve 

associação positiva entre a perfusão e a glicemia, porém mais importante para 

valores mais baixos de gordura corporal (linhas inferiores da Figura 25). 
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Tabela 18 - Análise 3-b. Correlações lineares (r) entre a mudança na perfusão 
cerebral e a de outras variáveis, para ambos os grupos e todas as 
participantes. 

Variáveis  OB (n = 10)  PN (n = 10)  Todas  

Δ glicemia  - 0,5  - 0,5  - 0,6*  

Δ insulinemia  0,1  0,1  0,1  

Δ Inslep  0  - 0,1  0,3  

Leptinemia média  - 0,1  - 0,3  0,4  

Gordura Corporal média  0,4  - 0,8  0,5  
Legenda: Δ glicemia, glicemia após glicose menos glicemia após água; Δ insulinemia, insulinemia 

após glicose menos insulinemia após água; Δ Inslep, interação insulina x leptina após glicose 

menos interação após água; Leptinemia média, média entre a leptinemia após ingestão de glicose e 

água; Gordura Corporal média, média da Gordura Corporal (kg) mensurada nos dias dos desafios 

com glicose e água; * valor p < 0,05 (corrigido para múltiplas comparações). 
 

 

Tabela 19 - Análise 3-b. Modelo de regressão linear com efeitos mistos tendo a 
perfusão sanguínea como variável dependente. 

Variáveis  Coef.  EP  p  IC 95% 

Intercepto  81,3  1,85  0,000  77,7 a 84,9 

Glicemia  - 0,07  0,02  0,000  - 0,01 a - 0,03 

GC  - 0,2  0,07  0,01  - 0,31 a - 0,04 

Glicemia x GC  0,0013  0,001  0,04  0,0001 a 0,002 
Coef, coeficiente estimado; EP, erro padrão; p; significante < 0,05; IC 95%, intervalos de confiança 

95%; GC, Gordura Corporal. 
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Figura 25 - Perfusão cerebral (intensidade do sinal) vs. interação entre glicemia 
e gordura corporal (análise 3-b). 
Cada linha representa a associação entre a perfusão e a glicemia, para um valor fixo 

de gordura corporal, correspondendo o menor destes à linha mais inferior. 

 

 

Análise 4 - Diferenças encontradas nas comparações das imagens de SPECT 
cerebral dentro do grupo OB, após ingestão de glicose vs. após ingestão de 
água 
 

a) Regiões nas quais a perfusão aumentou após a ingestão de glicose, em 

comparação à observada com apenas água 

 

 Um cluster, com tamanho de 6.521 voxels, apresentou aumento de perfusão (p 

corrigido = 0,006), distribuído pelas seguintes regiões (Figura 16-b): 

• Lobo Parietal: Pré-cúneus (HD < HE), Giros supramarginal e angular direitos 

(lóbulo parietal inferior, AB 40), pequena porção do giro pós-central e lóbulo 

parietal superior (AB 7; HD > HE).  

• Lobo límbico: Giro do cíngulo (AB 24 e 31; HD < HE). 
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• Lobo Occipital: Cúneus (HD < HE), giros occipital médio e occipital superior 

(HD < HE). 

 Pela análise de picos de intensidade, houve evidência de aumento na perfusão 

sanguínea no giro occipital superior bilateralmente (Tabela 20). 

 

Tabela 20 - Análise 4-a. Regiões com maior pico de intensidade do sinal 
(perfusão) no grupo OB após ingestão de glicose em comparação à água. 

  Coordenadasa    

Região AB  x y z Z p (nc) p (cor) 

Giro occipital superior E ND - 16 - 70 38 4,16 0,000 0,03 

Giro occipital superior D 7 24 - 64 48 4,12 0,000 0,03 

Giro occipital superior E ND - 22 - 76 30 3,92 0,000 0,05 

Giro occipital superior E ND - 18 - 74 32 3,78 0,000 0,08 

Giro parietal superior D ND 16 - 54 58 3,49 0,000 0,17 
a Coordenadas do cérebro padrão Montreal Neurological Institute (MNI), sendo x a distância em 

milímetros para direita (+) ou para a esquerda (–) da linha média, y a distância em milímetros 

anterior (+) ou posterior (–) da comissura anterior e z a distância em milímetros superior (+) ou 

inferior (–) de um plano horizontal através das comissuras anterior e posterior. 

D, à direita; E, à esquerda; ND, não definido; Z, Z-score; p nc, valor p não corrigido para múltiplas 

comparações; p cor, valor p corrigido para múltiplas comparações. 

 

 Ao analisar a intensidade do sinal na região deste cluster no grupo PN, não foi 

observada mudança na atividade neuronal neste grupo (Figura 26). 
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Figura 26 - Mudanças na intensidade do sinal, para a região do cluster com 
aumento da perfusão após ingestão de glicose no grupo OB, em comparação 
às imagens com água, em média e IC 95% para ambos os grupos. 
 

 Analisando toda a amostra por meio de correlações lineares, observamos que 

quanto maior o valor da glicemia menor foi a intensidade da perfusão encontrada 

nestas regiões (r = - 0,6; p = 0,03), após ingestão de glicose (Tabela 21).  

 O modelo de efeitos mistos ajustado para IMC, glicemia, interação insulina x 

leptina, além das interações entre estas variáveis (Tabela 22), mostrou que o IMC se 

correlacionou negativamente à perfusão. Por sua vez, encontramos associação 

positiva entre a interação glicemia x IMC, mas esta pareceu ser mais importante 

para valores de IMC mais baixos. Na Figura 27 pode ser visto que houve redução da 

associação (da inclinação) conforme os valores de IMC foram se elevando. Além 

disso, encontramos associação entre a perfusão e a glicemia, a qual foi mais 

negativa para maiores valores da interação insulina x leptina (linhas superiores da 

Figura 28).  
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Tabela 21 - Análise 4-a. Correlações lineares (r) entre a mudança na perfusão 
cerebral e a de outras variáveis, para ambos os grupos e todas as 
participantes. 

Variáveis  OB (n = 10)  PN (n = 10)  Todas  

Δ glicemia  - 0,6  - 0,5  - 0,6*  

Δ insulinemia  0,2  0,05  0,1  

Δ Inslep  0,5  - 0,3  0,4  

Leptinemia média  0,5  - 0,7  0,4  

IMC médio  0,6  - 0,6  0,5  
Legenda: Δ glicemia, glicemia após glicose menos glicemia após água; Δ insulinemia, insulinemia 

após glicose menos insulinemia após água; Δ Inslep, interação insulina x leptina após glicose 

menos interação após água; Leptinemia média, média entre a leptinemia após ingestão de glicose e 

água; Gordura Corporal média, média da Gordura Corporal (kg) mensurada nos dias dos desafios 

com glicose e água; IMC médio, média do índice de massa corporal (kg/m²) dos dias dos desafios 

com glicose e água; * valor p < 0,05 (corrigido para múltiplas comparações). 
 

 

Tabela 22 - Análise 4-a. Modelo de regressão linear com efeitos mistos tendo a 
perfusão sanguínea como variável dependente. 

Variáveis  Coef.  EP  p  IC 95% 

Intercepto  95,5  4,95  0,000  85,8 a 105,2 

Glicemia  - 0,09  0,07  0,16  - 0,23 a 0,04 

IMC   - 0,8  0,2  0,000  - 1,16 a - 0,4 

Inslep(log)  2,19  1,2  0,07  - 0,2 a 4,6 

Glicemia x Inslep(log)  - 0,02  0,01  0,02  - 0,03 a - 0,002 

Glicemia x IMC  0,006  0,002  0,01  0,001 a 0,01 
Legenda: Coef, coeficiente estimado; EP, erro padrão; p; significante < 0,05; IC 95%, intervalos de 

confiança 95%; IMC, índice de massa corpórea; Inslep(log), interação insulina x leptina log 

transformada. 
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Figura 27 - Perfusão cerebral (intensidade do sinal) vs. interação entre glicemia 
e IMC (análise 4-a). 
Cada linha representa a associação entre a perfusão e a glicemia, para um valor fixo 

de IMC, correspondendo o menor destes à linha mais inferior. 

 

 
Figura 28- Perfusão cerebral (intensidade do sinal) vs. interação entre glicemia, 
insulina(log) e leptina(log) (análise 4-a). 
Cada linha representa a associação entre a perfusão e a glicemia, para um valor fixo 

da interação insulina x leptina, correspondendo o menor destes à linha mais inferior. 
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b) Regiões nas quais a perfusão reduziu após a ingestão de glicose, em 

comparação à observada com apenas água 

 

 Não houve evidência da existência de clusters com redução de perfusão (p 

corrigido = 0,12). 

 Já pela análise de picos de intensidade, poderíamos considerar que houve 

evidência de redução na perfusão sanguínea no giro temporal médio esquerdo 

(Figura 18-b) a um nível de significância igual a 5% (Tabela 23). 

 

Tabela 23 - Análise 4-b. Regiões com menor pico de intensidade do sinal 
(perfusão) no grupo PN após ingestão de glicose em comparação à água. 

  Coordenadasa    

Região AB  x y z Z p (nc) p (cor) 

Giro temporal médio E ND - 68 - 18 - 2 3,56 0,000 0,05 

Giro temporal inferior E 37 - 62 - 58 - 8 3,00 0,000 0,20 
a Coordenadas do cérebro padrão Montreal Neurological Institute (MNI), sendo x a distância em 

milímetros para direita (+) ou para a esquerda (–) da linha média, y a distância em milímetros 

anterior (+) ou posterior (–) da comissura anterior e z a distância em milímetros superior (+) ou 

inferior (–) de um plano horizontal através das comissuras anterior e posterior. 

D, à direita; E, à esquerda; ND, não definido; Z, Z-score; p nc, valor p não corrigido para múltiplas 

comparações; p cor, valor p corrigido para múltiplas comparações. 

 

 Fazemos a observação de que em todos os modelos de efeitos mistos 

apresentados, os efeitos aleatórios associados à repetição das medidas em cada 

voluntário foram significantes. Ou seja, indicam substancial diferença nas respostas 

funcionais que cada pessoa apresentou de acordo com cada um dos dois desafios. 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 Diferenças quanto à atividade neuronal nos circuitos Default Mode 
Network e Salience Network 

 

Os achados de perfusão aumentada em regiões da DMN e da SN no grupo OB 

após água, seguida do aumento da perfusão após a ingestão de glicose em parte 

dessas regiões, apenas no grupo PN, sugerem que mulheres obesas apresentam: a) 

uma atenção aumentada para os sinais fisiológicos internos na ausência de estímulo 

alimentar, mas b) falta de reconhecimento da influência da alimentação, 

representada pelo carboidrato, nestes processos internos, algo que resultaria em 

perda da homeostase energética e ganho de peso.  

A análise 1-a, mostrou que após ingestão de água, o grupo OB apresentou 

várias regiões cerebrais com maior perfusão ou atividade neuronal que o PN, (Figura 

12-a). Dentre estas, destacam-se áreas como CCA, CCP, CPF e CPF medial, 

cúneus, pré-cúneus, lobo temporal (hipocampo, giro parahipocampal e amígdala), 

ínsula, além do cerebelo e tronco encefálico. Por sua vez, a análise 2-a mostrou que 

após a ingestão de glicose houve redução da disparidade encontrada na análise 1-a 

(Figura 14-a). Ao invés da grande extensão já mencionada no teste com água, após 

glicose as obesas mostraram maior perfusão apenas em partes dos lobos occipital, 

parietal e temporal. As áreas cerebrais evidenciadas pelas análises 1-a e 2-a são 

funcionalmente interligadas e fazem parte dos circuitos DMN e SN. Por fim, seria 

possível assumir que nas regiões onde a diferença basal desapareceu após 

ingestão de glicose, a perfusão aumentou no grupo PN ou reduziu no grupo OB.  

Quando nos adiantamos às análises 3 e 4 (Figura 16-a e Figura 18-b), as quais 

se referem respectivamente às regiões que aumentaram a perfusão no grupo PN e 

que a reduziram no OB após a ingestão de glicose em comparação à água, 

verificamos visualmente que: (1) comparando a Figura 12-a com a Figura 18-b, o 

grupo OB não reduziu a perfusão nas regiões evidenciadas na análise 1-a; (2) 

comparando a Figura 12-a com a Figura 16-a, o grupo PN aumentou a perfusão em 

parte das regiões da análise 1-a, incluindo ínsula direita, CCA, CPF e CPF medial.  

Já foi visto que a atividade na DMN, no lobo parietal inferior e no CCP, está 

aumentada em obesos em tratamento para perda de peso, comparados a pessoas 



114 

com peso normal, quando ambos os grupos ingeriram apenas o suficiente para 

cobrir a demanda energética diária (estado eucalórico). Além disso, as pessoas com 

peso normal aumentaram a atividade na DMN após dois dias nos quais ingeriram 

30% mais energia que sua demanda (uma sobrecarga alimentar) [82]. Em relação à 

DMN, o lobo parietal inferior está envolvido no uso da memória para construir 

modelos mentais ou para tomada de decisões [104,105]. Assim, experiências 

passadas (memória episódica) são usadas diante estímulos atuais ou futuros [82]. 

Por meio deste mesmo estudo, a presença de correlação positiva entre o apetite e a 

atividade na região lateral do lobo parietal sugere participação dessa região no 

reconhecimento da fome. Já o CCP seria um eixo principal da DMN, integrando e 

coordenando informações de outros componentes, bem como memórias episódicas 

e pensamentos de si mesmo [85]. Estes achados prévios sugerem que a maior 

ativação da DMN em obesos realizando tratamento para perda de peso deve-se a 

maior engajamento ou atenção dessas pessoas no processamento de certas 

informações de seu estado interno. Estas incluem o apetite, sinais periféricos 

(peptídeos gastrointestinais) ou ainda informações relacionadas ao reconhecimento 

dos alimentos. Por outro lado, o aumento da atividade neste circuito, observado em 

não obesos após dois dias de sobrecarga alimentar, foi atribuído ao reconhecimento 

de alterações no balanço energético, uma resposta ausente nos obesos. Dessa 

forma, uma inflexibilidade na reação da DMN em pessoas obesas provoca 

desatenção frente ao conflito entre processos internos e externos [82]. A associação 

do aumento de atividade na DMN com a obesidade também é sugerido por outro 

estudo, no qual após redução do peso e da gordura corporal houve redução (ou 

"normalização") da atividade neste circuito, especialmente no pré-cúneus [83]. O 

pré-cúneus é outra área pertencente à DMN com grande importância por 

desempenhar um papel chave em processos internamente dirigidos [106].  

 Quanto ao nosso estudo, outras regiões que compõem a Default Mode 

Network, como tronco cerebral, lobo temporal (hipocampo, giro parahipocampal e 

amígdala) [107,108], cerebelo, CCA e CPF também se mostraram mais ativadas no 

grupo OB em relação ao PN após a ingestão de água.  

 O tronco cerebral é uma região para qual convergem estímulos interoceptivos, 

os quais possibilitam a manutenção da homeostase por meio dos processos 

autonômicos, neuroendócrinos e comportamentais [109]. Além de aferências 

parassimpáticas carreadas pelos nervos vago e glossofaríngeo até o núcleo do trato 
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solitário no tronco cerebral, aferências que correm paralelamente aos nervos 

simpáticos e que trazem informações de todos os tecidos terminam nesta região 

[109], mais especificamente na raiz dorsal do nervo trigêmio, na ponte. Tais fibras 

conduzem informações de todos os tipos de condições fisiológicas, sejam 

mecânicas, térmicas, químicas, metabólicas e hormonais que envolvam pele, 

músculos, articulações, dentes e vísceras [109]. Dessa forma, após a ingestão de 

água, a maior perfusão no tronco cerebral observada no grupo OB em comparação 

ao PN estaria associada ao aumento de atividade na DMN. Alternativamente, a 

ativação observada no mesencéfalo pode estar relacionada a outro circuito, a SN 

(descrito mais adiante).  

 O cerebelo há muito tem sido apontado na regulação de funções viscerais e da 

alimentação [110], bem como participa de circuitos como a DMN [111]. Maior 

ativação nessa região em pessoas obesas também foi observada em estudos 

prévios, mas diante de pistas alimentares (visuais, por exemplo) e não em repouso 

ou após ingestão de alimento como em nosso estudo [112]. O cerebelo ainda tem 

participação nos circuitos de controle executivos, os quais apresentariam disfunção 

na obesidade [113]. Dessa forma, especula-se que a maior atividade encontrada no 

cerebelo, junto ao aumento observado no hipocampo, seja reflexo de uma maior 

carga cognitiva para que o grupo OB desempenhe funções executivas. Por sua vez, 

uma maior carga de trabalho mental tem sido apontada como causa para aumento 

da ingestão alimentar [114].  

 Também já foi descrito que obesos apresentam maior atividade neuronal na 

DMN, nas regiões do CCA, giro frontal superior bilateralmente e COF direito. No 

entanto, participantes com peso normal e aqueles submetidos ao bypass gástrico há 

3,4 anos em média apresentaram atividade na DMN bastante similar [112]. Os 

achados desse estudo transversal com fMRI sugerem que as alterações funcionais 

da DMN seriam consequência da obesidade, bem como passíveis de reversão após 

cirurgia para seu tratamento ou após perda ponderal significativa. Nossos achados 

de maior perfusão no grupo OB, em ambos CCA e CCP após a ingestão de água, 

são similares aos já descritos por Frank s. et al. (2014) [112] e contradizem os de 

Kullmann S. et al. (2012) [115]. Neste último estudo observou-se maior atividade no 

CCP, porém menor atividade no CCA dos obesos. Além disso, CCA e COF são 

regiões importantes para a recompensa alimentar (ver mais adiante na seção 5.2), 

nas quais foram evidenciadas diferenças funcionais entre pessoas com e sem 
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obesidade após estímulos alimentares [116]. Contudo, nossos achados após a 

ingestão de água, junto aos de Frank S. et al. (2014), ambos sem nenhum estímulo 

alimentar específico, sugerem que as alterações funcionais encontradas nestas 

regiões em pessoas obesas ocorrem sem a dependência da ingestão de alimento. 

 No grupo OB, regiões da SN também apresentaram-se com maior perfusão 

que no grupo PN após ingestão de água, uma alteração já relatada em estudos 

prévios [89]. A SN é um circuito ancorado nas áreas corticais do CCA e da ínsula, 

mas também composto por áreas subcorticais como amígdala, substância nigra ou 

ATV (mesencéfalo) [86]. Acredita-se que este circuito esteja envolvido na orientação 

da atenção para o evento intra ou interpessoal mais homeostaticamente importante 

(saliente), participando da recompensa e motivação. A ínsula contém o córtex 

gustativo primário, envolvendo-se na regulação do comportamento alimentar. Isto 

inclui o processamento da recompensa alimentar, respostas neuronais a estímulos 

alimentares, cheiros e gostos, bem como à fome (reação autonômica a estímulos 

salientes) [86], além de atribuir valor a estímulos externos [83]. Em um modelo 

proposto por Bressler e Venon (2010), aferências límbicas e sensoriais são 

processadas na região anterior da ínsula. Esta detecta eventos salientes e 

desencadeia sinais para regular o comportamento via o CCA, bem como o estado 

homeostático via as porções média e posterior do córtex insular [86]. Mais ainda, a 

SN agiria como um relé entre a DMN e a Central Executive Network (CEN) [117], 

dois circuitos que apresentam interações competitivas durante tarefas ou estímulos 

e que direcionam a atenção para o mundo interno e externo respectivamente. Digno 

de nota, a CEN está ancorada nos córtices pré-frontal dorsolateral e parietal 

posterior, sendo responsável por funções cognitivas como controle da atenção e 

memória [86]. 

 Estudos que exploraram mecanismos neuroquímicos envolvidos na DMN 

sugerem que tal circuito seria modulado, pelo menos em parte, pela serotonina e 

pela dopamina [118,119]. Por sua vez, fazem parte da SN regiões que contém 

neurônios dopaminérgicos (substância nigra e ATV no mesencéfalo) e outras para 

as quais projetam-se tais neurônios [86]. Além disso, a liberação de DA pode causar 

desativação em pelo menos parte da DMN [120,121]. Mais adiante (seção 5.3) serão 

discutidas outras possíveis associações entre as vias dopaminérgicas cerebrais e os 

nossos achados. 
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 Diversas regiões se apresentaram com menor perfusão no grupo OB após a 

ingestão de água, em comparação ao grupo PN, bem como outras reduziram a 

perfusão após a ingestão de glicose. Essas diferenças entre e intragrupos 

possivelmente se associam a menor atenção durante o processamento dos 

estímulos internos e externos nas mulheres com obesidade, sendo discutidas mais 

adiante (seção 5.3 e 5.4).  

Concluindo, é possível que a maior atividade neuronal observada no grupo OB 

em comparação ao PN após a ingestão de água deva-se a uma disfunção 

envolvendo ambos os circuitos DMN e SN. Déficits na sinalização das vias 

monoaminérgicas (serotonina e dopamina) cerebrais também podem estar 

associadas. 

 

5.2 Diferenças quanto à atividade neuronal nos circuitos envolvidos na 
recompensa e no controle cognitivo 

 

Tendo a perfusão sanguínea após o desafio com água como a quantidade de 

ativação cerebral basal para este experimento, as mudanças no fluxo sanguíneo 

cerebral regional após a ingestão de glicose podem ser atribuídas a este desafio. Foi 

observado após o consumo de 75 gramas glicose (Figura 16) que diferente do grupo 

PN, o OB não aumentou a perfusão em áreas relacionadas: (1) à recompensa 

alimentar/motivação, tais como putâmen (corpo estriado dorsal), CCA e COF, bem 

como ao (2) controle comportamental, como partes do CPF (CPFDL). 

Achados de estudos envolvendo neuroimagem sugerem que na obesidade 

ocorre: (1) um aumento da atividade em circuitos que preveem recompensa frente a 

estímulos condicionados (por exemplo, visualização de alimentos muito 

energéticos), como NAc, corpo estriado dorsal, COF, CCA, amígdala, hipocampo e 

ínsula [122], mas (2) uma menor atividade nestas regiões envolvidas com a 

recompensa após o real consumo do alimento [123]. Dessa forma, haveria um 

desequilíbrio entre a recompensa esperada e aquela obtida, incapaz de preencher a 

expectativa. Por isso, ocorreria então uma alimentação exagerada na tentativa de 

atingir a recompensa esperada.  

Relembrando a análise 1, o grupo OB apresentou perfusão maior que o PN em 

algumas dessas regiões após ingestão de água, incluindo CCA, hipocampo e ínsula. 

Contudo, nosso trabalho não utilizou pistas sensoriais, como fotos ou odor de 
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alimentos. Além disso, em ambas as etapas da pesquisa, após a ingestão dos 

desafios com água e glicose, a marcação pelo radiofármaco [99mTc]-ECD ocorreu 

após 30 minutos de repouso em uma sala sem estímulos ambientais. Como já 

mencionado previamente, assumimos que as diferenças observadas nestas regiões 

após a ingestão de água seriam resultados de disfunção nos circuitos neuronais 

DMN e SN, no grupo OB. Por outro lado, similarmente aos achados de trabalhos 

prévios supracitados, no grupo OB de nosso estudo foi observada ausência de 

aumento da perfusão em regiões envolvidas na recompensa após o consumo real 

de carboidrato.  

 Por sua vez, o CPFDL, composto pelos três giros frontais inferior, médio e 

superior, foi outra região cerebral na qual a perfusão também não se elevou nas 

obesas de nosso estudo após ingestão de glicose. Trata-se de uma área importante 

para monitorar e suprimir ações quando não são mais apropriadas [79]. Uma revisão 

sistemática realizada por este grupo de pesquisa (Anexo 8.7) mostrou que pessoas 

obesas têm menor ativação dessa região após a ingestão de uma refeição mista 

(composta de carboidratos, lipídeos e proteínas), refletindo menor controle sobre a 

alimentação [71]. De forma similar ao nosso estudo, as pessoas sem obesidade 

ativaram mais esta região do que as obesas. Presume-se que uma menor ativação 

no CPFDL em obesos, em resposta a uma refeição, prejudicaria a sensação de 

saciedade e levaria à hiperfagia, uma vez que esta região envia projeções inibitórias 

para áreas orexígenas, sendo responsável por suprimir a fome e terminar a refeição 

[69,70,124].  

Por fim, junto aos achados de trabalhos prévios, é possível supor que a 

quantidade de carboidrato consumida em nosso estudo eliciou respostas associadas 

a uma recompensa alimentar normal e a um controle apropriado sobre o apetite nas 

mulheres sem obesidade, respostas ausentes nas obesas.  

 

5.3 Participação da sinalização dopaminérgica nas diferenças supracitadas – 
correlações com hormônios e outras variáveis 

 

Pessoas com obesidade teriam maior perfusão nos neurocircuitos associados à 

interocepção (DMN) e recompensa alimentar (SN) durante o jejum, mas ausência de 

aumento da perfusão em regiões associadas à recompensa e ao controle do 
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comportamento devido à interrupção da sinalização dopaminérgica [23]. Achados 

prévios sobre influências da dopamina no CPFDL [79,125] e o fato destas regiões 

receberem aferências (projeções) de neurônios dopaminérgicos, como os situados 

na ATV do mesencéfalo [57,126] corroboram para esta afirmação.  

 Vários estudos mostraram que a DA apresenta papel na obesidade. Sua 

sinalização, por sua vez, depende de receptores pós-sinápticos específicos e da 

presença de DA na fenda sináptica. Decréscimos do receptor do tipo 2 da dopamina 

(D2R) no corpo estriado (estriatal) têm sido relacionados à alimentação compulsiva 

em roedores [127]. Além disso, o uso de agonistas dopaminérgicos ou drogas que 

aumentam a concentração cerebral de dopamina em humanos são anorexígenas. Já 

aquelas que bloqueiam os D2R geram ganho de peso [128]. Por sua vez, a 

presença de DA na fenda sináptica, obviamente necessária para a correta 

sinalização deste neurotransmissor, é influenciada pelo Transportador da DA ou 

TDA. Os mesmos reduzem a DA presente fenda sináptica por meio de sua 

recaptação pelo neurônio pré-sináptico [129]. 

 

5.3.1 Regiões com maior perfusão no grupo OB após ingestão de água (DMN e 
SN) e após o desafio com glicose 

 

Em nosso estudo encontramos correlação negativa (r = - 0,6, p < 0,05) entre a 

transformação inversa da variável insulina e a perfusão nas regiões mais ativadas no 

grupo OB após ingestão de água (análise 1-a, Tabela 9). Isto significa que houve 

correlação positiva entre a insulina e a perfusão nessas áreas. Em comparação ao 

grupo PN, maiores valores de insulina sérica foram observados no OB, no momento 

da marcação pelo radiofármaco (média (desvio-padrão) = 1,7 (1) vs. 3,4 (1), 

respectivamente; p < 0,05). Valores elevados de insulina na obesidade são 

comumente associados à resistência à sua ação [115]. Além disso, estudos em 

animais mostraram que a insulina produz depressão prolongada de neurônios 

dopaminérgicos da ATV por meio da inibição pré-sináptica da liberação do 

glutamato, em um processo mediado por endocanabinoides [63]. Assim, temos por 

hipótese que nas obesas, a maior atividade em regiões contendo neurônios 

dopaminérgicos e para as quais os mesmos se projetam teria associação com a 

ausência de efeito da insulina. Kullmann et al. (2012) mostrou que maior ativação 

em regiões da DMN relacionadas à recompensa, como COF e putâmen (corpo 



120 

estriado dorsal), também se correlacionava positivamente à insulinemia de jejum e à 

resistência à insulina [115]. Neste trabalho, os autores sugeriram que a resistência a 

este hormônio se correlacionou a um estado de "superativação" nessas regiões e 

que suas futuras elevações no período pós-prandial não seriam capazes de eliciar 

respostas de recompensa apropriadas.  

Quanto ao pré-cúneus, outra região com maior perfusão no grupo OB de nosso 

estudo, após ingestão de água, foi visto que quanto maior a quantidade de TDA no 

corpo estriado, maior a atividade nesta região [121]. Acredita-se que o TDA, por 

reduzir a DA na fenda sináptica, dificulta a desativação dessa região da DMN. Uma 

vez que a hiperinsulinemia existente na obesidade parece desencadear aumento da 

expressão de TDA [130,131], esta poderia ser a causa para a maior perfusão 

encontrada no pré-cúneus.  

No entanto, trabalhos que avaliaram a relação entre TDA no corpo estriado e 

IMC mostraram resultados conflitantes. Um estudo com [99mTc]-TRODAT-1, 

radiofármaco que marca o TDA, mostrou que a medida que o IMC se eleva a 

disponibilidade do TDA se reduz no corpo estriado [132]. Por outro lado, um estudo 

multicêntrico com outro traçador também usado para avaliar o TDA ([123I]FP-CIT) não 

mostrou associação entre o transportador e o IMC [129]. Neste caso, diferenças 

entre o tamanho amostral e quanto ao radiofármaco utilizado foram apontadas como 

causa da discrepância de resultados. Contudo, ambos os estudos avaliaram 

pacientes sem um controle de quando havia ocorrido a última alimentação. A 

ausência de controle sobre o estado de jejum ou pós-prandial prejudica a 

interpretação desses trabalhos, devido à possibilidade da associação entre 

obesidade e a disponibilidade do TDA ser possivelmente eliciada pela alimentação. 

Isto ocorreria devido à interação entre metabólitos e hormônios com as vias 

dopaminérgicas.  

Sustentando tal suposição, trabalhos sugerem que a insulina pode alterar a 

expressão de TDA. Foi observada maior quantidade de RNA mensageiro do TDA 

em ratos que receberam insulina em comparação à solução salina por 9 dias, ambos 

no 3º ventrículo [131]. Diferente disso, o trabalho de Mebel et al. (2012) mostrou 

efeitos agudos desse hormônio na expressão do TDA [133]. Utilizando banhos de 

insulina junto à estimulação elétrica para liberação de DA em cortes do mesencéfalo 

contendo neurônios dopaminérgicos da ATV, estes pesquisadores mostraram que: 

(1) A insulina reduziu a quantidade de DA encontrada após estímulo elétrico, com a 



  121 

máxima supressão após 40 minutos de sua aplicação; (2) os decréscimos no 

encontro da DA mediados pela insulina são dependentes da concentração do 

hormônio em contato com o tecido; (3) Tais decréscimos não se devem à redução 

da liberação da DA, mas por aumento da sua recaptação pelo TDA e (4) o trafficking 

de TDA (transporte do TDA de regiões intracelulares para a membrana) seria o 

principal mecanismo para existência de uma quantidade aumentada desse 

transportador. Por fim, além da insulina, a leptina também parece interagir com os 

neurônios dopaminérgicos do mesencéfalo para regulação do peso [134].  

Voltando ao nosso estudo, regiões como pré-cúneus, cúneus, giro calcarino, 

giro fusiforme, giros parahipocampal e temporal superior, giros occipitais médio e 

superior, CCP e cerebelo encontraram-se mais ativadas no grupo OB, em 

comparação ao PN, após a ingestão de glicose (análise 2-a). Isto ocorreu porque: 

(a) partes dessas regiões que estavam mais ativadas no grupo PN após o desafio 

com água (pré-cúneus e giro temporal superior) reduziram a perfusão após o desafio 

com glicose (análise 3-b); (b) em partes dessas regiões houve aumento da perfusão 

no grupo OB após o desafio com glicose (pré-cúneus, cúneus, giro do cíngulo e 

giros occipitais médio e superior) (análise 4-a); (c) nas demais áreas, a perfusão que 

já era maior no grupo OB após o desafio com água (análise 1-a) se manteve após o 

desafio com glicose.  

Os córtices parietal ventral (pré-cúneus, AB 7) e dorsal (AB 7 e 40) são 

importantes para o processamento de informação espacial e para atenção ou estado 

de alerta. Com maior destaque, o pré-cúneus compreende uma importante área de 

associação conectada reciprocamente aos córtices parietal superior e inferior, pré-

frontal e occipital, bem como com áreas subcorticais [106,121,135]. Reduções da 

atividade no córtex parietal (pré-cúneus) têm sido relacionadas à atenção durante 

execução de tarefas visuais, sendo creditados déficits de atenção à ruptura na 

sinalização da dopamina [121]. Dessa forma, temos como hipótese que as 

alterações já evidentes no grupo OB após a ingestão de água, relacionadas à maior 

disponibilidade de TDA no corpo estriado, poderiam ser intensificadas após o 

estímulo alimentar. De fato, a recaptação da DA pelo TDA parece ser mais efetiva 

nos momentos de atividade mais intensa, nos quais a liberação de DA seria 

facilitada [136].  

Para sustentar tal suposição, esperávamos encontrar associações positivas 

entre a perfusão nas áreas da análise 2-a e outras variáveis, como IMC (ou gordura 



122 

corporal), insulina, leptina e glicemia. De fato, observamos correlação positiva (r = 

0,7; p < 0,05) entre a perfusão nessas regiões e a interação insulina x leptina 

(Tabela 11). 

Em contrapartida, a perfusão extraída da análise 4-a se associou 

negativamente à glicemia (r = - 0,6; p < 0,05), bem como ao IMC e à interação entre 

glicemia, insulina e leptina (Tabela 21 e Tabela 22). Neste último caso, a associação 

negativa foi mais importante para maiores valores da interação, encontrados no 

grupo OB (Figura 28). Por meio deste mesmo modelo de efeitos mistos, observamos 

uma associação positiva entre a perfusão e a interação glicemia x IMC, mas a 

mesma foi mais importante para menores valores de IMC (linhas inferiores mais 

inclinadas na Figura 27). Em resumo, estes resultados sugerem que o desafio com 

glicose e a presença de obesidade se associam a menor perfusão nestas regiões. A 

explicação para termos encontrado correlações distintas às da análise 2-a pode ser 

explicada pela forma como foram tratados os dados. Das regiões da análise 4-a 

(onde a perfusão aumentou no grupo OB) foram extraídos os valores da intensidade 

do sinal usados nas correlações, tanto no grupo OB quanto no PN, nas imagens 

provenientes do desafio com água e glicose. Porém, as regiões da análise 2-a, para 

qual esperávamos associações positivas entre a perfusão, hormônios e glicemia, 

não são completamente as mesmas da análise 4-a (Figura 15 e Figura 17, áreas em 

cor vermelha), as quais se apresentaram com valores elevados de perfusão no 

grupo PN após ambos os desafios (Tabela 6 – análise 4). Dessa forma, as 

correlações da análise 4-a não podem ser simplesmente comparadas às da análise 

2-a. 

Concluindo, temos por hipótese que a resistência aos efeitos de insulina (e 

possivelmente leptina) nas vias dopaminérgicas, especialmente na ATV, bem como 

aumentos na expressão do TDA, provocam um estado de superativação da DMN e 

da SN. Isto resultaria em maior percepção/atenção aos estímulos internos 

(interoceptivos), como fome e sede no estado de jejum, mas prejudicaria a 

percepção de estímulos adicionais frente a alguma tarefa, como o processamento 

que se segue à ingestão alimentar. 
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5.3.2 Regiões associadas à recompensa alimentar e ao controle do 
comportamento 

 

O encontro de aumento da perfusão após a ingestão de glicose em áreas 

relacionadas à recompensa (ínsula, CCA, núcleo lentiforme e COF) e inibição de 

comportamentos inapropriados (CPFDL) no grupo PN, junto à ausência de aumento 

da perfusão nestas regiões no grupo OB, sustenta a hipótese que nas mulheres 

obesas ocorreria ruptura da sinalização dopaminérgica (análises 3-a e 4-a, Figura 

16). Além disso, sugerimos que a interação de hormônios e metabólitos participa 

nesta ruptura. 

Nossos achados indicaram que estas regiões são sensíveis e positivamente 

relacionadas à elevação da glicemia (r = 0,7; p < 0,01), uma resposta presente no 

grupo PN (r = 0,8; p < 0,05), mas talvez ausente no OB (r = 0,4; p > 0,05). Além 

disso, o aumento da perfusão em tais áreas apresentou correlação negativa com a 

leptinemia (r = - 0,6; p < 0,05). Mais ainda, um primeiro modelo de regressão com 

efeitos mistos (Tabela 15), mostrou que glicemia (Coef. = 0,1; p = 0,000) e gordura 

corporal (Coef. = 0,2; p = 0,01) associaram-se positivamente à perfusão nestas 

regiões. De fato, pessoas com mais gordura corporal (grupo OB) apresentaram 

valores elevados de perfusão nessas áreas após ambos os desafios, bem como 

houve aumento da perfusão após o desafio com glicose no gupo PN. Já a interação 

entre essas variáveis também foi importante (Coef. = - 0,001; p = 0,04) e mostrou 

que, para maiores valores de gordura corporal (como no grupo OB), uma menor 

perfusão foi associada a maiores concentrações da glicemia. No entanto, esta 

associação pareceu ser menos importante para menores valores de gordura 

corporal (grupo PN). Estes resultados sugerem que a elevação da glicemia (ou 

algum fenômeno que ocorre junto a este aumento) parece suprimir a perfusão 

nestas áreas nas mulheres obesas, uma resposta não observada naquelas com 

peso normal (Figura 22). De fato, há evidência de que a glicose influencie a 

atividade dos neurônios dopaminérgicos [139], o que possivelmente alteraria a 

função daquelas regiões que recebem projeções dos mesmos. Já foi visto que a 

elevação de glicemia para aproximadamente 160 mg/dL está associada com a 

redução da atividade destes neurônios [140] e com a o aumento de GABA 

(neurotransmissor inibitório) na substância nigra (no mesencéfalo) [141]. Ao 
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contrário, a hipoglicemia reduz o tônus inibitório gabaérgico sobre os neurônios da 

substância nigra, sendo o efluxo de DA consequentemente aumentado. Neste último 

caso, a atividade motora durante estados de hipoglicemia seria facilitada [142]. 

Porém, esperaríamos que tal associação negativa entre a elevação da glicemia e a 

perfusão cerebral ocorresse para ambos os grupos. Por fim, ainda neste primeiro 

modelo, não encontramos associação entre perfusão e leptinemia. Contudo, sabe-se 

que a concentração sérica de leptina apresenta correlação positiva com o excesso 

de tecido adiposo, sendo a elevação desse hormônio na obesidade relacionada a 

um estado de resistência aos seus efeitos [29]. Dessa forma, consideramos que tal 

resistência seria um motivo para não termos observado alteração da perfusão 

naquelas regiões das mulheres obesas após o desafio com glicose. Sustentando 

esta suposição, um segundo modelo, ajustado com a interação entre insulina e 

leptina (Tabela 16), mostrou que a mesma foi importante para predizer a perfusão 

(Coef. = - 0,001; p = 0,003). Além disso, valores crescentes de insulinemia se 

associaram a menor perfusão quando os valores da leptinemia foram baixos (o que 

ocorreu no grupo PN). Porém, à medida que a leptina se elevou (grupo OB), tal 

associação negativa tornou-se menos evidente ou até inexistente (Figura 23). Tais 

dados sugerem que as regiões já mencionadas tornam-se insensíveis à elevação da 

insulina conforme o aumento dos valores de leptina, o que ocorre nas obesas, sendo 

este um provável reflexo da resistência ao efeito dos hormônios.  

Influências dessa interação podem ser de fato mais significativas que aquelas 

produzidas por cada hormônio separadamente. De fato, receptores de insulina e 

leptina se encontram colocalizados em neurônios dopaminérgicos da ATV e na 

substância nigra [137], bem como nas regiões frontal, hipocampo e amígdala [44]. 

Além disso, uma correta sinalização pela leptina parece ser necessária para a 

insulina produzir seus efeitos anorexígenos. Estudos em animais mostraram que 

enquanto a administração central de insulina conduz à redução da ingestão do 

alimento e consequente perda ponderal [138], o mesmo não ocorre em ratos Zucker 

com ausência de receptores para leptina [45].  

Por sua vez, o efeito da insulina citado anteriormente, supressor da atividade 

dopaminérgica na ATV, é abolido em situações de hiperinsulinemia, como em ratos 

alimentados com uma refeição doce e rica em gorduras. Quando os animais tiveram 

acesso a esta refeição por 1 hora apenas, a mesma foi capaz de deprimir a ATV 

similarmente à insulina exógena, porém transitoriamente (até uma hora após). Além 
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disso, a infusão de insulina na ATV reduziu a saliência de estímulos associados à 

comida [63].  

Alternativamente, déficits da sinalização dopaminérgica podem ser provocados 

por reduções da disponibilidade do D2R. De fato, reduções desse receptor no corpo 

estriado ocorrem concomitantemente a decréscimos de atividade metabólica no 

COF e CCA em obesos humanos, regiões que também se apresentaram com 

disfunção em nosso estudo [143]. Uma vez que disfunções no COF e CCA resultam 

em compulsividade [144], este seria um mecanismo facilitador da hiperfagia [145]. 

Outro trabalho sugeriu que a disponibilidade reduzida do D2R seja secundária a um 

down-regulation desse receptor na obesidade, devido à hiperatividade das vias 

dopaminérgicas, bem como que esta alteração melhore após cirurgia para perda de 

peso (bypass gástrico) [146].  

Concluindo, propomos um modelo no qual estímulos pós-prandiais no grupo 

PN eliciaram a ativação de vias dopaminérgicas e suas projeções, incluindo corpo 

estriado (putâmen e globo pálido) CCA, COF e CPFDL, os quais seriam 

responsáveis pela entrega de uma recompensa normal, bem como pelo controle 

sobre comportamentos inapropriados. Na sequência, a elevação de insulina e 

glicose, somadas à leptina, promoveria um efeito supressor sobre tais áreas, 

retornando as mesmas à situação basal, como a observada após o teste com água. 

No grupo OB, no qual ocorre superativação dessas áreas antes do estímulo 

alimentar, os estímulos pós-prandiais seriam incapazes de atuar sobre as vias 

dopaminérgicas e suas projeções, bem como desencadear respostas adequadas de 

recompensa e controle sobre impulsos. Menores quantidades de receptores para 

dopamina (D2R) também reduziriam a sinalização desse neurotransmissor, bem 

como poderiam ser secundárias à superativação dopaminérgica observada nas 

obesas (down-regulation). Além disso, um possível aumento da expressão do TDA 

em resposta à resistência à insulina e leptina resultaria em maior ativação de áreas 

da DMN no estado de jejum e ainda maior ativação dessas áreas após a ingestão de 

carboidrato, as quais normalmente desativam-se diante tarefas. Estas alterações 

resultariam em maior percepção de estímulos internos durante o jejum, como fome e 

sede, mas menor percepção do estímulo alimentar, além de um desequilíbrio entre a 

recompensa esperada e aquela entregue após a refeição. Por fim, devido à 

resistência aos efeitos de insulina, leptina e glicemia, não ocorreria a supressão das 

vias dopaminérgicas (ATV) ou das regiões para as quais se projetam. Dessa forma, 
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circuitos como a DMN, SN (recompensa) e o pré-frontal ficariam permanentemente 

ativados ao e pouco responsivos aos estímulos alimentares.  

 

5.4 Regiões com redução da perfusão após os dois desafios 

 

 No grupo PN após o desafio com água, diversas regiões que se apresentavam 

com maior perfusão em comparação ao grupo OB (análise 1-b, Figura 12-b) 

reduziram o fluxo sanguíneo após a ingestão de glicose (análise 3-b, Figura 18-a). 

Estas incluíam parte dos giros pré e pós-central, temporal superior e do frontal 

superior, além do segmento médio do giro do cíngulo, pré-cúneus e AMS. De fato, a 

perfusão nessas áreas reduziu para a intensidade presente no grupo OB (Tabela 6 – 

análise 3, cluster PN-g < PN-A). Isto pode explicar porque encontramos correlação 

negativa entre a perfusão e as variáveis glicemia e gordura corporal (Tabela 18 e 

Tabela 19), bem como associação positiva entre a perfusão e à interação entre 

essas variáveis (Tabela 19 e Figura 25). No grupo OB, apenas duas regiões, os 

giros temporais médio e inferior esquerdos, reduziram a perfusão após o desafio 

com glicose (análise 4-b, Figura 18-b). Esta alteração já foi evidenciada após a 

ingestão de uma refeição líquida composta por carboidratos, lipídeos e proteínas 

[70]. Podemos especular que a redução da atividade neuronal após o teste com 

glicose evidenciada no grupo PN corresponda à desativação normal durante o 

processamento de tarefas nas outras regiões (atenção voltada para essas tarefas). 

De fato, a DMN tem sido classicamente descrita como um circuito que se apresenta 

ativado durante o repouso, mas desativado durante a execução de tarefas [82]. 

 

5.5 Diferenças entre as participantes da pesquisa 
 

Embora já existissem diferenças entre os grupos OB e PN na triagem 

(baseline), em relação às médias de glicemia, TSH e pressões sistólica e diastólica, 

nenhuma voluntária recebeu o diagnóstico de hipertensão arterial, hipotireoidismo 

(ainda que subclínico), de diabetes ou de estados de glicemia alterada, também 

conhecidos como pré-diabéticos. Por sua vez, valores mais elevados de TSH na 

obesidade podem ser justificados pelo aumento da leptina nessa doença, uma vez 

que este hormônio estimula a liberação de TSH pela hipófise [147]. 
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As diferenças de peso e IMC são óbvias características dessas populações. A 

diferença entre as médias de HDL-colesterol, embora demonstre a existência de 

uma dislipidemia no grupo OB (HDL-colesterol baixo) [148], também pode ser 

considerada uma característica desse grupo, visto que tal alteração apresenta 

associação com a obesidade e estados de resistência à insulina. O mesmo também 

se aplica às diferenças encontradas entre as médias de glicemia e de pressão 

arterial [149]. Assim, dificilmente conseguiríamos selecionar grupos de pessoas com 

e sem obesidade sem tais diferenças.  

Sobre a lateralidade manual, enquanto no grupo OB todas as participantes 

eram destras, no grupo PN uma era ambidestra e outra canhota. Embora avaliações 

da lateralidade tenham sido usadas em trabalhos com neuroimagem com o intuito de 

equiparar os grupos de estudo [150], nós não consideramos que a diferença 

supracitada tenha colaborado para nossos achados. De fato, não observamos 

nenhuma diferença específica em relação às duas participantes supracitadas, mas 

apenas entre os grupos.  

Também foram observadas diferenças quanto ao GER (maior no grupo OB) 

estimado por meio de calorimetria indireta. Esta ferramenta possibilita a mensuração 

não invasiva da energia produzida pelo organismo a partir da oxidação de substratos 

energéticos, por meio da quantificação do oxigênio consumido (VO2) e do gás 

carbônico produzido (VCO2) [151]. Por sua vez, os valores de VO2 e VCO2 obtidos 

são usados em uma equação para cálculo do gasto energético, sendo mais comum 

a de Weir [98]. Com o cálculo do quociente respiratório (QR), por meio da relação 

VCO2 / VO2, é possível indicar qual o substrato energético está sendo 

preferencialmente metabolizado em um dado momento. Assim, valores do QR 

indicam uso de gordura (se entre 0,65 e 0,7), carboidrato (se > 1,0) e uma 

alimentação adequada (se entre 0,8 e 0,9). O QR ainda sugere erro de medição, 

quando < 0,65 ou superior a 1,25, uma vez que nenhum substrato que 

metabolizamos resulta em tais valores [152]. Neste estudo, estimamos o GER das 

pacientes com o intuito de sabermos o quanto a ingestão de 75 gramas de glicose, 

aproximadamente 300 kcal, representou perante as necessidades das voluntárias. 

Consideramos que o encontrado, 19% e 23% do GER em média (para os grupos PN 

e OB, respectivamente), tenha correspondido (energeticamente) ao equivalente a 

uma pequena refeição (café da manhã, por exemplo). Maiores valores de GER em 

pessoas obesas já foram descritos há muito tempo. Contudo, em relação à 
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quantidade de massa livre de gordura parece não haver diferença entre aqueles com 

e sem obesidade [153].  

 

5.6 Valores séricos de insulina, leptina e glicemia – Diferenças e 
similaridades 

 

Para a amostra de pacientes estudada, os valores basais de insulina, 

mensurados durante o desafio com água, foram menores no grupo PN. 

Curiosamente, no decorrer do desafio com glicose, os valores de insulina 

equipararam-se nos dois grupos, elevando-se de forma similar. Como esperado, 

diferente do ocorrido com a água, a ingestão de glicose provocou a liberação deste 

hormônio, sendo detectada sua elevação já aos 30 minutos do teste, momento no 

qual foi administrado do radiofármaco [99mTC]-ECD.  

 Também como esperado, a glicemia elevou-se após a ingestão de glicose, mas 

não após água, sendo detectado tal aumento já aos 30 minutos. Além disso, esta 

elevação não pareceu ser maior ou menor em um grupo específico. A obesidade 

tem sido descrita como uma doença que cursa com hiperinsulinemia e favorece o 

aparecimento de alterações da glicemia [13]. De fato encontramos maiores valores 

basais de insulina nas participantes obesas (médias = 2,7 vs. 5,9, p < 0,05), bem 

como maiores valores das glicemias de jejum e 2 horas após 75 gramas de glicose. 

Além disso, modelos criados a partir da comparação com o clamp euglicêmico 

indicam IMC > 28,9 kg/m² ou HOMA-IR > 4,65 como critério para resistência à 

insulina [102]. Contudo, ambos os grupos apresentaram glicemias similares após a 

sobrecarga de glicose, bem como um HOMA-IR baixo (médias = 1,3 e 0,7 para OB e 

PN, respectivamente). Os cuidados na seleção de voluntárias, as quais não 

apresentavam Síndrome Metabólica e outras comorbidades, podem justificar nossos 

achados. 

 Quanto às concentrações de leptina, estas foram maiores no grupo OB em 

comparação ao PN, independentemente do desafio. Além disso, não houve variação 

da leptinemia com os diferentes desafios. Os valores séricos de leptina 

acompanham a proporção de gordura corporal [29]. Por sua vez, pessoas obesas 

apresentam concentrações muito elevadas desta substância, sugerindo a existência 

de um estado de resistência às suas ações [34]. No grupo OB, foi ainda observada 
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redução da leptina sérica aos 30 minutos após a ingestão de água, mas não após a 

ingestão de glicose. Esta foi uma resposta não esperada e difícil de ser explicada, 

visto que estudos mostraram súbita redução da leptinemia logo após a ingestão uma 

refeição líquida (leite de soja com achocolatado) [154], mas elevação de suas 

concentrações horas após uma refeição em roedores e após dias de alimentação 

excessiva em humanos [51]. 

 

5.7 Limitações do estudo 
 

 Limitações do estudo incluíram a avaliação de apenas pessoas saudáveis, 

exceto pela obesidade, o que dificulta a extrapolação dos resultados para toda a 

população onde é comum a presença de comorbidades. Além disso, observamos 

repetidamente (medidas repetidas) uma amostra relativamente pequena, composta 

de 20 mulheres.  

 Para tratar o último problema, modelos de regressão linear com efeitos mistos 

foram usados. Estes correspondem a modelos de regressão com efeitos fixos (como 

a regressão comum), os quais são interceptos e inclinações que buscam descrever 

a população como um todo, mas também inclui efeitos aleatórios que podem variar 

entre subgrupos da amostra [155]. Além disso, modelos de efeitos mistos são 

adequados à análise de medidas repetidas por que levam em conta a dependência 

entre as observações [156]. Mais ainda, a variabilidade das medidas feitas em 

diferentes pessoas é geralmente maior que a variabilidade entre medidas feitas em 

um mesmo indivíduo. Por isso, as correlações de Pearson envolveram médias ou 

diferenças entre as observações coletadas durante os desafios com água ou glicose, 

ao invés de usar cada observação proveniente de cada um dos desafios como se 

fosse independente [157]. 

 Como outra limitação, não utilizamos questionários para avaliar o 

comportamento alimentar e nem escalas para mensuração do grau de fome e 

saciedade dos pacientes [77], dados que poderiam ser correlacionados aos nossos 

resultados. Além disso, usamos uma quantidade única de carboidrato como desafio 

alimentar. Porém, além do valor energético ou proporção de nutrientes, o peso e o 

volume dos alimentos parecem ser importantes para a saciedade [158]. Por fim, não 

apenas leptina e insulina, mas diversos outros sinalizadores, como, por exemplo, 

grelina, peptídeo YY, colecistoquinina, peptídeo pancreático, GLP-1 e outros 
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influenciam o comportamento alimentar. Dessa forma, estudos adicionais devem 

complementar nossos achados. 

 

5.8 Comentários finais 

 

 Gostaríamos de relatar que todas as pessoas que entraram em contato durante 

a triagem para esta pesquisa e que já não faziam acompanhamento médico foram 

estimuladas a fazê-lo. Dentre aquelas sem tratamento, no entanto, é digno de nota 

que das 150 pessoas com obesidade excluídas na 1ª fase da triagem, 44 (quase 

1/3) eram obesas muito graves (IMC > 40 kg/m²), sendo 7 com peso superior à 120 

kg. Mais ainda, das 28 obesas excluídas na 2ª fase da triagem, 12 (43%) 

desconheciam o diagnóstico que receberiam (motivo da exclusão da pesquisa), 

como hipercolesterolemia, hipertensão, hipotireoidismo e estado pré-diabético. 
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6 CONCLUSÃO 
 

Este estudo mostrou que, comparadas às mulheres com peso normal, as 

obesas não ativaram áreas que: (1) controlam o comportamento, inibindo ações 

inapropriadas (área pré-frontal), (2) bem como outras associadas à recompensa 

obtida com o consumo do alimento (COF, putâmen e CCA). Além disso, as mulheres 

obesas apresentaram maior ativação que aquelas com peso normal em regiões da 

Default Mode Network e da Salience Netwok após o teste com água. Isto sugere que 

enquanto as obesas apresentam-se mais engajadas na percepção dos processos 

fisiológicos (como fome e sede) na situação basal, com água, apenas as não obesas 

parecem responder às alterações desses processos eliciadas pelo alimento 

oferecido. De acordo com a literatura, há evidências de que déficits na sinalização 

dopaminérgica, seja por redução do D2R ou por influências no TAD, possam ser a 

causa para os achados do nosso estudo.  
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Summary 
 
The aim of this article is to summarize brain circuitry with activity changes related to a 

satiating food challenge, once satiating and tasting amounts of food seem to elicit 

distinct brain responses. Moreover, obesity physiopathology involves regulation of 

feeding behavior by nervous system and gut peptides, among others. A systematic 

review of controlled trials using SPECT, PET and fMRI in adults with and without 

obesity after intake of a satiating mixed meal or an isolated macronutrient, such as 

glucose was carried out. Of 378 records identified, ten clinical trials were reviewed, 

nine using PET and one fMRI. All PET studies used the same liquid meal, composed 

by 53% carbohydrate, 32% fat and 15% protein and an energetic content of 50% of 

the individual’s daily resting energy expenditure. The dorsolateral prefrontal cortex 

and regions related to food reward, mainly orbitofrontal cortex, showed distinct brain 

activities after food intake in subjects with obesity. Findings of lesser neuronal activity 

after meal intake in obese, in dorsolateral prefrontal cortex could, at least in part, 

explain the altered feeding behavior. This area has a central role in inhibition of 

inappropriate behaviors by sending inputs to orexigenic areas to suppress hunger 

and to terminate a feeding episode.  

 

Key-words: Obesity, Functional neuroimaging, Positron-Emission Tomography, Meal, 

Food intake, Satiation. 
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Introduction 
 

 Obesity is a major worldwide health issue. It affects around 500 million people 

and 2.8 million dies annually of its consequences. Also, nearly 44% of type 2 

diabetes cases, 23% of isquemic heart disease and 7 - 41% of certain cancers are 

attributed to overweight or obesity (1).  

 The physiopathology of obesity is linked to a misregulated feeding behavior and 

an altered integration between central and peripheral nervous systems, gut peptides 

and adiposity signals. It is also influenced by food reward, psychological and social 

issues (2,3). In addition to sensory responses triggered by food, its intake and transit 

through gastrointestinal system release peripheral signals, including hormones, 

which alter brain activity and ultimately influence feeding behavior (3). Neuroimaging 

techniques have emerged as a non-invasive valuable tool to assess brain circuitry 

and its associations (4).  

 This systematic review aimed to summarize brain circuitry with activity 

differences between volunteers with and without obesity, after intake of a satiating 

meal or isolated macronutrient ingestion, detected by positron emission tomography 

(PET), single photon emission computed tomography (SPECT) and functional 

magnetic resonance imaging (fMRI).  

 
Methods 

 

Eligibility criteria 
 We searched for controlled trials, blinded or not, randomized or not; systematic 

or not systematic reviews, with or without meta-analysis. Case or brief reports, 

forums, opinion articles and those providing insufficient data or those not attending 

the eligibility criteria were excluded. 

 PICO strategy guided the searches, as follow: Are there brain function 

differences (Outcome) between subjects with and without obesity (Population), 

comparing intake of a satiating meal (Intervention) with intake of an inert substance 

or with fasted state (Control)? 
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Information Sources 
 Information sources included MEDLINE (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), 

the COCHRANE Library (http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html) and 

the University of York Centre for Reviews and Dissemination - CRD 

(http://www.york.ac.uk/inst/crd/index.htm). 

 

Search strategy 
 Medical Subject Headings (MeSH) and text words were used for electronic 

database searches up to September 1st 2013. The search was conducted only in 

English on MEDLINE, CRD and at the COCHRANE Library with the following query. 

First search: Obesity AND (PET OR SPECT) AND (Food OR Meal); Second search: 

Obesity AND (fMRI) AND (Food OR Meal). 

 

Study Selection  
 Two reviewers (JHS and CMML) independently and blindly selected potentially 

relevant titles and abstracts. All articles deemed potentially eligible for inclusion were 

obtained in full-text format. Disagreements were solved by a third author (LWA).  

 

Data Collection and Evaluation 
 From each paper, were extracted informations about: (I) its characteristics 

(authors, year, country, language of publication, neuroimage technique and 

objectives); (II) volunteers (number, age, gender, weight and pre-test conditions); (III) 

intervention (food  challenge, period of fasting, phase of menstrual cycle, laterality 

and radiopharmaceutical used); (IV) neuroimage acquisition and processing; (V) 

outcomes (neuronal activity differences observed). 

 
Results 
 
Study Selection 
 Initially, 378 articles were identified: 373 from MEDLINE (PubMed), 5 from 

Cochrane Database and none from CRD. Five papers were found in both searches. 

Articles considered not eligible and not fully available were ruled out. Of the 40 

remaining studies fully read, 10 fulfilled the eligibility criteria (Table S1, Fig. S1). 

Studies characteristics 
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 Ten clinical trials, performed by groups from United States, written in English, 

including volunteers with and without obesity, from 1999 to 2012 (Table S2), were 

evaluated (5-14). Nine studies used PET and one fMRI. Five articles searched for 

associations between changes in brain activity and blood levels of hormones and 

metabolites (5-9). Four studies only compared brain activities of the subjects (10-13). 

One study evaluated the association between changes of the regional cerebral blood 

flow (rCBF) and degree of dietary restraint (14). 

 
Casuistic 
 Two papers included data from 61 volunteers analyzed previously (10,13). 

Considering duplicated data, the number of volunteers in the 10 studies was 326. 

Except one study (11) (n = 55), nine remaining trials discriminated the gender of 

volunteers. Male and female volunteers were respectively 47 % (n = 127) and 53 % 

(n =144). Three trials did not report the number of subjects with obesity (8,9,14). 

Based on other seven, volunteers with and without obesity was respectively 44% (n = 

103) and 56% (n = 132). Across these studies, the means of age ranged between 27 

- 34 (mean = 30.11) and 31 - 38 years old (mean = 33.55), respectively.  

 Mean values of weight, body mass index and fat mass (FM) in volunteers with 

obesity respectively ranged between 86 - 115 kg (mean = 104.33 kg)(6-8,11,12,14), 

31 - 41 kg/m2 (mean = 35.9 kg/m2)(1,8-12) and 28 - 40 % (mean = 35.13%)(6-14). In 

those without obesity, it ranged between 61 - 73 kg (mean = 65.5 kg)(6,7,11,12), 22 – 

23 kg/m2 (mean = 22.45 kg/m2) (1,10-12) and 15 – 26 % (mean = 21 %)(6,7,10-13). 
Others clinical features and characteristics of the papers are shown in tables S3 to 

S10. 

 
Pre-test conditions and evaluations 
 All volunteers included were not using any medication and were declared free of 

medical disorders. In six PET studies, they were non smokers (7,8,10,11,13,14) and 

alcohol abuse was also excluded in another five (6,7,9,10,12,13). The Structured 

Clinical Interview for DSM-III-R was reported in six papers to screen behavioral and 

psychiatric conditions (7; 10; 13; 9; 6; 12). One study performed urine tests to rule 

out drug use (14). Personal or family history of altered tolerance to glucose was 

excluded in the fMRI study (5). 
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 Volunteers from PET studies were admitted for one week and submitted to a 

weight maintaining diet (50% carbohydrate, 30% fat and 20% protein) and to a 

sedentary level of activity. Body composition was assessed by dual energy X-ray 

absorptiometry. Resting energy expenditure was measured by indirect calorimetry 

after an overnight fast in 7 studies. (6-10,12,13) 

 
Food challenge 
 All PET studies tested a satiating amount of the enteral formula Ensure Plus® 

1.5 kcal/mL (Ross-Abbott Laboratories, Columbus, OH), composed by 53% 

carbohydrate, 32% fat and 15% protein. The energetic content in eight of these 

studies was 50% of the individual’s daily resting energy expenditure. The ninth one 

(10) used a fixed volume of 400 mL (600 kcal). Its flavor was chosen by the subject 

and it was administered orally over 25 minutes using a peristaltic pump (IMED 980; 

Imed, San Diego, CA). Water and noncaloric noncaffeinated beverages were 

provided ad libitum during fasting. 

 In fMRI study, subjects ingested a solution with 75 grams of carbonated D-

dextrose 10 min after the start of the fMRI scan. 

Period of fasting, menstrual cycle and laterality 
 Volunteers from PET studies fasted for 36 hours and those from fMRI, for 12 

hours. Six PET studies described that female volunteers were evaluated in the 

follicular phase of menstrual cycle (6-9,11,14). Six studies included only right-handed 

subjects and three did not specified this information (5,11,14). One study evaluated 

one ambidextrous and 21 right-handed volunteers (12). 
 

Neuroimaging protocol and processing 
 MRI was performed in all PET studies to rule out gross anatomical abnormalities 

and for coregistration. PET images of rCBF (counts/voxel/min) were obtained using 

an ECAT-951/31 scanner (Siemens, Knoxville, TN). Two scans were obtained at 

baseline or fasting and other two after oral administration of a satiating amount of a 

liquid meal, with an interval of ten minutes between each 2 scans set. Two of PET 

studies (11,14) also performed scans after gustatory stimulation (2mL) with the same 

meal. All PET studies used 50-mCi of 15O-water as radiopharmaceutical. 

 The fMRI experiment was performed on a 1.9 T whole-body Elscint Prestige MRI 

scanner (Haifa, Israel). The images were obtained from the hypothalamus, as 
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followed: an initial 10-min period of baseline preglucose ingestion acquisition (50 

images) followed by 40 min of postglucose ingestion acquisition (200 images). A 

midsagittal section with a slice thickness of 10 mm, covering most parts of the medial 

zone and the periventricular zone of the hypothalamus in the longitudinal orientation, 

was chosen for the functional scan. A conventional T2-weighted gradient-echo MRI 

pulse sequence was used for the functional scan. 

 All PET studies used the software Statistical Parametric Mapping® (SPM, The 

Wellcome Institute of Neurology, London, UK, http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm) to 

reorientate, align, spatially normalize and smooth each subject's sequential images 

(15) and investigate differences in rCBF. Four studies analyzed images with SPM 99 

(8,10,11), two with SPM 5 (7,13), one with SPM 8 (9) and two did not mention the 

version employed (6,12).  

 In the fMRI study, a MEDX package (Sensor Systems, Sterling, VA) and 

programs in C or MATLAB (The Mathworks, Natick, MA) were used to analyze data.  

 

Study results 
 

1) Areas with changes in rCBF elicited by a meal consumption 

 

 In two studies, volunteers with and without obesity were not splitted in groups 

(8,9). Besides that, Pannacciulli et al. (13) only reported rCBF changes related to 

blood glucagon like peptide 1 (GLP-1) rise. After a food challenge, Weise et al. (14) 

reported a significant rCBF decrease in the caudate nucleus bilaterally compared 

with fasting state. Findings from the other 8 PET studies were summarized in Tables 

1 up to 4. According to Talairach and Tournoux brain atlas (16) and Montreal 

Neurological Institute standard brain (17), areas with brain activity differences had its 

coordinates disclosed as: x being the distance in millimeters to the right (+) or left (–) 

of midline, y the distance in millimeters anterior (+) or posterior (–) to the anterior 

commissure, and z is the distance in millimeters superior (+) or inferior (–) to a 

horizontal plane through the anterior and posterior commissures. 
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2) fMRI signal differences elicited by a food challenge 
 Matsuda et al., 1999 reported a signal inhibition in areas corresponding to 

paraventricular and ventromedial nuclei in volunteers with and without obesity, after 

ingestion of 75 grams of glucose. The Talairach coordinates in mean ± SE were 

respectively y = - 3.33 ± 0.14, z = - 1.71 ± 0.19 and y = - 7.47 ± 0.19, z = - 6.87 ± 

0.27. All volunteers showed inhibition of fMRI signal within 4-10 min after glucose 

ingestion with later return to baseline. However, in subjects with obesity this inhibitory 

response was attenuated in the ventromedial nuclei (4.8 ± 1.3 vs. 7.0 ± 0.6% 

inhibition, p < 0.05) and the time necessary to reach the maximum inhibitory 

response was delayed (9.4 ± 0.5 vs. 6.4 ± 0.5 min, p < 0.05). In paraventricular 

nuclei, the time necessary to reach the maximum inhibitory response was 

significantly different and delayed in group with obesity (9.6 ± 0.6 vs. 6.4 ± 0.5 min, p 

< 0.01).  
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Discussion 
 Obesity is a major worldwide health issue. Alterations in energy metabolism, in 

central and peripheral nervous system, as well as influences from systems related to 

motivation and behavior could explain the development of obesity (2). SPECT, PET 

and fMRI are functional neuroimaging techniques that allow evaluation of human-

brain circuitry implicated in appetite control (4,18) which could be potential targets for 

intervention, as for instance, by using pharmacologic approaches (19). 

 Different results were found in this review. Considering that all PET experiments 

used similar protocols, it is possible to assume that differences were explained by: 1) 

energy content and size of food challenge, 2) software versions used to image 

processing and statistical analysis, 3) gender of volunteers and 4) pre-test conditions. 

 Only one PET study (10) involved a fixed amount of 400 mL (600 kcal) of food 

challenge. Once weights of volunteers varied between the other PET studies and 

considering that body size affects the energy expenditure (20), the caloric content of 

the food challenge could have been different. As well as the gastric empting rate 

(21,22) and the releasing of peripheral signals which will ultimately act in the central 

nervous system. Evaluating the relationship between rCBF changes and gastric 

distension or satiety, volunteers with obesity showed lesser rCBF increases in the 

DLPFC despite the amount of meal ingested. On the other hand, greater rCBF 

increases in obese and lean men were observed in the right medial orbitofrontal 

cortex when they received a variable amount of meal (10). 

 Also, different versions of SPM® and statistical analyses used may have 

impacted in the results (10). Men with obesity had a greater rCBF increase in 

prefrontal cortexes and greater decreases in limbic and paralimbic areas (the 

putative orexigenic areas), after meal intake (6). Those findings led to a hypothetical 

model suggesting that higher activity in the prefrontal areas was a compensatory 

mechanism for the hyperactivity in the orexigenic areas, found during the hunger 

state in persons with obesity. That model was no longer supported for a more recent 

study (10). In response to a meal, no significant findings in the limbic and paralimbic 

areas were observed. Also, lesser rCBF increases in the left DLPFC after a meal in 

men with obesity than in lean men was described. The two-level random effect 

analysis used could explain part of it, as the one-level fixed-effects approach used in 

the previous study accounts only for within-subject variability. The one-level fixed-



186 

effects analysis provides areas that are activated “on average” across subjects, 

yielding significant results when not all, but few subjects have high activations (23-

26).  On the other hand, the multiple-level, random-effects approach accounts for the 

within and between-subject variance, allowing to find areas that are similarly 

activated in all subjects and making results more robust (27-29).  

 Regarding to gender, the proportion of male and female volunteers in all studies 

(47% and 53%, respectively), was not the same in each trial. Two evaluated only 

male (6,10) and three only female volunteers (7,12,14). One of them did not describe 

the proportion of each gender (11) and four included both (5,8,9,13). Thus, it is 

possible that differences arise if comparisons between studies with distinct gender 

populations were made. As for instance, a greater prefrontal neuronal response to 

food cues was observed in women compared to men (30). 

 About pre-test conditions, during fasting, all PET studies included in this review 

allowed intake of water and non caloric non caffeinated beverages ad libitum. Gastric 

emptying depends of stomach content characteristics, being different for unequal 

amounts of food intake (31). Therefore, effects on central nervous system (i.e., 

degree of gastric distension, humoral and metabolic peripheral signs) caused by 

beverages intake before the images acquisition cannot be ruled out (2,32-35). The 

period of fasting before neuroimaging acquisition is described in literature in a wide 

range, as an example 4 (36), 12 (5), 24 (37) and 36 hours, as in the 9 PET studies 

evaluated. Fasted or fed states are both recognized to change brain activity (38). 

While the fasted state could promote different brain activation than the fed state, 

distinct periods of fasting could do the same. Moreover, brain fMRI studies suggest 

that there are stronger BOLD signals during the periovalutory than luteal phase of the 

menstrual cycle (39) and reports indicate that human brain responses to stimulations 

(40,41) and brain structure (41) differ between left-handed and right-handed persons. 

Regarding this review, the follicular phase was the only mentioned and almost all 

subjects were right-handed. 

 It is important to acknowledge that all selected studies were designed by 

hypothesis driven approach and with different aims. Thus, the results cannot be 

simply extrapolated from one study to another. Taking it into account, section Study 

Results categorizes all outcomes according to hypothesis tested (ie, rCBF 

differences between subjects with and without obesity).  
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 Despite all the aforementioned limitations, the DLPFC was an area constantly 

highlighted. Both trials of Le DS et al. (7,10), using a whole-brain voxel-based 

approach, described lesser rCBF increases in the left DLPFC after a meal in 

volunteers with obesity than those without it, despite of gender. However, the peak 

voxel coordinates were different, being in the left middle frontal gyrus in men and in 

the left inferior frontal gyrus in women. The authors suggested that an impairment of 

neuronal activity in the left DLPFC in response to a meal in obese men affects 

satiety, which results in hyperphagia. The prefrontal cortex includes 3 gyri, inferior 

(IFG), middle (MFG), and superior frontal (SFG). It is important to monitor and 

suppress ongoing actions when no longer appropriate (41). Considering feeding 

behavior, the DLPFC sends inhibitory inputs to orexigenic areas to suppress hunger 

and to terminate a feeding episode (6,12,44). On the other hand, through a region-of-

interest (ROI) based approach, subjects with obesity had less neuronal activity in left 

IFG and MFG, compared with subjects without obesity, in response to a meal (13). 

An overall decreased rCBF in left DLPFC, MFG, and IFG were noted, but without 

reaching a p-value < 0.05. In the group without obesity were observed rCBF 

increases in left DLPFC and in the MFG. This differences between groups remained 

even after adjustment for age, sex, and number of voxels in the gyri. These results 

are somehow consistent with the voxel-based analysis (7,10).  

 Assumptions if the rCBF differences observed were due to gustatory or satiety 

effect of food could be done. Satiation after a liquid meal intake seems to promote 

greater rCBF increases in different brain regions when compared to those observed 

after tasting meal. After tasting it, the formerly obese did not showed the increased 

rCBF in the occipital cortex (x = - 31, y = - 81, z = 0), hippocampus (x = 23, y = - 31, z 

= - 4) and parahippocampal gyrus (x = - 23, y = - 41, z = 4) observed in the obese 

group (MNI coordinates) (11,14). Also, only after a tasting challenge, the middle 

insula (x = - 41, y = 1, z = 8) showed with rCBF increases in volunteers with obesity 

(mean change of the rCBF in counts per voxel per minute  = + 1.0) and formerly 

obese (mean change = + 1.5) and decreases in lean (mean change = - 0.4). Other 

region, the posterior cingulate, showed rCBF changes after both challenges, but in 

different levels of intensity. The tasting amount resulted in rCBF decreases in 

subjects with obesity (mean change = - 1.2) and increases in lean (mean change = + 

0.7). On the other hand, the satiating amount promoted rCBF decreases in group 

with obesity (mean change = - 2.1) and almost no changes in lean (mean change = 
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0.02). In this case, the effect produced by tasting amounts of food would be 

accentuated after satiety. These findings indicate that studies using satiating 

amounts of food produce different results than those using only tasting amounts. 

 Five trials evaluated correlations between rCBF changes and postprandial blood 

levels of hormones, being one with GLP-1 (8) and other with peptide YY (PYY) (9). 

GLP-1 has been recognized as a meal termination signal and its postprandial rise 

were found to be correlated with rCBF increases in the left DLPFC and also in the 

hypothalamus (8). In addition, rCBF decreases in caudate had a negative association 

with postprandial PYY blood levels (r = − 0.60, p < 0.02, adjusted for age, gender and 

fat mass) (9). Because caudate rCBF was also negatively associated with rCBF in 

right medial orbitofrontal cortex and right hippocampal formation (prefrontal and 

paralimbic regions implicated in reward behavior), the authors suggested that PYY 

could modulate eating behavior via striatal networks (9).  

 Two studies included volunteers previously with obesity who had successful 

weight loss (11,14). A similar decrease of neural activity in volunteers with obesity 

and formerly obese in posterior hippocampus was found (11). Once this was not 

observed in a third group constituted by subjects who never had obesity and who 

showed an increased rCBF, it could be an abnormal response to meal and its 

maintenance in the formerly obese could indicate a predisposition to obesity. 

Compared to subjects with obesity, those formerly obese had a greater activation in 

the dorsal prefrontal cortex (DPFC) (14) and a significantly higher level of dietary 

restraint, evaluated by the Three Factor Eating Questionnaire (45). This reinforces 

the assumption that a lesser neuronal activation in the prefrontal cortex could be 

related to an absence of its inhibitory effect upon inappropriate feeding behavior. 

Also after meal challenge, an increased activity in the orbitofrontal cortex (OFC) was 

observed in those with obesity whereas those formerly obese showed decreases. 

Furthermore, the response in the OFC was inversely correlated with the 

aforementioned response in the DPFC. The OFC is a multimodal associative area, 

where sensory and visceral inputs elicited by food ingestion converge (46-50) and 

are decoded in their reward value (51). The authors then suggest that in response to 

meal ingestion, an inhibitory feedback circuit links the DPFC and the OFC in 

successful dieters. Finally, the inhibition of food reward would be probably the goal of 

this prefrontal-orbitofrontal loop as a case of the top-down control (DPFC) over a 

bottom-up processing of information (OFC) (14).  
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 Except for one paper (13), a visual analogue scale used for subjective ratings of 

hunger and satiation (or fullness) was described (52). In six of them, no differences 

were observed between groups with and without obesity and both groups showed a 

decrease in hunger and an increase in fullness or satiation ratings after the meal 

consumption (6,7,10,11,12,14). This somehow indicates that both groups recognized 

the satiating effect of meal ingestion and other phenomenon could have a role in 

misregulation of the appetite. 

 Finally, the meal challenge used in the fMRI study was only glucose. The authors 

suggested that a delayed first-phase insulin secretion may be related to alterations 

observed in the group with obesity (5). All PET studies used a same meal challenge. 

Substances release in response to transit of food through digestive system is related 

to meal composition at specific sites of gut (2,32,53). Moreover, evidences suggest 

that all three main nutrients exert different effects on satiety at distinct levels (54-56). 

Therefore, a specific nutrient could contribute more for obesity, due to the peripheral 

signals it releases, than due to its caloric content.  

 
Conclusion 
 This systematic review aimed to summarize neuronal activity changes after 

ingestion of a satiating meal in volunteers with and without obesity. Also, results were 

grouped according to hypothesis studied. Despite the small number of selected 

studies was found evidence that, compared to fasting, a satiating mixed meal elicits 

rCBF changes in several brain areas. Also, this review provides helpful information 

for researchers who are designing new studies, but also for its interpretation. 

Moreover, it is likely that differences among characteristics of volunteers, image 

processing software and statistical approaches could have produced the diverse 

outcomes found. However, the DLPFC, an area involved in behavior control, was 

pointed out by many of evaluated studies. A reduced neuronal activity after a meal 

intake in this region could, at least in part, explain the altered feeding behavior in 

people with obesity. Finally, it is necessary more trials using amounts of meal, 

beyond the sensorial stimulus, as well as isolated macronutrients and its association 

with brain activity, gut and adiposity signals. 
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Abstract 

Background & Aims: To evaluate predictors for achievement of Steady State 

Conditions (SSC), including the variation in the carbon dioxide fraction on expired air 

(FECO2), as well as to verify in which scale occurs a difference (deltaREE) between 

the resting energy expenditure (REE) estimated by the calorimeter's software and the 

REE estimated through SSC. 

Methods: Data of 60 indirect calorimetry tests of 20 women, 10 obese and 10 with 

normal weight, aged between 18 – 40 years of two simultaneous crossover, 

randomized clinical trials collected between 2012 – 2014 were analyzed using linear 

mixed-effects regression models. Steady State Conditions and deltaREE were 

determined using spreadsheets containing equations.  

Results: Only the presence of SSC was important to predict deltaREE (p = 0.000) 

and only FECO2 was significant to predict SSC achievement (p = 0.000). The 

encounter of SSC was decreased in 5.2% for each 1% of increase in the variation of 

FECO2. The deltaREE ranged from - 65 kcal up to 27 kcal. 

Conclusions: Using a calorimeter based on canopy dilution technique in spontaneous 

breathing patients with similar characteristics, sustaining the FECO2 within a 

narrowest possible range is required to ensure reliable results. The deltaREE found 

was not important in clinical practice, suggesting that since SSC occurs at least in a 

single interval of the test, the REE estimated by the calorimeter's software may be 

considered reliable. 

Clinical Trial Registration Numbers: NCT02079116 and NCT02072694. 

Keywords: indirect calorimetry, energy expenditure, oxygen consumption, patient 

monitoring, metabolism. 
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1. Introduction 

 

Indirect calorimetry (IC) provides non invasive measurements of energy requirements 

by the organism through quantification of the volumes of oxygen consumed and 

carbon dioxide produced (VO2 and VCO2, respectively) by substrate oxidation [1]. 

Estimates of VO2, VCO2 and resting energy expenditure (REE) are obtained through 

equations using the measurements of O2 and CO2 concentrations in the inhaled air 

(FIO2 and FICO2) and exhaled air (FEO2 and FECO2), respectively, and of inhaled 

(VI) and exhaled (VE) lung volumes of air per minute [1]. 

The most common calorimeters use mixing-chamber technique or a modified version 

of it, allowing tests of spontaneous breathing patients using a canopy (canopy 

dilution technique) [1,2], with both sampling and analyses of gases being performed 

continuously in scheduled intervals [3]. Thereby, the head of patients is covered by a 

plastic hood containing one opening communicating with the room air and another 

hole connected to a blower which generates a constant flow through the hood [1,2].  

Reliability in the results of an IC test may be achieved through Steady State 

Conditions (SSC), defined as a 5-minute period (at least) with coefficients of variation 

(CV) of VO2 and VCO2 ≤ 10% [3]. SSC are important to minimize chances of short-

term respiratory artifacts that will affect measurements [3]. Also, only through SSC is 

possible to attribute the results to oxidation of energetic sources [1]. However, 

calorimeter's software usually reports the results based on an average of all test or 

from the part of it related to resting (Rest Phase), despite having or not SSC into it 

[5].  

In addition, variations in the airflow through canopy could affect the SSC. The blower 

connected to the hood draws room air to it that mixes with patient's exhaled gases 
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and finally goes to calorimeter. Manual adjustment of a switch found in calorimeter 

modifies the flow of gases drawn by the blower. A low flow increases CO2 in the 

canopy, which stimulates the respiratory rate, makes patients feel themselves hot 

and uncomfortable, breaking the idea of REE and falsely elevates its values. On the 

other hand, dilution of gases due to an excessive flow causes difficulty in 

determination of differences between FIO2 and FEO2 [1]. 

In this paper we had the hypothesis that the REE averaged only by those parts of the 

IC test compatible with SSC (Steady REE) could be different from the estimates 

reported by the calorimeter's software (Software REE), which are an average of all 

Rest Phase of test. We also searched for variables associated with that difference. 

Finally, variables which could predict the achievement of SSC were evaluated. 

 

2. Materials and methods 

 

2.1. Design and ethical statement 

 

Data of indirect calorimetry from patients who participated in two simultaneous 

clinical trials, collected between 2012 March and 2014 April, were included in this 

study. Both trials evaluated brain activity changes by single photon emission 

computed tomography (SPECT) after intake of a food challenge. Two groups of 

subjects with and without obesity were invited to participate of a three phase protocol 

in which measurements of body composition, resting energy expenditure and brain 

activity were performed. SPECT images were collected after ingestion of 300 mL of a 

solution composed by 60 grams of fat (time 1) or 75 grams of glucose (time 2) or just 

water (time 3). Inclusion criteria were age between 18 and 40 years old, female 
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gender with regular menstrual periods, weight lower than 120 Kg and BMI between 

30 and 40 Kg/m2 for obese group. BMI between 18.5 and 24.9 Kg/m2 was required 

for normal weight group. Exclusion criteria were current treatment for obesity, 

presence of arterial hypertension, diabetes, impaired fasting glucose, glucose 

intolerance, metabolic syndrome, hypothyroidism and any clinical finding of kidney, 

liver, heart or neurologic disease. Screening blood assessments included lipidic 

profile, measurements of urea, creatinine, aspartate aminotransferase, alanine 

aminotransferase, alkaline phosphatase, thyroid stimulating hormone (TSH), fasting 

glucose and oral glucose tolerance test. Exclusion of metabolic syndrome and 

diabetes were based on criteria of International Diabetes Federation [6,7]. 

Hypertension was ruled out according to current Brazilian guidelines for its diagnosis 

and management [8]. Actual or planned pregnancy, use of medications except 

contraceptives, history of alcohol, tobacco and illicit drug abuse was also excluded. 

None of subjects were first or second degree relative of other participant. Informed 

consent was obtained from all participants and the studies were approved by the 

ethical review board of the Ribeirão Preto Medical School of São Paulo University. 

Both trials were registered with ClinicalTrials.gov numbers NCT02079116 and 

NCT02072694. 

 

2.2. Subjects characteristics 

 

After an overnight fast, early in the morning and after emptying the bladder, weight 

was measured with a scale with 100 g precision (Filizola, São Paulo, Brazil), with the 

participant standing erect, barefoot, and wearing light clothing. Height was obtained 

using a wall-mounted stadiometer with a maximum length of 2 m and 0.5 cm 
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precision. BMI was calculated as weight divided by height squared [9]. All subjects 

undergone medical evaluation including clinical interview and physical examination. 

Blood pressure was measured using a mercury sphygmomanometer according to 

current guidelines [8]. Body composition was assessed by single frequency 

bioelectrical impedance analysis (BIA) (50 kHz) using Biodynamics 450® 

(Biodynamics Corp., Shoreline, Washington, United States) [10]. For subjects with 

BMI lower than 34 kg/m2, body fat compartment (BF) was estimated subtracting the 

fat free mass compartment (FFM) from the total body weight [11]. This and another 

validated equation used to estimate BF for participants with BMI higher than 34 kg/m2 

were disclosed in Table 1. Just after BIA, subjects were submitted to indirect 

calorimetry. 

 

2.3. Indirect calorimetry 

 

Initially, a calorimeter Quark RMR® (Cosmed, Rome, Italy) was turned on 45 minutes 

before calibration in 3 steps: 1) Ambient air; 2) standard mixture composed of CO2, 

O2 and N2 in the concentrations of 5%, 16% and 79%, respectively and 3) Validation 

of the bidirectional digital turbine flowmeter using a certified 3 L calibration syringe. 

This open-circuit calorimeter can be used in spontaneously breathing as well as in 

mechanically assisted patients. In addition, it operates through both breath-by-breath 

and canopy dilution techniques [2], being the last one used in our study. Also, it 

allows the air flow through canopy to be monitored by the FECO2 measured at each 

scheduled interval (i.e., at each 5 seconds). Thereby, the FECO2 was kept from 0.7% 

up to 1.3%, according to manufacturer, by turning a switch in the back of calorimeter 

in order to increase or decrease the blower.  
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Thereafter, the calorimeter was set to collect data at each five seconds, considering 

a respiratory rate of 12 breaths per minute. In addition, its software was adjusted to 

not include the initial 5 minutes of test in the estimates, which means that it 

recognized the Rest Phase only in the final ten minutes of test. Thereby, ten minutes 

of data collection meant around 120 measurements of gases (due to automatic 

discharge of data the actual number can be inferior). Also, considering overlapped 

time intervals, 10 minutes of data collection resulted in 60 intervals of five minutes 

possibly compatible with the SSC. 

Finally, the IC test was performed using a canopy hood, following recommendations 

of Compher et al [3] (2006) and Suen et al [10] (2003). With subjects still fasting, it 

was asked to them to remain quiet, awake, with a regular respiratory pattern, 

avoiding to yawn, cough, speak and sigh. During the test, participants layed down on 

supine position with their head elevated 30 degrees, extended limbs and eyes 

opened in a silent room [10]. The acquisition time lasted approximately 15 minutes, in 

which was assured that all recommendations were followed.  

 

2.4. Data sheet model for determination of deltaREE and SSC 

 

Initially, data of the Rest Phase of tests was exported from the software Cosmed 

10.0a to a spreadsheet of Microsoft Excel 2007® (Supplementary material 1). In 

summary, it contained equations to verify if all Rest Phase or just parts of it (i.e., each 

5-minute interval) were compatible with SSC and to compute the values of Steady 

REE, Software REE, among others. 

In this spreadsheet, starting at row 14, at columns A up to F (in yellow), values of 

VO2, VCO2, VE, FEO2 and FECO2 measured at each five seconds were pasted. Still 
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starting at row 14, columns G up to O (in grey) computed the means of each interval 

of five minutes (i.e., between 5 min and 1 sec to 10 min and 1 sec; 5 min and 6 sec 

to 10 min and 6 sec and so forth). At row 9, from columns A up to G (in blue), means 

of VO2, VCO2, Steady REE, RQ, FEO2, FECO2 and VE, obtained from the intervals 

compatible with SSC's definition among the 60 possible (SSC intervals), were 

computed. The columns H up to L, at row 9, showed the percentage of SSC intervals 

(Steady%) and if all Rest Phase were compatible with SSC's definition. Row 6, 

columns N and O (in green) computed the CVs of VO2 and VCO2 from all Rest 

Phase. Similarly, row 9, columns M up to P, showed the mean values of VO2, VCO2, 

Software REE and coefficient of variation of the FECO2 (CVFECO2) from all Rest 

Phase. Finally, in each test with at least one SSC interval, a deltaREE was calculated 

as the difference between Steady REE and Software REE. All equations used are 

disclosed in Table 1.  
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2.5. Data analysis 

 

STATA/IC, version 11.2 (StataCorp LP, USA) were used for data analysis. 

Descriptive data were given as mean, standard deviation, median and interquartile 

ranges. Independent t-test for two groups was used to compare baseline 

characteristics of normal weight and obese subjects. For variables with skewed 

distribution, non-parametric Mann-Whitney test was performed. Repeated measures 

Anova was used to test differences between means over the baseline and the three 

times of data collection within each group. Coefficients of variation (CV), obtained by 

mean / standard deviation x 100, were used to verify how much the gases varied in 

their measurement across the IC test. Pearson coefficient (r) was used to search for 

linear correlations between CVs of FECO2, VO2 and VCO2 [12]. Bias and 

concordance between Software REE and Steady REE were assessed respectively 

by Bland-Altman plot [13] and Lin's correlation coefficient [14].  

Two linear mixed effects regression models were carried out to investigate the 

relationships between deltaREE (model 1) and Steady% (model 2) with other 

variables. The Top down strategy was used [15]. For model 1, Step 1 (model with a 

“loaded” mean structure) included deltaREE as the dependent variable, fixed effects 

associated with age, weight, body fat, CVFECO2, Steady%, presence of obesity, time 

of test and the interaction between obesity and time. This model also included a 

random effect associated with the intercept for each subject and a residual 

associated with each observation. Step 2 (structure for the random effects) meant an 

addition of random subject-specific effect (group) to model and the decision whether 

to retain it or not in the model. In Step 3, the model was reduced by removing 
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nonsignificant fixed effects. For model 2, Steady% was the dependent variable 

instead fixed effect and the other fixed and random effects were the same ones 

included in model 1. Similar strategy to fit model 1 was performed in model 2. The 

considered best fitted model was the one who best improves the fit statistic (Akaike’s 

information criterion: AIC). Scatterplots of the residuals vs. predicted values and q-q 

plots were inspected as model diagnostics to check whether distributional 

assumptions for residuals are satisfied as well as for detect outliers and potentially 

influential observations. Distributional graphics of the best linear unbiased predictions 

(BLUPs) of the random effects were also used to check for possible outliers [15]. 

 

3. Results 

 

3.1. Patients 

 

Between February 2012 and August 2013, 211 women were interviewed. Of twenty 

eight considered eligible, ten women with and ten without obesity (n = 20) finished 

the study (Figure 1).  

Table 2 shows patient characteristics at baseline where, aside from the obvious 

differences between weight and BMI, also blood pressure, HDL-cholesterol, TSH and 

glucose blood levels at fasting and two hours after oral glucose tolerance test were 

different between groups with normal weight and obesity. Table 3 summarizes data 

of physical examination, indirect calorimetry and BIA through baseline and the three 

phases of protocol within each group. No significant differences between means 

were seen using repeated measures ANOVA.  
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Figure 1. Patients studied. 
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3.2. Indirect calorimetry 

 

Sixty repeated measurements of indirect calorimetry, one for each patient during the 

three phases of the protocol, were analyzed. Ninety percent (n = 54) of indirect 

calorimetry tests had at least one SSC interval, being 44 with 100% of SSC intervals 

and ten with lesser than that. The coefficients of variation (CVs) for VO2 and VCO2 in 

those tests were lower than in those six IC tests with none SSC intervals (Table 4).  
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The mean deltaREE in tests with 100% of SSC intervals was 1 kcal (CI 95%: - 2 to + 

4) and in those with lesser SSC intervals it was - 22 kcal (CI 95%: - 41 to - 3). In all 

tests with at least one SSC interval, the deltaREE ranged from a minimum of - 65 

kcal to a maximum of + 27 kcal. A Bland-Altman plot with the mean deltaREE (bias) 

between Software REE and Steady REE and the upper and lower limits of 

agreement are disclosed in Figure 2. Lin's concordance correlation coefficient (ρc) 

was 0.99 (p = 0.000). 
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Figure 2. Bland-Altman plot of Software REE and Steady REE (kcal/day). Horizontal 

lines indicate mean (bias) and limits of agreement.  

 

Regarding linear mixed-effect regressions, in model 1, only Steady% was important 

to predict deltaREE (Table 5) and evaluating which variables could predict Steady% 

(Model 2), only CVFECO2 was significant (Table 6). In addition, CVFECO2 were 

strong and significantly correlated with the CV of VO2 (r = 0.83, p = 0000) and with 

the CV of VCO2 (r = 0.9, p = 0000), even after using Bonferroni adjustment for 

multiple comparisons. The mean (SD) respiratory quotient in all tests was 0.81 (0.1). 
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4. Discussion  

IC has been used as a research and clinical practice tool [1]. It provides the most 

accurate estimate of energy requirements [3]. On the other hand, calorimeters using 

mixing-chamber or canopy dilution techniques perform measurements of gases at 

scheduled intervals according to an expected respiratory rate [1,2]. Thereby, using 
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software, these calorimeters process and summarize data in reports or spreadsheets 

containing values of REE, VO2, VCO2, RQ and others. Actually, in the calorimeter 

used, the values are reported as an average of the part of data, previously set in the 

software, to be recognized as the Rest Phase of test. However, it would be possible 

to assume that an average of an entire test, in which a big variation of gases 

measurements occurs, produces an inaccurate result. On the other hand, to find an 

interval within the entire test that represents accurately the patient is similarly 

troubling. Finally, as far as we know, there is no evidence that an average of the 

entire Rest Phase of an IC test will be substantially different from part of it, once it 

was accurately measured. 

Here we based on SSC to ensure reliability in the results. Thus, a spreadsheet was 

created to evaluate individually each interval of 5 minutes within the IC tests. 

Thereby, it was observed a difference in those tests with at least a single SSC 

interval (deltaREE = - 22 kcal; CI 95% = - 41 to - 3 kcal). Additionally, model 1 (Table 

5) showed that, adjusted for age, weight, body fat, CVFECO2, obesity, time of 

acquisition and the interaction between obesity and time, only Steady% was 

significant for prediction of deltaREE (Coef. = 0.4, p = 0.000). This indicates an 

increase in the deltaREE of 0.4 kcal for each 1% more SSC intervals within the Rest 

Phase. However, despite two outliers, the deltaREE remained within the limits of 

agreement on the Bland-Altman plot (Figure 2) and Lin's ρc indicated an almost 

perfect concordance between Software REE and Steady REE. 

The difference found was small and probably not important in clinical practice, once 

Software REE remained within 80% - 110% of Steady REE. Within this range of 

energy requirements, the amount delivered to a patient would be considered as 

adequate feeding [16]. On the other hand, delivering < 80% (underfeeding) or > 
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110% (overfeeding) of energy requirements can be deleterious [3,16]. For instance, 

critical care patients showed an increased infection rate with an energetic deficit near 

of 300 kcal per day [17]. Also, a cumulative negative energy balance ≥ 10 thousand 

kcal was associated with a mortality rate 3-times superior [18] and large cumulative 

energy deficit was also implicated in increased length of stay at intensive care units, 

as well as in more days of mechanical ventilation [19]. Furthermore, overfeeding 

jeopardizes glycemic control and increase infection rate, number of days in 

mechanical ventilation and even mortality rate [20,21].  

Moreover, CVs of VO2 and VCO2 (table 4), a measure of variability of data collected, 

were found to be small in tests with at least a single one SSC interval, compared to 

those with none steady intervals. Taken together, all this findings suggest that since 

a single SSC interval is found within the Rest Phase of an IC test, the averaged 

result of that phase produced by the calorimeter's software could be interpreted as 

reliable.  

Thereafter, model 2 (Table 6) evaluated which variables could predict the encounter 

of SSC intervals within the Rest Phase of test. Adjusted for age, weight, body fat, 

obesity, time of acquisition and the interaction between obesity and time, only 

CVFECO2 was significant (Coef. = - 5.2, p = 0.000). This indicates a substantial 

decrease of 5.2% in encounter of SSC intervals for each 1% of increase of 

CVFECO2. Finally, a strong positive and significant correlation was observed 

between CVFECO2 and CVs of VO2 and VCO2. All of this suggests that sustaining 

FECO2 in a narrow range, even more strict than recommended (from 0.7% up to 

1.3%), is mandatory to ensure little variation in gases measurements and reliable 

results.  
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Limitations of the study include enrollment of only healthy subjects, despite obesity 

and repeated measurements (3 times) in a sample of 20 subjects (60 observations). 

To face the late problem, mixed-effects linear regression was used. Mixed-effects 

modeling comprise regression analysis with fixed effects, which are intercepts and 

slopes intended to describe a population as a whole, as in ordinary regression, but 

also random effects that can vary across subgroups of the sample [22]. Also, mixed-

effects modeling take into account the dependency between repeated observations, 

which is beneficial in the analysis of repeated-measures data [23]. Moreover, the 

variability of measurements made on different subjects is usually greater than the 

variability between measurements on the same subject. Thereby, Pearson 

correlations between CVs were performed not through repeated measurements, but 

with its means of each patient [12].  

Regarding patients characteristics, baseline blood glucose, TSH and blood pressure 

were different between obese and normal weight participants (Table 2). However, no 

volunteer was diagnosed with hypertension, hypothyroidism (even subclinical), 

diabetes or prediabetic state. Obese patients had lower levels of HDL-cholesterol, 

whose in some subjects were bellow recommendations [148]. All these differences 

could be considered a mark of obesity and insulin resistance states [25]. Moreover, 

within each group, patient's characteristics remained constant across the 3 times of 

data collection (Table 3). This observation is compatible with the absence of 

significant correlation between time of acquisition and the dependent variables in the 

mixed-effects models. 

 

5. Conclusions 
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Our results highlight the importance of continuously adjusts the blower during all 

indirect calorimetry acquisition. This approach is necessary to sustain the FECO2 

within a narrowest possible range, in order to ensure reliable results based on SSC's 

definition. Also, our study showed that the Software REE could be interpreted as 

accurate, since a single SSC interval is found within the Rest Phase of an IC test  

Finally, these recommendations are directed to calorimeters using canopy dilution 

technique, specifically the Cosmed QUARK RMR®, when adult patients with normal 

weight or obese with BMI up to 40 kg/m² would be evaluated.  
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8.9 Carta à sociedade. 
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Ribeirão Preto, 23 de Fevereiro de 2015. 

 

À sociedade brasileira, em especial às mulheres que participaram desta pesquisa. 

 

 Entre fevereiro de 2011 e fevereiro de 2015, realizamos uma pesquisa no 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto com o objetivo de 

verificar se o cérebro de mulheres obesas funciona de forma diferente do cérebro de 

mulheres sem obesidade, após as pessoas consumirem um alimento. Para isso, 

pedimos que as participantes bebessem água e uma mistura de água e glicose. 

Depois disso, avaliamos o funcionamento do cérebro com um tipo de tomografia 

chamado SPECT.  

 De fato, diversas diferenças foram encontradas, quando comparamos os 

resultados dos exames das pacientes obesas com os resultados daquelas sem 

obesidade. Algumas dessas alterações sugerem que as obesas tenham dificuldade 

de sentir saciedade ou satisfação com o consumo do alimento, pelo menos na 

mesma intensidade em que as mulheres sem obesidade sentem. De acordo com 

outros trabalhos feitos antes do nosso, há possibilidade destas alterações 

acontecerem após a pessoa ficar obesa (e não antes) e que elas podem 

desaparecer após a pessoa perder muito peso. 

 Contudo, gostaríamos de tranquilizar todas as participantes, bem como a toda 

a população, dizendo que este nosso estudo sozinho não permite concluir nenhuma 

dessas hipóteses. Elas precisam ser confirmadas posteriormente por novos estudos. 

Com isso, nem as pessoas que participaram e nem as outras que não participaram 

precisam se preocupar. De fato, todos aqueles com obesidade ou com risco de 

obesidade (que estejam acima do peso) precisam procurar assistência médica. Lá é 

que será informado se um seguimento será ou não necessário. 

 Por fim, gostaríamos de agradecer às participantes pela generosa contribuição 

para esta pesquisa. Durante quatro anos este grupo buscou intensamente produzir 

conhecimento científico, o qual esperamos um dia poder resultar em benefício para 

nossa sociedade. 

 

Atenciosamente! 

      José Henrique da Silva e Júlio Sérgio Marchini 


