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 RESUMO 

Fernandes AE. Influência do consumo de alimentos ultraprocessados no perfil 
metabólico e na microbiota intestinal em mulheres com diferentes graus de 
adiposidade [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2022. 

INTRODUÇÃO: O aumento da prevalência de obesidade nos últimos 50 anos 
coincidiu com o avanço na tecnologia de processamento de alimentos e 
aumento de venda e consumo de ultraprocessados. Estes alimentos 
geralmente são densos energeticamente, contêm grande quantidade de açúcar 
de adição, gordura saturada e sal, além de baixo teor de fibra, proteína, 
vitaminas e minerais, o que fomentou o desenvolvimento da classificação 
NOVA, que divide os alimentos de acordo com o grau de processamento em 
quatro grupos: in natura ou minimamente processado (G1), ingredientes 
culinários (G2), processados (G3) e ultraprocessados (UP). Diversos estudos 
populacionais sugerem uma forte associação entre consumo de UP e doenças 
metabólicas como obesidade e diabetes melitos tipo 2. Estudos recentes 
indicam que alimentos UP modificam a composição e o metabolismo da 
microbiota intestinal (MI), que participa ativamente da homeostase energética e 
da adiposidade do hospedeiro. Entretanto, ainda são escassos os estudos em 
humanos, e, até o momento, nenhum avaliou as espécies das bactérias 
intestinais, de acordo com a NOVA. OBJETIVO: Avaliar a relação do consumo 
alimentar com o perfil metabólico e a MI de mulheres com obesidade, eutrofia e 
magreza constitucional. MÉTODOS: Essa tese foi composta pela compilação 
de dois artigos. O primeiro avaliou a associação de espécies da MI produtoras 
de butirato com parâmetros antropométricos, metabólicos e consumo alimentar. 
O segundo analisou a MI de acordo com o consumo de UP. A casuística 
consistiu em 59 mulheres de 18 a 40 anos (20 com obesidade, 20 com eutrofia 
e 19 com magreza constitucional). Foram avaliados o consumo alimentar 
(utilizando a classificação NOVA), os parâmetros antropométricos, clínicos e 
metabólicos e a MI (a partir do DNA bacteriano coletado de amostras fecais). 
RESULTADOS: Não houve diferença no consumo alimentar entre as mulheres 
com obesidade, eutrofia e magreza constitucional. A leptina ajustada para 
massa gorda associou-se positivamente com UP (p=0,049) e negativamente 
com alimentos in natura e minimamente processados (p=0,037).  O consumo 
de UP e alimentos do G1 foi correlacionado a diferenças na abundância de 9 e 
15 espécies, respectivamente. Ao analisar as espécies produtoras de butirato 
individualmente, Faecalibacterium prausnitzii, Clostridium sp. e Anaerostipes 
sp. correlacionaram-se a um melhor perfil metabólico, sendo que esta última se 
correlacionou diretamente com o consumo de alimentos in natura e 
minimamente processados. Por outro lado, as espécies Coprococcus catus e 
Coprococcus comes associaram-se a um pior perfil metabólico. 
CONCLUSÕES: O consumo de alimentos UP foi diretamente associado a 
resistência à leptina, ao passo que a maior abundância de Anaerostipes sp. se 
correlacionou com melhor perfil metabólico e maior consumo de alimentos in 
natura e minimamente processado, sugerindo um efeito protetor relacionado ao 
consumo de alimentos do G1 em detrimento dos UP. 



 
 

Descritores: Obesidade; Microbioma gastrointestinal; Microbiota; Alimentos 
ultraprocessados; NOVA classificação; Dieta; Butiratos. 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
Fernandes AE. Influence of consumption of ultra-processed foods on the 
metabolic profile and intestinal microbiota in women with different degrees of 
adiposity [thesis]. Sao Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo”; 2022. 
 
INTRODUCTION: The increase in the prevalence of obesity in the last 50 years 
has overlapped with advances in food processing technology and an increase in 
sale and consumption of ultra-processed (UP) foods. These foods are generally 
energy-dense, contain large amounts of sugar, saturated fat and salt, in addition 
are low in fiber, protein, vitamins and minerals, which led to the development of 
the NOVA classification, dividing foods according to degree of processing into 
four groups: in natura or minimally processed (G1), culinary ingredients (G2), 
processed (G3), and UP. Several population studies suggest a strong 
association between UP consumption and metabolic diseases such as obesity 
and type 2 diabetes mellitus. Recent studies indicate that UP foods modify the 
composition and metabolism of the gut microbiota (GM), which actively 
participates in energy homeostasis and host adiposity. Studies in humans are 
still scarce, and, to date, none have evaluated the species of gut bacteria, 
according to NOVA. OBJECTIVE: To evaluate the relationship between food 
consumption and metabolic profile and GM of women with obesity, normal 
weight and constitutional thinness. METHODS: This thesis was composed by 
the compilation of two articles. The first evaluated the association of butyrate-
producing GM species with anthropometric and metabolic parameters, and food 
consumption. The second analyzed the GM according to UP consumption. The 
sample consisted of 59 women aged 18 to 40 years (20 with obesity, 20 with 
normal weight and 19 with constitutional thinness). Food consumption (using 
the NOVA classification), anthropometric, clinical and metabolic parameters, 
and GM (from bacterial DNA collected from fecal samples) were evaluated. 
RESULTS: There was no difference in food consumption between women with 
obesity, normal weight and constitutional thinness. Leptin adjusted to fat mass 
was positively associated with UP consumption (p=0.049) and negatively 
associated with in natura and minimally processed foods (p=0.037). The 
consumption of UP and G1 food was correlated with differences in the 
abundance of 9 and 15 species, respectively. When analyzing the butyrate-
producing species individually, Faecalibacterium prausnitzii, Clostridium sp and 
Anaerostipes sp correlated with a better metabolic profile, the latter being 
directly correlated with the consumption of in natura/minimally processed foods. 
On the other hand, the species Coprococcus catus and Coprococcus comes 
were associated with a worse metabolic profile. CONCLUSIONS: The 
consumption of UP foods was directly associated with leptin resistance, 
whereas the greater abundance of Anaerostipes sp. correlated with better 
metabolic profile and higher consumption of in natura and minimally processed 
foods, suggesting a protective effect related to the consumption of G1 foods to 
the detriment of UP foods. 
 
Descriptors: Obesity; Gastrointestinal microbiome; Microbiota, Ultra-processed 
food; NOVA classification, Diet, Butyrates. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Em todo o mundo, a obesidade cresce em um ritmo alarmante (1), 

sendo, inclusive, considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

um problema de saúde pública: por um lado um dos mais evidentes e, por 

outro, um dos mais negligenciados da atualidade (2).  

O número de indivíduos com obesidade quase triplicou desde 1975, 

sendo que, em 2016, mais de 1,9 bilhão de adultos apresentavam excesso 

de peso. Destes, mais de 650 milhões tinham obesidade (3). Também no 

Brasil esses dados são alarmantes, pois, de acordo com a Pesquisa 

Nacional de Saúde (PNS) de 2019, realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério da Saúde, 

60,3% da população adulta apresentava excesso de peso, o que 

representava cerca de 96 milhões de pessoas (4).  

A obesidade, portanto, representa um grande desafio para a saúde 

pública, uma vez que aumenta substancialmente o risco de doenças 

metabólicas (como diabetes mellitus tipo 2 e doença hepática gordurosa não 

alcoólica), doenças cardiovasculares (hipertensão, infarto do miocárdio, 

acidente vascular cerebral), doença musculoesquelética (osteoartrite), 

demência, depressão, apneia obstrutiva do sono e diversos tipos de câncer 

(por exemplo, mama, ovário, próstata, fígado, rim e cólon), contribuindo,  

assim, com a redução da qualidade e da expectativa de vida da população, 

além do aumento dos anos de incapacidade física (5).  
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A etiologia da obesidade é complexa e multifatorial, pois envolve 

desequilíbrio no balanço energético influenciado por interação entre 

condições genéticas, hormonais, comportamentais, socioeconômicas e 

ambientais (6). Entretanto, há um consenso de que mudanças no sistema 

alimentar global, a quais, combinadas com comportamentos sedentários, 

indicam serem as principais causas do aumento da prevalência da 

obesidade nas últimas décadas (5,7). 

Por tais motivos, é crescente o número de pesquisas sobre obesidade 

com o objetivo de identificar os fatores potenciais que influenciam tal 

condição, o que, por conseguinte, pode levar à descoberta de novos alvos 

terapêuticos. Nessa linha, vários estudos sugerem que a microbiota 

intestinal (MI) poderia ser um desses alvos, uma vez que há evidências de 

que indivíduos com obesidade apresentam uma MI diferente de indivíduos 

eutróficos (8–11). 

1.1 MICROBIOTA INTESTINAL E OBESIDADE 

Os microrganismos que habitam o trato gastrointestinal dos 

mamíferos (coletivamente denominados microbiota) incluem bactérias, vírus, 

protozoários, archaeas e fungos (12). Este é um ecossistema extremamente 

complexo, composto principalmente por bactérias pertencentes aos filos 

Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria, Fusobacteria e 

Verrucomicrobia, dos quais os três primeiros representam aproximadamente 

95% da comunidade da MI (13). O filo Firmicutes está principalmente 

representado pelos gêneros Lactobacillus, Bacillus, Clostridium, 
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Enterococcus e Ruminococcus, enquanto que o filo Bacteroidetes é 

composto, predominantemente, de Bacteroides, Prevotella e, em menor 

grau, Actinobacteria, o qual inclui o gênero Bifidobacterium (13). 

Embora exista uma base para formação da MI humana, sua 

composição é individualizada e determinada por uma série de fatores 

hereditários, geográficos e ambientais, incluindo, ainda, o tipo de parto, o 

aleitamento materno, a idade, o sexo, o uso de medicamentos e a dieta 

habitual, entre outros (14).  

É consenso que a MI desempenha um papel fundamental na vida e 

na saúde do hospedeiro, protegendo-o contra patógenos, sendo que, ainda, 

metaboliza nutrientes da dieta e drogas, e altera a absorção e a distribuição 

da gordura da dieta (15–17). Dessa forma, a singularidade do perfil da MI 

pode resultar em diferentes respostas na interação entre as bactérias 

intestinais e o hospedeiro (14). 

 Bäckhed et al., (18) há mais de 15 anos, relataram, pela primeira vez, 

a influência da MI na homeostase energética e na adiposidade em 

camundongos, quando verificaram que camundongos gnotobióticos (criados 

em um sistema de barreiras sanitárias, o que redundava em microbiotas 

inexistentes) apresentaram um percentual de gordura corporal total 40% 

menor mesmo com uma ingestão calórica 30% maior quando comparados 

com camundongos com microbiota convencional. Além disso, esses 

camundongos eram mais sensíveis à insulina (18). A partir daí, surgiu um 

conjunto crescente de evidências indicando uma relevância cada vez maior 

da MI na obesidade (9,11,15,18–22).  
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Apesar dos mecanismos de ação não estarem totalmente elucidados, 

a MI participa da modulação do metabolismo do hospedeiro por diversos 

meios, incluindo: aumento da captação de energia da dieta e modulação do 

metabolismo lipídico, da função endócrina e também da resposta 

inflamatória. Dessa forma, a MI pode ser considerada como um fator 

ambiental que influencia a obesidade e outras doenças metabólicas (23).  

Posteriormente, diversos estudos em roedores passaram a indicar a 

importância da interação entre a dieta do hospedeiro, a MI e a homeostase 

energética (20–22,24). Estudos envolvendo o transplante da MI de 

camundongos geneticamente obesos (ob/ob) (24) ou com obesidade 

induzida por dieta (22) para animais gnotobióticos relevaram um aumento 

significativo da captação energética a partir da dieta, conferindo, portanto, 

um fenótipo obeso aos receptores. Já a interação entre uma dieta rica em 

gorduras e as bactérias presentes no intestino delgado correlacionou-se com 

o ganho de peso, e levou à resposta inflamatória e ao desenvolvimento de 

resistência à insulina (20). 

Seguindo tal raciocínio, com o objetivo de estudar o papel causal do 

microbioma na metabolização da dieta e na obesidade, os microbiomas de 

pares de gêmeos humanos discordantes para a obesidade foram 

transplantados para camundongos C57BL/6 gnotobióticos, os quais, 

posteriormente, foram alimentados com uma dieta pobre em gordura e rica 

em polissacarídeos (principalmente fibras alimentares provenientes de frutas 

e vegetais). Os camundongos que receberam a microbiota obesa ganharam 

mais massa magra e gorda do que aqueles que receberam a microbiota 
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magra. Assim, estas diferenças na composição corporal foram 

correlacionadas com uma capacidade diferente de fermentação microbiana 

(21). 

Paralelamente, também existem vertentes acadêmicas que acreditam 

que a dieta obesogênica (normalmente hiperlipídica e pobre em nutrientes e 

fibras alimentares) molda o microbioma antes do desenvolvimento da 

obesidade, tornando a composição microbiana diferenciada nesses 

indivíduos (25). Esta composição está associada ao aumento de enzimas 

responsáveis pela fermentação microbiana, principalmente a partir da 

degradação de carboidratos complexos (por exemplo, hidrolase de 

glicosídeos, esterases de carboidrato, glicosiltransferase), o que resulta em 

uma extração de energia mais eficaz (26,27).  

Além disso, o maior consumo de gordura pode aumentar a 

permeabilidade intestinal e, consequentemente, elevar a concentração de 

lipopolissacarídeos (LPS) plasmáticos. O LPS é o principal componente da 

parede celular de bactérias gram-negativas, capazes de desencadear uma 

endotoxemia metabólica subclínica no hospedeiro, o que induz uma resposta 

imune, ativa vias que levam à inflamação, inibe a sinalização insulínica e 

promove ganho de peso.  

Esse processo desencadeia um ciclo cujo aumento de níveis de LPS 

leva à maior absorção de gordura, e, como o LPS é lipossolúvel, chega-se 

ao resultado do aumento da sua concentração plasmática. Todas essas 

variações interagem entre si e contribuem para a patogênese da obesidade 

(28,29). 
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Por sua vez, estudos em humanos têm revelado consistentes 

resultados no sentido de que o tipo de dieta habitual consumida molda a 

composição e o metabolismo da MI, de modo a interferir diretamente na 

saúde do hospedeiro (30,31).  

Assim, a análise da microbiota de gêmeos monozigóticos mostrou que 

a ingestão de energia habitual, ácidos graxos poli-insaturados ômega-3 e 

ômega-6 e fibras solúveis foram associadas à composição da MI, 

particularmente em relação à abundância de Bacterioide ssp. e 

Bifidobactérium (30).   

Nessa linha, foi realizado um estudo com 217 adultos saudáveis, 

todos randomizados para receber 3 tipos de dieta por 6 meses: a primeira 

com baixo teor de gorduras (20% do valor energético total - VET), a segunda 

moderado (30% do VET) e uma terceira com alto teor de gordura (40% do 

VET). O resultado revelou diferenças na diversidade alfa e na abundância 

dos gêneros Blautia e Faecalibacterium (aumentados na dieta hipolipídica) e 

de Alistipes e Bacteroides (aumentados na dieta hiperlipídica) (31). Outro 

resultado indicou que houve mudanças na concentração de metabólitos 

produzidos pelas bactérias intestinais: os ácidos graxos totais de cadeia 

curta (AGCC), incluindo acetato, butirato e propionato, os quais estavam 

reduzidos no grupo de dieta rica em gordura, enquanto os compostos p-

cresol e indol, conhecidos por estarem associados a distúrbios metabólicos 

do hospedeiro, foram diminuídos no grupo de dieta com baixo teor de 

gordura. Além disso, a dieta rica em gordura foi associada ao aumento de 

LPS, bem como fatores pró-inflamatórios plasmáticos (31). 
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Para finalizar, cumpre ressaltar que também existe entendimento 

acadêmico no sentido de que um padrão alimentar que traz muitos 

benefícios para a saúde humana é a dieta mediterrânea, a qual é rica em 

alimentos frescos e naturais, sobretudo, cereais, vegetais, frutas e 

leguminosas, e, em menor proporção, laticínios e carnes, além de possuir 

baixíssimo consumo de alimentos ultraprocessados (UP), o quais são ricos 

em gorduras, açúcares e aditivos alimentares. Destarte, estudos revelam 

que a ingestão contínua desta dieta por mais de um ano associou-se a um 

melhor perfil de insulina e de metabolismo lipídico em indivíduos com 

obesidade e doença cardíaca (19,32). Outrossim, tal dieta associou-se à 

reversão da disbiose (32) e ao aumento da abundância do gênero Roseburia 

e da espécie Faecalibacterium prausnitzii (19). 

Portanto, os estudos suprarreferenciados evidenciam a importância 

da análise não isolada do consumo de nutrientes, mas também de padrões 

alimentares, pois estes também podem ser decisivos na manutenção da 

saúde humana. 

1.2 CLASSIFICAÇÃO NOVA 

O aumento da prevalência de obesidade nos últimos 50 anos 

coincidiu com a redução da comida preparada em casa e o avanço na 

tecnologia de processamento de alimentos, resultando em maior 

dependência de alimentos de conveniência, no hábito crescente de consumo 

de lanches, em uma comercialização de alimentos mais persuasiva e 

adoção de alimentos hiperpalatáveis como de doces, refrigerantes e fast 
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food no dia a dia. Essas mudanças refletem um padrão alimentar também 

chamado de “dieta ocidentalizada”, ou western diet. 

Esses produtos alimentícios “ocidentalizados” geralmente são 

altamente processados, densos energeticamente, contêm grande 

quantidade de açúcar de adição, gordura saturada e sal, além de baixa 

quantidade de fibra, proteína, vitaminas e minerais (33). 

Inclusive, a preocupação com os efeitos do processamento industrial 

de alimentos na saúde, motivou um grupo da Faculdade de Saúde Pública 

da Universidade de São Paulo, liderado pelo Professor Carlos Augusto 

Monteiro, a propor, em 2009, um novo método que classifica os alimentos 

conforme o grau de processamento em quatro grupos, apresentados na 

Figura 1 (34). 

Essa proposta, chamada classificação NOVA, hoje é utilizada como 

diretriz alimentar no Brasil e em documentos oficiais de outros países como 

França, Canadá e Uruguai (35). É também recomendada pela Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e fez parte do 

Plano de Ação Global das Nações Unidas para a Prevenção e Controle de 

Doenças Não Transmissíveis 2013–2020 (35). 

A NOVA foi amplamente aceita pela comunidade científica, e, são 

diversos os estudos epidemiológicos de base populacional que sugerem 

consistentemente uma forte associação entre consumo de alimentos UP e 

excesso de peso (36), doenças cardiovasculares (37), diabetes mellitus tipo 

2 (38) depressão (39,40) e mortalidade por todas as causas (41). 
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Figura 1. Desenho representativo dos grupos alimentares de 
acordo com a classificação NOVA. Adaptado de Monteiro et al. 
(2018) (34). 
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Além de favorecer a obesidade com o aumento da ingestão calórica 

total, estudos experimentais sugerem que o maior consumo de alimentos 

com alto teor de açúcar e gordura, semelhantes aos UP, interfere no 

mecanismo de sinalização intestino-cérebro em indivíduos com obesidade, o 

que é evidenciado pela redução dos níveis pós-prandiais dos hormônios 

intestinais (42).  

Por exemplo, roedores com obesidade induzida por dieta hipercalórica 

hiperlipídica apresentaram sensibilidade reduzida a nutrientes (43), bem 

como à colecistoquinina (CCK) (44) e ao peptídeo semelhante ao glucagon 1 

(GLP-1) (45), evidenciados pela menor ativação de seus receptores em 

neurônios implicados no balanço energético (43–45). 

Assim, sugere-se que a microbiota participa ativamente na 

comunicação intestino-cérebro e, consequentemente, pode estar envolvida 

no balanço energético (21,23).  

Como discutido anteriormente, o consumo aumentado de gordura 

desencadeia uma inflamação crônica de baixo grau (28,29). Entretanto, os 

aditivos, frequentemente encontrados nos alimentos UP também parecem 

afetar negativamente a MI. Entre eles, ganham destaque nas pesquisas os 

emulsificantes e os adoçantes artificiais de baixo teor calórico (46–51). 

Ainda, os emulsificantes utilizados para melhorar as propriedades 

sensoriais dos alimentos em formulações com baixo teor de gordura (52), 

alteraram a composição da microbiota e induziram a inflamação intestinal em 

estudos realizados com roedores (49) e in vitro (46), na mesma linha, 

aumentaram os fatores de virulência e do potencial pró-inflamatório do 
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microbioma (48,50), o que, inclusive, pode levar ao desenvolvimento de 

câncer no cólon (47). 

Os adoçantes artificiais de baixo teor calórico também são aditivos 

frequentemente usados para reduzir a densidade calórica dos UP. 

Resultados de estudos com tais adoçantes em roedores demostraram uma 

alteração na composição da MI, com um aumento da razão entre Firmicutes 

e Bacteroidetes semelhante à de indivíduos com obesidade, tolerância à 

glicose reduzida (51), aumento do potencial pró-inflamatório (53) e 

esteatoepatite (53). 

Entretanto, ainda não existe um conhecimento sedimentado no 

sentido de quais, e em qual quantidade, a utilização de emulsificantes e 

adoçantes artificiais pode afetar o microbioma humano, uma vez que 

existem vários tipos desses aditivos. Todavia, é evidente que se pode 

considerar como mais um sinal dos possíveis efeitos deletérios do consumo 

de UP para saúde do hospedeiro. 

Ainda são extremamente escassos estudos que avaliaram a MI de 

acordo com a NOVA classificação em humanos. Cuevas-Sierra et al (54) 

avaliaram a composição da MI de adultos com excesso de peso ou eutrofia, 

e verificaram que os indivíduos que comiam mais de cinco porções de UP ao 

dia apresentaram maiores valores de ingestão energética total, IMC, peso, 

circunferência da cintura, massa gorda e triglicerídeos. O maior consumo de 

UP também afetou a MI, resultando no aumento dos gêneros 

Acidaminococcus, Butyrivibrio, Gemmiger, Shigella, Anaerofilum, 

Parabacteroides, Bifidobacterium, Enterobacteriales, Bifidobacteriales e 
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Actinobacteria e diminuição de Melainabacter e Lachnospira em mulheres, 

bem como no aumento dos gêneros Granulicatella, Blautia, 

Carnobacteriaceae, Bacteroidaceae, Peptostreptococcaceae, Bacteroidia e 

Bacteroidetes e diminuição de Anaerostipes e Clostridiaceae. em homens 

(54). Porém, este estudo avaliou hierarquicamente as bactérias intestinas de 

filo a gênero. E, por fim, cumpre esclarecer que, até o presente momento, 

não há publicações que avaliaram as diferenças de espécies bacterianas, de 

acordo com a classificação NOVA. 

1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

O aumento progressivo da obesidade nas últimas décadas também 

tem sido associado ao aumento do consumo de alimentos UP.  

Ademais, estudos recentes evidenciaram a influência dos UP na 

composição e metabolismo da MI humana, a qual tem uma participação 

importante na homeostase energética do hospedeiro. No entanto, pesquisas 

que avaliam a relação entre UP, MI e obesidade ainda são escassas em 

humanos.  

A presente tese, constituída pela compilação de dois artigos, explorou 

a associação entre o consumo de alimentos (classificados de acordo com a 

NOVA), o perfil metabólico e a MI em mulheres.  
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2 APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS 

2.1 ARTIGO 1 

No primeiro artigo, intitulado “Association of typical butyrate-producing 

bacteria with better metabolic profile in women”, foi avaliada a relação entre 

as bactérias produtoras de butirato, o perfil antropométrico, clínico e 

metabólico, e o consumo alimentar de 59 mulheres adultas, sendo: 20 com 

obesidade, 20 com eutrofia e 19 com magreza constitucional. 

O butirato é um AGCC produzido por bactérias intestinais, 

principalmente a partir da fermentação de carboidratos não digeríveis (55), o 

qual vem recebendo destaque acadêmico nos últimos anos por participar da 

homeostase intestinal, da via inflamatória, do metabolismo energético e de 

mecanismos epigenéticos, influenciando a expressão gênica (55,56).  

Esse AGCC pode atuar no próprio intestino, participando da 

manutenção da integridade da barreira intestinal, produção de muco e 

proteção contra a inflamação e estimulando a secreção de hormônios 

anorexígenos como o GLP-1 e o peptídeo YY (PYY) (56), mas também atua 

no tecido adiposo, pâncreas, fígado e cérebro, e, por isso, influencia o 

controle metabólico, a regulação do apetite, a composição corporal e o 

sistema imunológico (55,56). Entretanto, os mecanismos subjacentes aos 

efeitos do butirato ainda são pouco conhecidos (55). 
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A partir da literatura, foram selecionadas 33 espécies de bactérias 

intestinais produtoras de butirato, dentre as quais duas espécies do filo 

Bacteriodetes e 19 do filo Firmicutes foram correlacionadas a algum 

marcador metabólico. 

De forma contundente, a Anaerostipes sp. associou-se com melhor 

perfil metabólico (negativamente com insulina e HOMA-IR e positivamente 

com adiponectina e colesterol HDL) e com o maior consumo de alimentos in 

natura e minimamente processados.  

Trata-se de um resultado interessante, uma vez que esse grupo 

alimentar compreende alimentos com maior qualidade nutricional e teor de 

fibras, sendo um possível meio pelo qual alimentos com menor grau de 

processamento exerçam efeito benéfico para saúde do hospedeiro. 

Esse resultado possui relevância científica, mas ainda não deve ser 

extrapolado para a prática clínica, uma vez que o microbioma intestinal é um 

ecossistema complexo, influenciado por múltiplos fatores e com diversos 

micróbios não caracterizados, incluindo vírus, fagos, fungos e archaeas, 

consequentemente pouco se sabe sobre suas contribuições para a saúde e 

a doença (57). 

2.2 ARTIGO 2 

O segundo artigo, intitulado “Differences in the gut microbiota of 

women according to ultra-processed food consumption”, apresenta um 

estudo mais amplo da MI, abrangendo a análise da diversidade beta 

(comparação de semelhanças das comunidades bacterianas entre pares de 
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amostras), avaliada pelo software QIIME2, utilizando as métricas Chisquare, 

Euclidean, Manhattan, Jaccard e Bray Curtis, com os testes estatísticos 

ANOSIM, PERMANOVA e PERMDISP, e pós-teste de Benjamini & 

Hochberg, utilizando os valores das variáveis de consumo divididos em 

tercis, a análise da diversidade alfa (riqueza microbiana de determinada 

amostra) pelas métricas Chao 1, Observed Species, Shannon e Simpson, 

por meio do software Ion ReporterTM, além da análises dos filos e espécies 

de bactérias presentes em mais de 20% da população estudada.  

Trata-se de um estudo inédito, uma vez que ainda não há publicações 

correlacionando as espécies de bactérias intestinais com o consumo 

alimentar classificado com a NOVA. 

Verificamos que o consumo de UP na população estudada 

correspondeu a aproximadamente 30% da energia total consumida e, apesar 

de não haver diferença quando comparamos entre mulheres com obesidade, 

eutrofia e magreza constitucional, o UP foi associado diretamente com 

resistência à leptina, estando de acordo com diversos estudos que mostram 

o consumo desses alimentos relacionados a um pior perfil metabólico 

(37,38,58). 

A correlação entre os grupos alimentares G1 e UP e as bactérias 

intestinais revelou diferença na abundância de 19 espécies, indicadas no 

artigo, o que sugere que os UP podem alterar a MI de forma diferente dos 

alimentos in natura e minimamente processados. Porém, o consumo 

alimentar classificado de acordo com a NOVA não se correlacionou com alfa 

diversidade, beta diversidade ou filo. 
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Figure 1. Species correlated with unprocessed or minimally processed food consumption (NOVA G1) and with 
UPF consumption (NOVA G4). 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



41 
____________________________________________________________________Anexos 

 

ANEXOS 

ANEXO A – COMPLEMENTO DE SUJEITOS E MÉTODOS 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

  Os critérios de exclusão consistiram de: IMC > 40 kg/m2, doenças 

infecciosas, uso de antibióticos nos três meses anteriores à coleta de 

material biológico ou de medicamentos que promovam mudança de 

comportamento alimentar, gravidez, quimioterapia, radioterapia, diagnóstico 

de doenças endócrino-metabólicas, ou que envolvam o TGI e que possam 

causar alteração de peso, fumantes, alcoólatras ou dependentes de drogas, 

baixo IMC devido à anorexia nervosa. 

 

AVALIAÇÃO CLÍNICA E LABORATORIAL 

Variáveis antropométricas e clínicas 

As voluntárias foram caracterizadas clinicamente através de história 

clínica e exame físico, com análise dos parâmetros: 

Peso (kg): aferido através de balança digital marca Filizola®, com 

precisão de 100 gramas. As medidas foram realizadas com os pacientes 

trajando roupas leves e descalços.  

Estatura (cm): determinada utilizando estadiômetro, graduado em 

centímetros e com precisão de 1,0 milímetro, apresentando barra de 

madeira vertical e fixa, com esquadro móvel para posicionamento sobre a 
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cabeça do indivíduo descalços, em posição ereta, com os pés paralelos, 

calcanhares, panturrilha, glúteos, ombros e cabeça encostados no 

estadiômetro, com a cabeça sob o plano horizontal de Frankfurt. 

Circunferência de cintura (cm): para aferição da circunferência da 

cintura utilizou-se fita plástica inelástica e flexível, com precisão 1,0 mm. 

Como referencial anatômico, foi adotada a medida do ponto médio entre o 

rebordo costal inferior e a crista ilíaca. O paciente foi orientado a permanecer 

com o abdômen relaxado e em posição ereta, mantendo os braços paralelos 

ao corpo e os pés unidos, sendo a leitura da medida realizada no momento 

da expiração.  

Relação cintura / estatura (RCE): a RCE foi determinada pelo cálculo 

RCE = Circunferência da cintura (cm) / Estatura (cm). 

Composição corporal: compreendeu a avaliação do percentual de 

massa gorda (MG) e massa magra (MM) utilizando o aparelho InBody 720 

(BiospaceCo. Ltd, Seoul, Korea), um analisador de composição corporal por 

bioimpedância segmentar direta multifrequencial que utiliza o sistema 

tetrapolar com oito eletrodos, medindo por meio das frequências 1, 5, 50, 

250, 500 e 1000 kHz. 

Variáveis laboratoriais e metabólicas 

A coleta de sangue venoso periférico foi realizada após 12 horas em 

jejum de alimentos e água e as análises foram conduzidas no Laboratório de 

Bioquímica da Divisão de Laboratório Central do HC-FMUSP e no 

Laboratório de Hormônios e Genética Molecular (LIM-42) do HC-FMUSP. 
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A avaliação laboratorial compreendeu dosagens de glicemia 

(determinada por teste UV método enzimático de referência hexoquinas); 

insulina, hormônio tireotrófico (TSH) e tiroxina livre (T4L) (obtidos por 

eletroquimioluminescência – CORELAB); leptina e adiponectina (realizados 

por enzimaimunoensaio – ELISA); alanina aminotransferase (ALT) e 

aspartato aminotransferase (AST) (determinados pelo método Cinético UV – 

IFCC); 25-hidroxivitamina D [25(OH)D] (obtido por quimioimunoensaio LI); e 

perfil lipídico, incluindo dosagem de triglicérides (TG), colesterol total (CT) e 

lipoproteína de alta densidade (HDL-c) (realizados pelo método enzimático 

colorimétrico), e lipoproteína de baixa densidade (LDL-c) (obtido por cálculo 

baseado nas fórmulas de Friedewald e de Martin e colaboradores) (59) 

AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR 

A avaliação da dieta foi realizada utilizando o inquérito Registro do 

Consumo Alimentar de três dias (RCA). Neste método o indivíduo registra 

em formulário específico todos os alimentos e bebidas consumidos no 

período, compreendendo dias alternados e abrangendo um dia de final de 

semana (60). 

A utilização desse inquérito teve como objetivo avaliar a ingestão 

média absoluta de energia (kcal), colesterol (mg) e fibras dietéticas (g) e 

percentual de macronutrientes (carboidratos, proteínas, gorduras totais) e 

gordura saturada, monoinsaturada e poli-insaturada e a avaliação qualitativa 

utilizando a classificação NOVA. 
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Os dados obtidos pelo RCA foram calculados por meio do software 

Avanutri® versão 4.0, sendo cadastrados no programa todos os alimentos 

utilizados e conferidos em duplicata, aplicando como referência a Tabela 

Brasileira de Composição de Alimentos – TACO (61) como primeira opção, 

e, se o alimento não estava relacionado na tabela foi utilizada a tabela do 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (62). Para avaliação da 

NOVA, os alimentos foram classificados em 4 grupos: G1- in natura e 

minimamente processado, G2- ingredientes culinários, G3- processados e 

G4- ultraprocessados (33,35) e, conforme descrito nos artigos, a ingestão 

calórica estimada para cada categoria da classificação NOVA foi ajustada 

para representar a ingestão calórica habitual com base na variação 

intrapessoal estimada utilizando   o programa Multiple Source Method (64). 

Padronização de medidas caseiras 

 Para a análise do RCA, as medidas caseiras foram convertidas em 

gramas utilizando a tabela elaborada por Pinheiro et al. (65), como 

referência primária, e Fisberg et al. (66), quando o alimento ou preparação 

não foi encontrado na primeira opção. Na ausência de informações quanto 

ao tamanho das porções consumidas, considerou-se a porção média. Para 

alimentos sem informações quanto às porções pequena ou grande, 

considerou-se uma porção pequena equivalente a 75% da porção média e 

uma porção grande equivalente a 125% da porção média. Para alimentos de 

redes de fast-food, foi acessado o sítio da internet da empresa a fim de 

consultar os ingredientes. 
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Quando nos inquéritos não foi especificado o tipo de copo, assumiu-

se o copo de 200 ml. Também foram questionados os condimentos 

(temperos como sal, azeite, óleo, vinagre) adicionados aos alimentos 

consumidos crus, como saladas. No caso dos molhos, considerou‐se a 

quantidade relatada pelo indivíduo. Quanto ao óleo e demais ingredientes 

empregados na cocção, utilizaram-se as quantidades descritas nos livros de 

medidas caseiras (65,66). 

 

ESTUDO DA MICROBIOTA INTESTINAL 

A análise da microbiota intestinal foi conduzida no Laboratório de 

Parasitologia Médica (LIM-46) da FMUSP a partir de amostra fecais das 

participantes. 

Coleta de amostras fecais e extração de DNA 

As amostras fecais foram coletadas na residência das participantes 

em frascos contendo 3,5 ml de guanidina para conservação do DNA 

genômico (67), armazenadas no congelador, transportadas em isopor com 

gelo e entregues em até 24 horas após a coleta. Imediatamente foram 

encaminhadas ao LIM-46 e armazenadas a -20°C até o momento da análise. 

As amostras de DNA foram extraídas utilizando o DNeasy PowerSoil® 

Kit (Qiagen, HIlden, Germany), seguindo o protocolo do fabricante. Após a 

extração, o DNA foi armazenado a -20ºC até a realização do 

sequenciamento. 

Amplificação da região RNAr 16S 
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A caracterização da microbiota intestinal foi realizada através 

amplificação de sete regiões hipervariáveis do segmento 16S ribossômico 

bacteriano (V2, V3, V4, V6, V7, V8 e V9) por Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR), utilizando o conjunto de oligonucleotídeos iniciadores 

presentes no Ion 16S ™ Metagenomics Kit (Thermo Fisher Scientific Inc., 

Massachusetts, EUA). 

O produto foi purificado utilizando o reagente Agencourt AMPure® XP 

e quantificado utilizando o fluorímetro Qubit® 2.0 com os reagentes do 

Qubit™ dsDNA HS Assay Kit (Thermo Fisher Scientific Inc., Massachusetts, 

EUA), de acordo com o protocolo do fabricante. 

Preparo da biblioteca 

Após a amplificação, a biblioteca foi preparada a partir dos amplicons 

utilizando os reagentes Ion Plus Fragment Library Kit (Thermo Fisher 

Scientific Inc., Massachusetts, EUA) com indexação de amostra usando o 

Ion Xpress™ Barcode Adapters 1-16 e 17-32 Kit (Thermo Fisher Scientific 

Inc., Massachusetts, EUA), de acordo com as seguintes orientações do 

fabricante: 

 Terminar o reparo e purificar amplicons agrupados: Todas as 

amostras foram diluídas para se tornar equimolares, utilizando 79 uL 

dos amplicons agrupados, 20 uL de 5X End Repair Buffer, 20 uL de 

End Repair Enzyme e 180 µL de Agencourt AMPure® XP Reagent, 

seguindo o protocolo, e o sobrenadante contendo a biblioteca 

amplificada será transferido para outro tubo. 
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 Preparo da solução de amplificação: Em um tubo de PCR de 0,2 

mL, foram adicionados 25 uL da biblioteca diluída, 10 µL 10X Ligase 

Buffer, 2 µL de Ion Xpress™ Barcode, 2 µL de dNTP mix, 51 µL de 

nuclease-free water, 2 µL de DNA ligase e 8 µL de nick repair 

polymerase, totalizando um volume final de 100 µL, seguindo 

orientações do fabricante. Após passar pelo programa do 

termociclador, a reação será transferida para um tubo Eppendorf 

LoBind® de 1,5 mL para purificação.  

 Purificação: Foi realizada adicionando à amostra 140 µL de 

Agencourt AMPure® Reagente XP, seguindo o protocolo.  

 

A quantificação da biblioteca foi realizada por PCR em tempo real 

(RT-PCR) utilizando Ion Plus Fragment Library Kit (Thermo Fisher Scientific 

Inc., Massachusetts, EUA), de acordo com o fabricante. 

 

 

 

 

Reação de sequenciamento 

 O sequenciamento foi conduzido na plataforma Ion Torrent Personal 

Genome Machine™ (PGM™) (Thermo Fisher Scientific Inc., Massachusetts, 

EUA) com o kit de sequenciamento Ion PGM™ Hi-Q™ View Chef Kit, 
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utilizando o conjunto de 4 chips Ion 318™ Chip Kit v2 BC (Thermo Fisher 

Scientific Inc., Massachusetts, EUA), conforme as instruções do fabricante.  

Análise filogenética 

 Após o sequenciamento, as sequências foram filtradas com o 

software Ion ReporterTM (Thermo Fisher Scientific Inc., Massachusetts, 

EUA), que remove sequências policlonais e de baixa qualidade. Os arquivos 

gerados foram processados usando a ferramenta Quantitative Insights Into 

Microbial Ecology 2 (QIIME2) (68,69). Após, as sequências agrupadas em 

Unidades Operacionais Taxonômicas (OTU´s) e classificadas 

taxonomicamente utilizando como referência o banco de dados Greengenes 

(70). 

Esse processo resultou na formação de árvores filogenéticas com 

formato padrão Newick, obtidas utilizando o pacote contido no software 

QIIME2.
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ANEXO B – COMPLEMENTO DOS RESULTADOS 

 

Foram avaliadas 59 mulheres com idade entre 18 e 39 anos (média 

de 27,96 ± 6,59 anos e mediana de 27 anos). As voluntárias estavam 

divididas em três grupos: 19 (32,2%) Magreza Constitucional (MC), 20 

(33,9%) Eutrofia (EU) e 20 (33,9%) Obesidade (OB). 

Vinte e cinco (44,6%) apresentavam obesidade abdominal 

(RCE≥0,50). 

 
Tabela 1. Valores descritivos das características antropométricas e clínicas 
e da composição corporal da população estudada. 
Variável Média dp Mínimo Máximo P25 Mediana P75 

Peso (kg) 67,32 22,27 38,10 113,20 49,30 59,70 89,60 

IMC (kg/m²) 25,41 8,02 14,23 41,22 18,33 23,64 34,02 

CC (cm) 82,26 18,65 58,50 124,00 66,25 76,50 100,75 

RCE  0,51 0,11 0,36 0,77 0,40 0,48 0,62 

Massa Magra (%) 62,12 11,31 44,03 82,62 51,77 63,81 72,08 

Massa Magra (kg) 39,58 6,53 27,70 52,10 33,50 40,10 44,20 

MLG (%) 65,97 11,96 46,93 87,62 54,85 67,40 76,66 

MLG (kg) 42,09 6,94 29,50 55,40 35,60 42,50 47,00 

MG (%) 33,94 11,97 12,38 53,07 23,34 32,03 45,15 

MG (kg) 25,18 16,24 5,50 58,70 11,80 18,60 41,40 

Dp: desvio padrão; IMC: índice de massa corporal, CC: circunferência de cintura; RCE: 
relação cintura e estatura; MLG: massa livre de gordura; MG: massa de gordura 
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Tabela 2. Valores descritivos das características antropométricas, clínicas e 
da composição corporal segundo o grupo de estudo 
Variável Grupo Média dp Mínimo Máximo p* 
Peso (kg) MC(a)(b) 46,64 5,31 38,10 55,00 <0,001 
 EU(a) 58,35 5,93 48,80 71,90  
 OB 95,94 8,79 81,20 113,20 

 
IMC (kg/m²) MC(a)(b) 17,28 1,20 14,23 18,50 <0,001 
 EU(a) 22,81 1,70 19,36 24,88  
 OB 35,72 2,62 31,53 41,22 

 
CC (cm) MC(a)(b) 64,24 4,26 58,50 73,00 <0,001 
 EU(a) 75,79 5,67 65,00 85,00  
 OB 105,81 7,67 90,00 124,00 

 
RCE MC(a)(b) 0,39 0,02 0,36 0,44 <0,001 
 EU(a) 0,48 0,04 0,40 0,53  
 OB 0,65 0,05 0,57 0,77 

 
Massa Magra (%) MC(a)(b) 74,12 4,93 63,81 82,62 <0,001 
 EU(a) 63,77 4,95 54,46 73,91  
 OB 49,05 4,02 44,03 57,87 

 
Massa Magra (kg) MC(a) 34,67 4,34 27,70 44,70 <0,001 
 EU(a) 37,13 3,84 31,60 44,20  
 OB 46,69 3,72 40,20 52,10 

 
MLG (%) MC(a)(b) 78,77 5,08 68,28 87,62 <0,001 
 EU(a) 67,61 5,24 58,12 78,60  
 OB 52,17 4,25 46,93 61,34 

 
MLG (kg) MC(a) 36,84 4,59 29,50 47,40 <0,001 
 EU(a) 39,51 4,07 33,70 47,00  
 OB 49,66 3,96 42,90 55,40 

 
MG (%) MC(a)(b) 21,22 5,09 12,38 31,72 <0,001 
 EU(a) 32,13 5,15 21,40 41,88  
 OB 47,83 4,25 38,66 53,07 

 
MG (kg) MC(a)(b) 10,02 2,96 5,50 17,00 <0,001 
 EU(a) 18,86 4,18 11,30 28,20  
 OB 45,92 7,38 33,40 58,70  
Dp: desvio padrão: IMC: índice de massa corporal, CC: circunferência de cintura; RCE: 
relação CC / estatura; MLG: massa livre de gordura; MG: massa de gordura 
(*) nível descritivo de probabilidade da Análise de Variância a um fator 
(a): diferença sig. do grupo OB (p<0,05), (b): diferença sig. do grupo EU (p<0,05) 



51 
____________________________________________________________________Anexos 

Tabela 3. Valores descritivos das variáveis metabólicas da população 
estudada. 
Variável Média dp Mínimo Máximo P25 Mediana P75 

AST 17,52 4,84 9,00 35,00 15,00 16,00 20,25 

ALT 17,42 9,97 7,00 66,00 11,00 16,00 20,00 

Glicemia 81,39 10,03 62,00 121,00 75,50 82,00 86,00 

Insulina 11,39 6,58 2,00 30,10 6,05 9,90 15,25 

HOMA-IR 2,30 1,42 0,35 6,47 1,12 1,93 3,24 

Colesterol total 168,34 30,95 101,00 250,00 141,00 167,00 185,00 

HDL colesterol 57,37 13,09 30,00 93,00 48,00 54,00 65,00 

LDL colesterol 93,17 28,65 41,00 181,00 74,00 92,00 107,00 

Triglicérides 86,73 42,49 25,00 235,00 56,00 76,00 107,00 

Adiponectina 6,87 4,28 0,69 17,55 3,61 5,75 9,95 

Leptina 14,04 15,01 0,81 58,07 3,21 8,75 18,68 

Leptina ajustada 0,45 0,25 0,10 1,04 0,26 0,40 0,62 

25(OH)D 22,99 7,64 9,40 44,90 17,63 22,25 28,25 

Dp: desvio padrão; AST: aspartato aminotransferase; ALT: alanina aminotransferase; leptina 
ajustada: leptina dividida pela massa gorda em kg; 25(OH)D: 25-hidroxivitamina D. 
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Tabela 4. Valores descritivos das variáveis metabólicas, segundo o grupo de 
estudo. 
Variável Grupo Média dp Mínimo Máximo p* 
AST MC 18,37 3,42 14,00 25,00 0,185 
 EU 15,84 4,03 9,00 26,00  
 OB 18,30 6,29 10,00 35,00 

 
ALT MC(a) 14,74 4,54 9,00 24,00 0,012 
 EU(a) 14,70 8,33 7,00 46,00  
 OB 22,70 13,04 11,00 66,00 

 
Glicemia MC 80,33 7,24 62,00 94,00 0,003 
 EU(a) 76,80 9,34 62,00 100,00  
 OB 87,21 10,54 76,00 121,00 

 
Insulina MC(a) 6,84 2,34 3,70 11,60 <0,001 
 EU(a) 8,94 5,18 2,00 26,90  
 OB 17,83 5,29 9,70 30,10 

 
HOMA-IR MC 1,35 0,51 0,70 2,46 <0,001 
 EU 1,69 1,04 0,35 5,25  
 OB 3,75 1,12 1,92 6,47 

 
Colesterol  MC 159,84 28,19 101,00 206,00 0,172 
total EU 166,55 25,05 132,00 241,00  

 OB 178,20 36,96 121,00 250,00  

HDL colesterol MC(a) 61,47 14,46 41,00 93,00 0,016 
 EU 60,15 11,94 44,00 87,00  

 OB 50,70 10,53 30,00 73,00 
 

LDL colesterol MC(a) 81,89 22,73 41,00 118,00 0,022 
 EU 90,60 24,01 45,00 148,00  
 OB 106,45 33,48 60,00 181,00 

 
Triglicérides MC(a) 77,74 32,36 41,00 150,00 0,008 
 EU(a) 72,15 32,84 25,00 150,00  
 OB 109,85 50,73 49,00 235,00 

 
Adiponectina  MC(a) 9,42 4,28 3,28 17,55 <0,001 
  EU(a) 7,33 4,08 0,69 13,59  

 OB 3,84 2,32 0,93 9,18  

Leptina MC(a) 2,69 1,51 0,81 6,91 <0,001 
 EU(a) 8,87 5,52 1,47 26,12  

 OB 30,83 14,70 12,01 58,07 
 

 

 
 
 

Continua... 
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Conclusão da tabela 4 
Variável Grupo Média dp Mínimo Máximo p* 
Leptina  MC(a)(b) 0,26 0,10 0,10 0,41 <0,001 
Ajustada EU(a) 0,45 0,20 0,11 0,93  
 OB 0,65 0,27 0,25 1,04 

 
25(OH)D  MC 21,99 7,78 9,40 38,20 0,470 
 EU 24,89 8,90 11,90 44,90  
 OB 22,22 6,34 10,80 30,10  

DP: desvio padrão; AST: aspartato aminotransferase; ALT: alanina aminotransferase; 
leptina ajustada: leptina dividida pela massa gorda em kg; 25(OH)D: 25-hidroxivitamina D. 
(*) nível descritivo de probabilidade da Análise de Variância a um fator 
(a): diferença sig. do grupo OB (p<0,05), (b): diferença sig. do grupo EU (p<0,05) 
 
 
 
Tabela 5. Valores descritivos do consumo energético total, de 
macronutrientes, tipo de gorduras e fibras alimentares da população 
estudada 
Variável Média dp Mínimo Máximo P25 Mediana P75 

VET (kcal)  1624,16 530,60 632,16 3802,97 1275,89 1598,42 1902,25 

PTN (g) 73,18 32,91 29,19 217,59 56,04 69,30 86,00 

PTN (%VET) 17,97 4,43 8,09 29,72 14,88 17,91 19,64 

CHO (g) 193,44 78,88 71,05 440,46 137,67 183,51 241,96 

CHO (%VET) 46,98 8,90 23,70 62,42 40,72 47,66 53,45 

GT (g) 58,63 27,46 12,66 191,72 43,83 54,47 66,60 

GT (%VET) 32,03 7,18 18,02 54,90 27,19 31,50 35,48 

Colesterol (mg) 282,86 176,61 16,42 1108,14 167,43 245,72 343,92 

GS(g) 19,17 10,30 4,04 64,68 12,64 17,07 21,26 

GS(%VET) 10,35 2,60 5,75 17,23 8,63 10,29 11,76 

GP(g) 11,72 4,85 3,13 29,14 8,16 11,98 14,34 

GP (%VET) 6,57 2,14 2,03 11,72 4,84 6,35 7,75 

GM (g) 16,72 9,11 3,29 60,23 11,46 14,85 18,83 

GM (%VET) 9,09 2,75 4,58 17,12 6,82 8,88 10,54 

Fibras (g) 13,95 6,88 3,61 36,58 8,20 13,12 18,53 

Dp: desvio padrão; VET: valor energético total; PTN: proteína; CHO: carboidrato; GT: 
gordura total; GS: gordura saturada; GP: gordura poli-insaturada; GM: gordura 
monoinsaturada. 
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Tabela 6. Valores descritivos do consumo energético total, de 
macronutrientes, tipo de gorduras e fibras alimentares segundo o grupo de 
estudo. 
Variável Grupo Média dp Mínimo Máximo p 
VET (kcal) MC 1753,70 499,46 847,92 3026,06 0,106 
 EU 1705,18 619,56 1045,20 3802,97  
 OB 1409,11 405,36 632,16 2133,48  
 

     
 

PTN (g) MC 78,99 43,10 34,26 217,59 0,402 
 EU 75,68 30,92 32,03 178,04  
 OB 64,73 21,24 29,19 109,84  
 

     
 

PTN (%VET) MC 17,44 5,00 8,09 28,76 0,771 
 EU 17,95 4,28 9,12 25,30  
 OB 18,52 4,14 13,60 29,72  
 

     
 

CHO (g) MC(a) 226,10 74,55 88,48 388,55 0,033 
 EU 195,55 85,20 86,48 440,46  
 OB 158,55 64,03 71,05 279,39  
 

     
 

CHO (%VET) MC 51,19 7,62 36,09 62,42 0,051 
 EU 45,25 8,02 23,70 56,31  
 OB 44,59 9,86 27,42 60,91  
 

     
 

GT (g) MC 57,16 25,84 26,46 135,39 0,296 
 EU 66,15 35,62 30,00 191,72  
 OB 52,17 16,57 12,66 81,56  
 

     
 

GT (%VET) MC 28,63 5,80 18,91 43,10 0,050 
 EU 34,13 7,79 22,67 54,90  
 OB 33,22 6,88 18,02 48,22  
 

     
 

Colesterol (mg) MC 257,92 160,67 16,42 671,58 0,304 
 EU 333,79 226,56 99,39 1108,14  
 OB 254,03 120,31 62,42 530,90  
 

     
 

GS(g) MC 20,06 10,96 7,20 57,32 0,232 
 EU 21,47 12,48 11,38 64,68  
 OB 15,85 5,76 4,04 29,64  
 

     
 

GS (%VET) MC 9,93 2,65 6,58 17,05 0,405 
 EU 11,00 2,86 6,67 17,23  
 OB 10,08 2,27 5,75 13,31  
 

     
 

Continua... 
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Conclusão da tabela 6 
Variável Grupo Média dp Mínimo Máximo p 
GP(g) MC 10,54 4,31 4,84 18,34 0,286 
 EU 13,05 5,26 3,45 29,14  
 OB 11,51 4,82 3,13 18,54  
 

     
 

GP (%VET) MC(a) 5,46 1,68 2,03 8,35 0,021 
 EU 6,97 1,93 2,61 10,98  
 OB 7,26 2,41 2,90 11,72  
 

     
 

GM(g) MC 15,83 8,49 5,51 44,79 0,178 
 EU 19,77 11,88 6,63 60,23  
 OB 14,40 5,01 3,29 23,03  
 

     
 

GM(%VET) MC 7,94 2,28 4,58 13,32 0,058 
 EU 10,07 3,05 5,01 17,12  
 OB 9,19 2,54 4,68 13,80  
 

     
 

Fibras (g) MC 14,94 5,49 7,48 27,02 0,618 
 EU 14,19 6,55 6,23 30,39  
 OB 12,70 8,47 3,61 36,58  
Dp: desvio padrão; VET: valor energético total; PTN: proteína; CHO: carboidrato; GT: 
gordura total; GS: gordura saturada; GP: gordura poli-insaturada; GM: gordura 
monoinsaturada. 
(*) nível descritivo de probabilidade da Análise de Variância a um fator 
(a): diferença sig. do grupo OB (p<0,05), (b): diferença sig. do grupo EU (p<0,05) 
 
 
Tabela 7. Valores descritivos do consumo alimentar, de acordo com a NOVA 
classificação, para a população estudada 
Variável Média dp Mínimo Máximo P25 Mediana P75 

NOVA G1 (kcal) 813,83 222,39 355,44 1263,88 654,16 805,05 1001,77 

NOVA G1 (%) 52,36 13,47 18,79 77,54 42,08 51,03 66,26 

NOVA G2 (kcal) 93,36 49,86 20,45 274,97 60,51 75,86 125,81 

NOVA G2 (%) 5,98 3,02 1,14 16,50 3,66 5,81 8,22 

NOVA G3 (kcal)  169,10 138,90 20,15 845,21 79,37 140,77 197,01 

NOVA G3 (%) 10,46 6,02 1,15 27,93 5,89 9,19 15,47 

NOVA G4 (kcal)  522,60 332,85 95,66 2019,80 264,34 495,41 667,90 

NOVA G4 (%)  31,41 13,62 4,48 63,62 21,01 29,34 42,07 

Dp: desvio padrão; NOVA G1: grupo 1 da classificação NOVA; NOVA G2: grupo 2 da 
classificação NOVA; NOVA G3: grupo 3 da classificação NOVA; NOVA G4: grupo 4 da 
classificação NOVA. 
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Tabela 8. Valores descritivos do consumo alimentar, de acordo com a 
classificação NOVA, segundo o grupo de estudo. 
Variável Grupo Média dp Mínimo Máximo p* 
NOVA G1  MC 889,02 199,56 496,94 1146,99 0,081 
(kcal) EU 826,45 232,43 376,15 1263,88  
 OB 725,31 213,59 355,44 1128,91  
 

     
 

NOVA G1 MC 52,86 12,67 27,36 70,30 0,916 
(%) EU 51,29 15,01 18,79 70,19  
 OB 52,97 13,24 34,20 77,54  
 

     
 

NOVA G2 MC 99,69 50,36 29,47 183,81 0,461 
(kcal) EU 98,84 57,68 21,27 274,97  
 OB 81,24 40,06 20,45 158,80  
 

     
 

NOVA G2  MC 5,83 2,86 1,62 10,51 0,957 
(%) EU 6,13 3,39 1,14 16,50  
 OB 5,98 2,95 1,88 12,00  
 

     
 

NOVA G3  MC 185,04 185,06 20,15 845,21 0,755 
(kcal)(&) EU 153,34 129,17 50,53 628,95  
 OB 169,79 93,93 53,61 441,86  
 

     
 

NOVA G3  MC 10,15 6,99 1,15 27,93 0,213 
(%) EU 8,93 5,02 2,37 21,21  
 OB 12,39 5,73 3,07 23,10  
 

     
 

NOVA G4  MC 544,29 296,88 200,94 1127,64 0,216 
(kcal) EU 603,89 420,68 138,00 2019,80  
 OB 415,10 237,23 95,66 949,93  
 

     
 

NOVA G4  MC 30,07 12,49 11,86 62,08 0,695 
(%) EU 33,58 13,11 13,20 53,11  
 OB 30,44 15,57 4,48 63,62  
Dp: desvio padrão; MC: magreza constitucional; EU: eutrofia; OB: obesidade; NOVA G1: 
grupo 1 da classificação NOVA; NOVA G2: grupo 2 da classificação NOVA; NOVA G3: 
grupo 3 da classificação NOVA; NOVA G4: grupo 4 da classificação NOVA. 
(*) nível descritivo de probabilidade da Análise de Variância a um fator.  
(&) variável analisada com transformação logarítmica. 
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Tabela 9. Correlação entre a diversidade alfa e o consumo alimentar de 
acordo com a classificação NOVA 

 Índices   
NOVA 

G1 (kcal) 
NOVA 
G1 (%) 

NOVA 
G2 (kcal) 

NOVA 
G2 (%) 

NOVA 
G3 (kcal) 

NOVA 
G3 (%) 

NOVA 
G4 (kcal) 

NOVA 
G4 (%) 

Chao1 r -0,105 -0,154 -0,091 -0,078 0,143 0,060 0,037 0,037 

 p 0,451 0,268 0,514 0,577 0,301 0,667 0,790 0,789 

Obs. S r -0,104 -0,154 -0,092 -0,079 0,144 0,059 0,038 0,037 

 p 0,456 0,267 0,510 0,568 0,300 0,671 0,786 0,788 

Shannon r -0,139 -0,171 -0,182 -0,178 0,197 0,187 0,072 0,111 

 p 0,315 0,217 0,188 0,198 0,152 0,175 0,607 0,425 

Simpson r -0,128 -0,128 -0,142 -0,153 0,153 0,182 0,025 0,056 
 p 0,355 0,358 0,306 0,270 0,270 0,188 0,858 0,686 

Obs. S: espécies observadas; NOVA G1: grupo 1 da classificação NOVA; NOVA G2: grupo 
2 da classificação NOVA; NOVA G3: grupo 3 da classificação NOVA; NOVA G4: grupo 4 da 
classificação NOVA. 
Teste coeficiente de correlação Pearson. 
 
 
Tabela 10. Associação entre o conjunto de bactérias produtoras de butirato 
(soma das espécies) e variáveis antropométricas, de consumo alimentar e 
índices da diversidade alfa. 
Variáveis Beta IC a 95% p 

IMC 0,02 (-0,10; 0,14) 0,751 

RCE -2,83 (-11,67; 6,00) 0,523 

Nova G1 (Kcal) 0,00 (-0,005; 0,004) 0,853 

Nova G1 (%) -0,02 (-0,09; 0,06) 0,657 

Nova G4 (Kcal) 0,00 (-0,003; 0,003) 0,775 

Nova G4 (%) 0,03 (-0,04; 0,11) 0,366 

CHAO1 -0,005 (-0,04; 0,03) 0,784 

Obs. Species -0,004 (-0,04; 0,03) 0,785 

Shannon 2,38 (-0,46; 5,23) 0,098 

Simpson 29,68 (-26,07; 85,43) 0,291 

IMC: índice de massa corpórea; RCE: relação cintura e estatura; NOVA G1: grupo 1 da 
classificação NOVA; NOVA G2: grupo 2 da classificação NOVA; NOVA G3: grupo 3 da 
classificação NOVA; NOVA G4: grupo 4 da classificação NOVA; Obs. Especies = espécies 
observadas. 
Regressão logística corrigida pela idade. 
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Tabela 11. Correlação entre filos e consumo de alimentos do grupo 1 (in 
natura e minimamente processados) e do grupo 4 (ultraprocessados) 

NOVA G1: grupo 1 da classificação NOVA; NOVA G2: grupo 2 da classificação NOVA; 
NOVA G3: grupo 3 da classificação NOVA; NOVA G4: grupo 4 da classificação NOVA; 
Teste de correlação de Spearman

Filo   
NOVA G1 

(kcal) 
 NOVA G1 

(%) 
NOVA G4 

(kcal)  
NOVA G4 

(%)  

Actinobacteria r -0,108 -0,132 0,125 0,173 

 
p 0,435 0,341 0,368 0,211 

Bacteroidetes r 0,051 0,165 -0,149 -0,097 

 
p 0,715 0,232 0,282 0,485 

Chlamydiae r 0,066 0,119 -0,181 -0,189 

 
p 0,635 0,392 0,191 0,170 

Cyanobacteria r -0,084 -0,081 -0,056 -0,059 

 
p 0,545 0,561 0,688 0,670 

Deinococcus-Thermus r -0,056 -0,167 -0,022 0,004 

 
p 0,688 0,228 0,874 0,980 

Elusimicrobia r 0,066 0,119 -0,181 -0,189 

 
p 0,635 0,392 0,191 0,170 

Firmicutes r 0,009 0,023 -0,078 -0,098 

 
p 0,947 0,870 0,574 0,479 

Fusobacteria r 0,000 -0,125 0,079 0,089 

 
p 1,000 0,368 0,572 0,523 

Lentisphaerae r -0,103 -0,235 0,027 0,026 

 
p 0,460 0,088 0,848 0,854 

Nitrospinae r 0,012 0,207 -0,151 -0,114 

 
p 0,929 0,134 0,276 0,413 

Proteobacteria r -0,129 -0,089 0,052 0,098 

 
p 0,353 0,524 0,708 0,479 

Spirochaetes r -0,145 -0,207 0,216 0,207 

 
p 0,294 0,133 0,117 0,133 

Synergistetes r -0,130 -0,098 -0,039 -0,038 

 
p 0,350 0,481 0,777 0,784 

 Tenericutes r 0,019 -0,198 0,121 0,072 

 
p 0,894 0,150 0,385 0,604 

Verrucomicrobia r 0,059 -0,190 0,132 0,029 

 
p 0,671 0,169 0,342 0,835 

Fimicute/Bacteroidetes r -0,014 -0,059 0,004 -0,033 

  p 0,920 0,672 0,974 0,813 
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