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Introdução: O Método 3 Fases (M3F) consiste num programa de perda de peso, que inclui uma dieta low carb, 

suplementos alimentares e consultas semanais com Nutricionista. Considera-se uma perda de peso significativa 

quando existe uma diminuição de 5 a 10% do peso inicial. Métodos: Estudo prospetivo com 675 indivíduos 

obesos (76,7% mulheres), selecionados aleatoriamente, que atingiram a fase de manutenção do programa M3F. 

Foram recolhidos dados relativos ao Peso, IMC, % Massa Gorda (%MG), % Massa Magra (%MM) e Perímetro 

Abdominal (PA) dos participantes no início e semanalmente até ao final do programa. A adesão terapêutica foi 

medida numa escala de 1 a 5, que contemplou a adesão à dieta e suplementos. Análise dos dados realizada com 

SPSS 21.0, p=0,05. Resultados: 675 participantes com idade média de 44,6±10,1 anos, peso inicial de 90,2±12,9 

Kg e IMC inicial de 33,6±2,6Kg/m2, permaneceram em média 21,2±9,6 semanas no programa para atingir o peso 

objetivo. Verificou-se uma melhoria significativa em todos os parâmetros: Peso, %MG, %MM e PA (p<0,001). 

Relativamente à perda de peso no primeiro mês do programa, os participantes perderam, em média, 5,3±1,7Kg 

(homens: 6,5±1,8Kg, mulheres: 4,9± 1,5Kg; p<0.0001). A perda total de peso foi de 14,4±6,2Kg em 5 meses 

(homens: 16,1±6,8Kg, mulheres: 13,9±5,9Kg; p<0,0001) e 12,9% atingiu o peso normal (IMC<25Kg/m2). Os 

obesos com uma adesão terapêutica ≥75% tiveram uma perda de peso superior, comparativamente a uma taxa 

de adesão inferior (16,4Kg±6,6 versus 13,8Kg±5,9; r=0,19; p<0,0001). Analisando a perda de peso significativa, 

100% dos indivíduos perderam 5% do peso inicial em 4,1±1,8 semanas e 89,6% perderam 10% do seu peso 

inicial em 9,8 ± 4,1 semanas. Conclusões: O M3F revelou-se eficaz no tratamento da obesidade a curto-médio 

prazo, na medida em que 100% e 86,6% dos participantes alcançaram uma perda de peso superior a 5% e 10%, 

respetivamente. 
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Introdução: Um programa educativo com base nas personagens de desenhos animados promotores de uma 

alimentação saudável (Nutriventures®) foi desenvolvido. O presente estudo teve como objetivos analisar: (1) o 

efeito do programa educativo de desenhos animados que promovem uma alimentação saudável nas 
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preferências alimentares e (2) nas escolhas alimentares. Método: A amostra do presente estudo foi composta 

por 96 crianças, com idades entre os 6 e os 8 anos. Os participantes foram aleatoriamente divididos em dois 

grupos: controlo (n = 49) que visualizou apresentações orais sobre alimentação saudável sem referência a 

desenhos animados e o grupo experimental (n = 47) que visualizou apresentações orais sobre alimentação 

saudável com alusão a desenhos animados que transmitem mensagens alimentares saudáveis e realizaram 

ainda atividades lúdicas relacionadas com os mesmos desenhos animados. Cada criança foi sujeita a uma tarefa 

de escolha alimentar antes e após o programa e preencheu os seguintes questionários: avaliação do apetite, 

avaliação do reconhecimento dos desenhos animados, o Leeds Food Preference Checklist e Questionário de 

Neofobia. Resultados: As crianças do grupo experimental escolheram mais alimentos saudáveis do que as 

crianças do grupo de controlo. No grupo experimental, verificou-se ainda uma diminuição significava da escolha 

de alimentos não saudáveis, no momento pós-teste. Os resultados revelaram também efeitos significativos nas 

preferências alimentares, sendo que se verificou uma diminuição significativa na preferência de alimentos com 

elevado teor de gordura após o programa para o grupo experimental. Há uma melhoria da neofobia alimentar 

nos pós-teste para o grupo experimental. Conclusões: O programa educativo com base nos desenhos animados 

promotores de uma alimentação saudável (Nutriventures®) tem um efeito na melhoria das preferências e 

escolhas alimentares, bem como na neofobia alimentar. Os resultados mostram o potencial da utilização dos 

desenhos animados como meios de promoção de uma alimentação saudável em crianças. 

Palavras-Chave: Desenhos animados; Alimentação Saudável; Crianças; Programa Educativo; Obesidade 
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Introdução Os fatores passíveis de influenciar o estado ponderal nos diferentes estratos da população, 

comorbilidades decorrentes e estilo de vida associado, permitem aumentar o conhecimento para a prevenção e 

delineamento de estratégias de intervenção na área da nutrição. Verifica-se que a maioria dos doentes com 

sobrecarga ponderal considera os métodos de confeção cozido e grelhado os ideais para a perda de peso, 

esquecendo outras variáveis importantes como quantidades e gordura adicionada. Métodos Estudou-se uma 

amostra da população adulta portuguesa constituída por  indivíduos com IMC igual ou superior a 25kg/m2 

(n=1886). Os dados utilizados são cedidos pela Sociedade Portuguesa de Ciências da Nutrição e Alimentação, 

que desenvolveu um questionário com o objetivo de avaliar o estado nutricional, ingestão alimentar, e outras 

variáveis como por exemplo escolaridade. Efetuou-se análise estatística por forma a aferir quais as relações 

entre os métodos de confeção utilizados e as diversas variáveis. Resultados Relativamente aos métodos de 

confeção, os cozidos foram relatados por 61% da amostra, os fritos por 40%, os assados por 24% e os grelhados 

por 18%. Os menos reportados foram estufados e guisados. A média de idades é de 51 anos, sendo 43% da 

amostra constituída por mulheres, as quais ingeriam significativamente menos fritos (p<0.001), grelhados 

(p=0.005) e assados (p=0.011) que os homens. A média de IMC é de 28.7kg/m2, 73% com IMC 25-29.9kg/m2 e 

27% igual ou superior a 30kg/m2; o consumo de grelhados associou-se a um IMC significativamente menor 

(p=0.024). A média de escolaridade é de 8 anos, e são os indivíduos mais novos  (p<0.001) e com mais 

escolaridade (p=0.007) que ingerem mais fritos, assados e grelhados (p<0.001). Conclusões Verificou-se que 

61% dos portugueses com sobrecarga ponderal ingerem alimentos cozidos, e que os grelhados se associam a 

um menor IMC. São necessários mais estudos para verificar os conceitos de métodos de confeção. 

Palavras-Chave: Métodos de confeção; Sobrecarga ponderal 
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Obesity, particularly visceral obesity, is associated with an increased cardiovascular disease risk. The discovery 

that adipocytes are able to synthetize the catecholamines (CA), adrenaline (AD) and noradrenaline (NA), 

anticipate novel roles in obesity, owing to their pronounced effects on metabolism and cardiovascular function. 

As dietary fat is one of the main focus of dietary guidelines targeting obesity, we aimed to study the regulation 

of adipose tissue (AT) endogenous adrenergic system by high-fat diet (HFD). Thus, we assessed the effect of 

HFD on gene expression of both tyrosine hydroxylase (TH) and phenylethanolamine N-methyltransferase 

(PNMT) and on CA content along differentiation of preadipocytes. 8-9 week-old-male C57BL/6-mice were 

divided in two groups fed either a standard (SD) or a HFD, during 20 weeks. qPCR results showed no changes 

for both TH and PNMT expression during differentiation for visceral and subcutaneous preadipocytes from 

mice fed with SD. In subcutaneous depot, HFD reduced TH expression between day 0 and day 6 of 

differentiation (p<0.001). Comparing to SD, HFD increased TH gene expression of subcutaneous preadipocytes 

(about 83%) and increased PNMT gene expression of visceral both preadipocytes and adipocytes. HPLC-ED 

analyses revealed that HFD increased NA intracellular content of visceral adipocytes comparing to 

preadipocytes (p=0.037). When compared with SD, HFD raised visceral adipocytes NA content (p=0.004) and 

decreased NA content for subcutaneous preadipocyes (p=0.001). HFD was able to increase visceral AD 

intracellular content along differentiation when compared with SD (p<0.001). Visceral AD content was higher 

than subcutaneous AD content for both preadipocytes (p=0.004) and adipocytes (p=0.001). Contrary to 

intracellular content, HFD did not change visceral AD total content, but increased AD total content for 

subcutaneous mature adipocytes. Our results suggest that endogenous adrenergic system is differently 

modulated by HFD in visceral and subcutaneous AT depots and introduce this system as a possible player in 

dysmetabolic obesity. 

Palavras-Chave: Adipose tissue, Catecholamines, High fat diet, Tyrosine hydroxylase, Phenylethanolamine N-

methyltransferase 
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Introdução: A obesidade é considerada um dos mais graves problemas de saúde pública da atualidade. Tem 

vindo a ser relacionada com o aumento do consumo de açúcar proveniente da alimentação e em particular das 

bebidas açucaradas. No entanto, é ainda controverso o contributo do seu consumo para o aumento da 

prevalência de excesso de peso em crianças. Objetivo: Relacionar o estado nutricional com a frequência de 

consumo de bebidas açucaradas em crianças dos 6 aos 9 anos. Métodos: Estudo observacional transversal em 

267 crianças dos 6 9 anos de quatro escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico da freguesia de Barcarena. Os dados 

mailto:teresamaria.gsantos@gmail.com


socioeconómicos foram obtidos por um questionário aplicado aos encarregados de educação. O estado 

nutricional foi avaliado pelo IMC segundo os critérios da OMS e do CDC. A frequência de consumo de bebidas 

açucaradas foi avaliada por um questionário de frequência alimentar qualitativo. A associação entre o estado 

nutricional e a frequência de consumo de bebidas açucaradas foi avaliada por regressão logística. Foi 

considerada significância estatística quando p<0,05. Resultados: Segundo o critério da OMS, 58% tinha peso 

normal, 24% pré-obesidade e 18% obesidade. Os resultados obtidos de acordo com o CDC indicaram 61,8% peso 

normal, 19,5% pré-obesidade e 17,3% obesidade. A prevalência de excesso de peso foi mais elevada nos 

rapazes. Pertencer à classe classe de consumo de iced tea, néctar e sumo de fruta "até uma vez por semana" 

parece representar um fator de risco (OR = 1,95; p = 0,098). Conclusão: Existe uma tendência para a associação 

da frequência de consumo de bebidas açucaradas com estado nutricional das crianças, sendo maior a 

probabilidade destas terem excesso de peso quando pertencem à classe de consumo de iced tea, néctar e sumo 

de fruta "até uma vez por semana". 

Palavras-Chave: Crianças; Obesidade; Consumo; Bebidas açucaradas. 
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Introdução: A maioria dos doentes elegíveis para cirurgia bariátrica não chegam a ser referenciados para 

cirurgia. De forma a melhorar o acesso é necessário entender as percepções dos clínicos acerca da cirurgia e as 

barreiras à referenciação. Métodos: Em Outubro de 2016 foram enviados questionários por via electrónica, 

sendo que 242 médicos responderam. Resultados: Dois terços dos clínicos já tinham referenciado doentes para 

cirurgia bariátrica. Apenas 34% identificaram a taxa de mortalidade correcta <0,5% e 13% reportaram a taxa de 

complicações superior a 10%. O valor médio de recomendação para os doentes que cumprem as guidelines foi 

superior em cirurgiões do que em médicos de MGF (8.8 vs 7.9; p=0.007). As estratégias mais valorizadas para 

aumentar a referenciação foram facilitar o acesso aos centros de tratamento e maior apoio nutricional. A 

maioria concorda que a obesidade é uma doença e que a perda de peso é difícil. A maioria acredita que a 

cirurgia é segura e que a maioria dos doentes atinge um bom resultado a longo-prazo. A principal barreira à 

referenciação foram as percepções de complicações a curto e longo prazo, mas 33% dos cirurgiões, 37,5% dos 

endocrinologistas e 42% dos MGF acreditavam que se os doentes seguissem as suas indicações nutricionais não 

necessitariam de cirurgia (p=0.04) e a sua probabilidade de referenciação era inferior (p=0.002). A idade (∂ 

0.132; p=0,04) e o peso (∂ 0.134; p=0.04) dos clínicos correlacionava-se com a referenciação para cirurgia. Os 

clínicos que consideravam os obesos como tendo baixa auto-determinação referenciavam menos (p=0.01). 

Conclusão: A maioria dos participantes conhecia as guidelines e a eficácia do tratamento. Os riscos e 

complicações foram sobre-estimados e alguns clínicos acreditavam que o apoio nutricional e a auto-

determinação dos doentes poderia evitar a cirurgia. Factores individuais dos clínicos podem influenciar a sua 

referenciação. É necessária educação inter-pares. 

Palavras-Chave: Obesidade Cirurgia Referenciação Percepções Ideias 
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A cirurgia bariátrica (CB) é uma opção de tratamento da obesidade mórbida. O excesso de cortisol sérico está 

associado a obesidade central. O cortisol livre urinário (CLU) é um teste de rastreio de hipercortisolismo. O 

objectivo deste estudo é determinar a relação entre a cortisolúria e parâmetros antropométricos (peso e IMC) 

antes da CB e a perda de peso um ano após cirurgia. Métodos: Estudo retrospectivo que avalia os níveis de 

cortisolúria em doentes submetidos a cirurgia bariátrica entre Janeiro de 2009 e Junho de 2016. Excluiram-se 

todos os doentes sem valor de CLU pré-cirurgia, Síndrome de Cushing, sob corticoterapia e provas com valores 

não reprodutíveis. Os valores de CLU foram divididos em tercis. Foram realizados teste x2 modelos de regressão 

linear e modelos de regressão logística. Os resultados foram ajustados para sexo, idade e IMC inicial. 

Resultados: Foram avaliados 1380 doentes, 84,2% do sexo feminino, com média de idade 42,4 ± 10,6 anos, peso 

médio de 116,4 ± 18,8kg e IMC médio de 44,1 ± 5,6 kg/m2. Os doentes nos dois tercis superiores de CLU 

apresentam maior IMC e peso antes da cirurgia comparativamente ao tercil inferior (p=0,029, p=0,033, 

respetivamente). A perda de peso um ano após a cirurgia foi superior em doentes com valores de cortisolúria no 

tercil médio e no tercil superior (p<0,001 e p=0,004). Esta diferença mantém-se estatisticamente significativa 

quando ajustada para o sexo, idade e IMC inicial no caso dos doentes com tercil intermédio (p=0,045), que não 

ocorre nos doentes com valores de cortisolúria no tercil superior (p=0,196). Conclusão: A relação entre a 

produção endógena de cortisol, a obesidade e a resposta à CB é complexa. Doentes com níveis superiores de 

cortisolúria apresentam IMC mais elevado antes da cirurgia, porém é também esta classe que apresenta maior 

perda de peso um ano pós-cirurgia. 

Palavras-Chave: obesidade mórbida cortisol cortisol livre urinário 
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Introdução: Apesar de a obesidade ter prevalência semelhante entre sexos, menos homens são submetidos a 

cirurgia bariátrica(CB). Pouco se sabe das características deste grupo ou se os resultados após CB são 

semelhantes aos das mulheres. Pretendemos comparar homens e mulheres e estudar preditores de sucesso 1 

anos após CB. Métodos: Estudo retrospectivo de doentes submetidos a CB no CH entre Janeiro/2010 e 

Junho/2016. Excluídos doentes sem dados de peso e submetidos a cirurgia revisional. Recolhidos dados socio-

demográficos, antropométricos e clínicos. Excesso de peso perdido(EPP):[(excesso peso-peso perdido 

1ano)/excesso de peso]x100. Sucesso foi definido como um EPP>75% 1 ano após CB. Comparados homens e 

mulheres: teste χ2 e teste t. Criado modelo multivariado de regressão logística para avaliar preditores de 
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sucesso em homens e mulheres (variáves incluídas: idade, bypass gástrico(BG), tabagismo, DM2, hipertensão, 

dislipidemia, depressão e IMC inicial(IMCi). Resultados: Estudados 1438 doentes, 14,7% homens, idade 

42±11anos. Os homens eram mais frequentemente solteiros, tinham maior nível de escolaridade, e menor 

desemprego. Os homens tinham mais factores de risco cardiovasculares (DM2 40%; hipertensão 47,5%; 

dislipidemia 62,3%; tabagismo 24,7%) menor história de síndrome depressivo ou menor toma de ansiolíticos 

que as mulheres. O IMC dos homens era mais elevado antes (45,1±6.4Kg/m2 vs 43,8±5,2Kg/m2;p=0.005) e 1 

ano após CB (31,8Kg/m2±5,6 vs 30,2±5,0Kg/m2;p<0,001) e tinham menor EPP(67,4±24,7% vs 

74,3±25,1%;p<0,001) que as mulheres. O sucesso da CB foi menor nos homens (39,6% vs 51,9%;p=0,001). Na 

análise multivariada, idade OR 0,97(95%IC 0,96-0,99)p<0,001, BG 3,22(2,48-4,18)p<0,001, dislipidemia 

0,65(0,50-0,84)p=0,001 e IMCi 0,89(0,86-0,91)p<0,001 foram preditores de sucesso. Nas mulheres estas 

variáveis mantiveram a associação, mas nos homens apenas o IMCi se associou ao sucesso após CB 0,93 (0,88-

0,98)p=0,01. Conclusões: Os homens submetidos a CB são um grupo distinto, nos quais os preditores de sucesso 

são diferentes. Por cada 1Kg/m2 de IMCi a mais, o risco de insucesso aumenta 7%. 

Palavras-Chave: Homens cirurgia bariátrica preditores sucesso 
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Introdução. A obesidade associa-se a um estado próinflamatório, com elevação de marcadores como a proteína 

C reativa(PCR). Estudos apontam para uma associação entre a redução ponderal e a diminuição da PCR, no 

entanto, o impacto da cirurgia bariátrica(CB) ainda não está bem caracterizado. Avaliou-se o papel da CB na 

redução da PCR bem como o efeito do sexo, idade, técnica cirúrgica(TC) e presença de diabetes mellitus(DM). 

Métodos. Estudo retrospetivo de uma população de obesos submetidos a CB entre Janeiro/2010 e Junho/2016 

no CHSJ. Incluídos os doentes com avaliação ponderal e de PCR inicial e 1 anos após CB. Apresentam-se as 

características dos doentes através da mediana e intervalos interquartis. Para comparação, entre grupos, de 

variáveis com distribuição normal utilizou-se o teste-t e a análise de variância; para as não normais o teste 

Mann-Whitney. Ajustou-se para fatores confundidores através do modelo de regressão linear. Resultados. Dos 

1837 doentes, 518(28,2%) preenchiam os critérios de inclusão, sendo 453(87,5%) mulheres. Foram submetidos 

a bypass gástrico em Y-de-Roux(BYR) 323(62,3%), 183(35,3%) a sleeve gástrico(SG) e 12(2,3%) a banda 

gástrica(BG). A média de idades foi 42,1±10,5anos, IMC inicial 43,6±5,9Kg/m2 e PCR inicial de 11,9±10,1mg/dL; 

58,1% tinham hipertensão(HTA), 45,3% dislipidemia e 28,0% DM. Um ano após a cirurgia observou-se 

diminuição de PCR (11,9vs3,4mg/dL;p<0,001) e uma correlação estatisticamente significativa da PCR com a 

perda ponderal (coeficienteß, após ajuste para a idade, sexo, IMC inicial e TC:0,16;p=0,001). A redução da PCR 

foi maior naqueles com HTA (7,6±9,5 sem vs 8,9±9,8mg/dL com HTA;p=0,018), mesmo após ajuste para o sexo, 

idade, TC e percentagem de peso perdido(PPP) e sem associação com TC, presença de DM, dislipidemia, sexo ou 

idade. Conclusão. Observou-se uma redução estatisticamente significativa da PCR ao longo do 1ºano após a 

cirurgia, associada à perda ponderal mas não à TC e nos doentes com HTA obtiveram-se maiores reduções de 

PCR, mesmo após ajuste para o sexo, idade, TC e PPP.  

Palavras-chave: obesidade, cirurgia bariátrica, PCR 
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Introdução. A cirurgia bariátrica(CB) é o tratamento mais eficaz para a obesidade mórbida, existindo grande 

variabilidade na percentagem de peso perdido(PPP). O objetivo deste estudo foi avaliar a perda ponderal e a 

PPP de acordo com sexo, idade, técnica cirúrgica(TC) e presença de diabetes mellitus(DM) ao longo de 4 anos de 

seguimento. Métodos. Estudo descritivo de uma população de doentes com obesidade mórbida submetidos a 

CB entre Janeiro/2010 e Junho/2016 no CHSJ. Apresentam-se as suas características utilizando média e desvio 

padrão. Para comparação das variáveis contínuas, entre grupos, utilizou-se o teste-t e análise de variância. 

Ajustou-se para fatores confundidores através do modelo de regressão linear. Resultados. Incluídos 1837 

doentes sendo 1561(85%) mulheres e foram submetidos a bypass gástrico em Y-de-Roux(BYR) 1100(59,9%), 

466(25,4%) a sleeve gástrico(SG) e 271(14,4%) a banda gástrica(BG). Tinham uma média de idade de 42,5±10,6 

anos, IMC inicial 44,0±5,8Kg/m2, perímetro da cintura 123,3±13,4cm, perímetro da anca 132,4±11,6cm; 29,7% 

tinham DM, 42,9% dislipidemia e 58,4% hipertensão(HTA). A média da PPP(mPPP) ao longo dos 4 anos foi de 

29,7±10,8 aos 12m vs 29,8±11,6 aos 24m vs 27,4±12,1 aos 36m vs 25,9±11,6 aos 48m;p<0,001 (para o BYR, SG e 

BG foi, respetivamente, de 32,9±8,7, 29,8±9,8 e 16,2±9,6 aos 12m vs 34,1±8,7, 28,7±10,8 e 16,8±10,4 aos 24m 

vs 32,4±9,4, 24,3±11,3 e 15,6±10,5 aos 36m vs 30,6±9,1, 22,7±10,0 e 15,8±10,8 aos 48m;p<0,001). Verificou-se 

uma menor perda de peso nos doentes mais velhos (p<0,001), com exceção aos 48m em que a diferença não foi 

estatisticamente significativa(p=0,066). Os doentes com DM apresentaram menor perda ponderal após ajuste 

(sexo, idade e TC) aos 24m e 36m(p=0,021 e 0,02, respetivamente). Não se verificou diferença estatisticamente 

significativa entre os sexos. Conclusão. Ao longo dos 4 anos de seguimento, o BYR foi a TC em que se obteve 

maior perda ponderal, sendo negativamente influenciada pela idade e pela diabetes mas não pelo sexo. 

Palavras-chave: obesidade, cirurgia bariátrica, evolução ponderal 

 

Prémio 
Melhor Trabalho em Pediatria 

CO 11 

Parentalidade mindful e estilos parentais alimentares na obesidade pediátrica 
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Introdução: Os estilos parentais, gerais e relacionados com a alimentação, são fundamentais no funcionamento 

psicológico e no comportamento alimentar das crianças/adolescentes com excesso de peso/obesidade. Uma 

abordagem recente da parentalidade, a parentalidade mindful, implica que os pais intencionalmente adotem 

uma atitude de não-julgamento, aceitação e consciência plena na interação pais-filhos. Apesar dos resultados 

positivos em populações normativas e clínicas, não é conhecido o papel desta abordagem na obesidade 

pediátrica. Este estudo explora as diferenças nos estilos parentais (consciente e relacionado com a 

alimentação) e no stress parental entre mães de crianças/adolescentes com peso normal e com excesso de 

peso/obesidade, e as relações entre estas variáveis. Métodos: A amostra inclui 341 mães de 

crianças/adolescentes (12-18 anos) com excesso de peso/obesidade (IMC≥percentil 85), e 907 mães de 
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crianças/adolescentes com peso normal (IMC=percentil 3-85). Os participantes preencheram medidas de 

autorresposta de parentalidade mindful (IM-P), estilos parentais na alimentação (CFQ) e stress parental (PSS). 

Resultados: As mães de crianças/adolescentes com excesso de peso/obesidade apresentaram níveis inferiores 

de pressão para comer e aceitação sem julgamento de si próprias e dos filhos, e níveis superiores de stress 

parental, monitorização, perceção da responsabilidade pela alimentação dos filhos, preocupação com o 

excesso de peso dos filhos e restrição alimentar. As dimensões da parentalidade mindful correlacionaram-se 

positivamente com a perceção da responsabilidade pela alimentação dos filhos e monitorização, e 

negativamente com a restrição, recompensa e pressão para comer, principalmente nas mães de 

crianças/adolescentes com excesso de peso/obesidade. Conclusões: As mães de crianças/adolescentes com 

excesso de peso/obesidade apresentaram estilos parentais (consciente e relacionado com a alimentação) mais 

disfuncionais e níveis superiores de stress parental comparativamente às mães de crianças/adolescentes com 

peso normal. A parentalidade mindful parece ser uma abordagem parental relevante na adoção de práticas 

parentais relacionadas com a alimentação mais adaptativas, devendo ser promovida no contexto da obesidade 

pediátrica. 

Palavras-Chave: Parentalidade mindful; estilos parentais alimentares; stress parental; obesidade pediátrica; 

crianças e adolescentes 
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Introdução: A síndrome metabólica (SMet) está associada aos fatores ambientais como inatividade física e 

nutrição inadequada, bem como fatores genéticos, em que o polimorfismo Arg16Gly no gene dos receptores 

adrenérgicos beta2 (ADRB2) tem sido associado com a maior adiposidade corporal total, obesidade visceral e 

outros componentes da SMet. A proposta deste estudo foi investigar a associação do polimorfismo Arg16Gly no 

gene ADRB2 e a presença da SMet em adolescentes com excesso de peso. Métodos: Estudo transversal em 355 

adolescentes com excesso de peso, de ambos os sexos, com idade entre 10 e 16 anos. Massa corporal, estatura, 

circunferência abdominal, pressão arterial sistólica e diastólica, lipoproteína de alta densidade (HDL-C), glicemia 

e triglicerídeos foram avaliados. O consumo máximo de oxigênio (VO2max) foi avaliado por método direto em 

teste máximo. O genótipo foi realizado pelo métodoTaqman, cujos indivíduos foram divididos pela presença ou 

ausência do polimorfismo Arg16Gly do gene ADRB2. As variáveis paramétricas foram analisadas pelo teste t de 

Student e nas não paramétricas o teste de Mann Whitney. Correlação de Pearson foi também utilizada. 

Considerou-se significante o p<0,05. Resultados: Nos componentes da SMet, somente a pressão arterial 

sistólica demonstrou diferença entre portadores e não-portadores do Arg16Gly do gene ADRB2 (p=0,045). Em 

relação às medidas antropométricas, adolescentes com polimorfismo do gene ADRB2 apresentaram médias 

maiores de massa corporal (p=0,028) e circunferência abdominal (p=0.039) do que os sem polimorfismos. Houve 

correlação direta entre diagnóstico de SMet e a presença de polimorfismo Arg16Gly (r=0,275, p=0,029). 

Nenhuma associação significante foi observada entre portadores e não portadores de polimorfismo Arg16Gly 

em relação à aptidão cardiorrespiratória (p=0,498). Conclusão: O polimorfismo Arg16Gly do gene ADRB2 está 

associado à presença do diagnóstico da SMet. Sugere-se incentivo às mudanças ambientais, como a prática de 

atividades físicas e reeducação nutricional, principalmente nos indivíduos que apresentem alterações 

metabólicas associadas aos componentes genéticos 

Palavras-Chave:  Atividade física, Genética, Recetor, Beta-2, Obesidade 
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Introduction: The aims of this paper are to describe the study protocol for the randomized controlled 

effectiveness trial of APOLO-Teens and to present a baseline description of the sample. APOLO-Teens is a web-

based intervention for adolescents with overweight and obesity delivered by Facebook® developed to optimize 

treatment as usual. Methods: The study sample included adolescents aged between 13-18 years with BMI 

Percentile ≥ 85 (N=211; 57.35% girls; BMI z-score 2.41±0.76) in hospital ambulatory treatment for 

overweight/obesity. Pearson’s and Spearman’s correlation coefficients were used to testing correlations 

between variables. Mann–Whitney test and t test for independent samples were used to analyze differences 

between boys and girls. Results: Higher values of depression, anxiety, stress, impulsivity and percentage body 

fat were associated with less health-related quality of life. On the other hand, physical activity out of school was 

positively correlated with health-related quality of life. When compared to boys, girls demonstrated significantly 

more psychological distress, as well as higher impulsivity, more grazing behavior, fewer minutes of moderate to 

vigorous physical activity per day at school and lower scores in the health-related quality of life. Conclusion: This 

study stressed the necessity of considering gender differences in hospital ambulatory treatment for overweight 

and obesity, with a special focus on girls who seem to present an overall higher burden. 

Palavras-Chave: Web-based interventions Pediatric Obesity Adolescents Health promotion 
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Introdução: Padrões de sono de curta duração estão associados a excesso de peso/obesidade e a hábitos 

alimentares pouco saudáveis. Paralelamente, o período de férias escolares é um período crítico, no tratamento 

da obesidade infantil. O objetivo deste estudo é explorar a relação entre padrões de sono e hábitos alimentares 

de crianças com excesso de peso/ obesidade durante o período de férias escolares. Métodos: Este estudo 

transversal avaliou crianças dos 8-12 anos com excesso de peso/ obesidade durante o período de férias 

escolares de verão. Foi aplicado um conjunto de questionários de autorrelato, assim como realizada avaliação 

antropométrica. Resultados: A amostra incluiu 57 participantes, 56,1% do sexo feminino, idade média de 10 

anos (DP = 1,26) e z-score de IMC de 2,79 (DP = 0,81). A média do tempo total de sono por noite é de 8h58min 

(DP = 1h20min). O Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono foi observado em 24,6% das crianças. Pior qualidade 

do sono está associada a z-scores de IMC superiores (rs = -0,30, p < 0,05), menor frequência de consumo de 

fruta e vegetais cozinhados (rs = -0,35, p < 0,05; rs = -0,31, p < 0,05), maior frequência de consumo de pizza e 

molhos industriais (rs = 0,30, p < 0,05; rs = 0,32, p < 0,05) e pior qualidade de vida (rs = -0,48, p < 0,01). Crianças 

com padrões de sono de curta duração (< 8h58min) apresentaram maior frequência de consumo de bolachas de 

chocolate e biscoitos (U = 238,50, p < 0,05). Conclusão: Este estudo reforça a associação entre hábitos 

alimentares pouco saudáveis, qualidade/duração do sono e obesidade. A avaliação e intervenção ao nível dos 

hábitos de sono, no contexto do tratamento da obesidade infantil, pode ser um factor relevante para potenciar 

e manter os resultados alcançados durante o período de férias escolares. 
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Aim: This study aimed to investigate the association between relative skeletal muscle mass (%SMM) and 

metabolic outcomes in overweight adolescents attending a Pediatric Obesity Clinic. It further aimed to identify 

overweight adolescents with decreased levels of %SMM, based on reference charts for youth. Methods: Clinical 

records from 240 overweight adolescents (BMI ≥ p85), aged 10-17, were collected retrospectively. From those, a 

sub-sample of 45 was used to analyze changes in %SMM, anthropometric, metabolic and physical activity (PA) 

outcomes. Results: %SMM was negatively associated with a range of anthropometric variables, relative body fat 

mass (%BFM) (p<.001) and Triglycerides (p<.01), and positively associated with PA levels (p<.001). Overtime 

decrease in the %SMM percentile, was associated with increased %BFM (F=18.3, p<.001) and CRP (F=5.54, 

p<.05), and decreased HDL-C (F=4.37, p<.05) and PA levels (F=6.54, p<.01). 56 patients (26.9%) were classified as 

having a %SMM ≤p25, and showed a higher BMI z-score, %BFM (p<.001), insulin, HOMA-IR (p<.01), Total 

Cholesterol (p<.05), LDL-C (p<.01), Triglycerides (p<.001) and CRP (p<.05); and lower HDL-C (p<.05) and PA 

(p<.001) levels. Conclusion: Body composition assessment and the use of a p25 cut-off for %SMM, may play a 

crucial role for prior assessment of metabolic risk among overweight adolescents. Overweight adolescents at 

p25 or below for %SMM, are at higher risk of the deleterious effect of the combination of decreased %SMM 

levels and obesity-related metabolic outcomes, similarly to what happens with sarcopenic obesity in the elder. 

This sub-group should be targeted as a priority for PA intervention. 

Palavras-Chave: Adolescent; Overweight; Skeletal muscle mass; Metabolic risk; Sarcopenic obesity 
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Introduction: Physical inactivity is a contributing cause for obesity. Few data is available on the daily physical 

activity (PA) and sedentary behavior (SB) in class III obesity Portuguese subjects. The purpose of this study was 

to objectively quantify the daily PA and SB in women with class III obesity and compare it with available data on 

the general population. Methods: PA was objectively measured in 49 female obese subjects (43.5±10.1 years, 

46.3±5.3 kg/m2 body mass index) with an accelerometer, during 1 week for >10 h/day of the awake period. SB, 

light PA (LPA), moderate PA (MPA) and vigorous PA (VPA) were categorized according to established cut-points. 

The number of steps/day was also recorded. General adult population data were obtained from the national 

observatory of physical activity and sports. Comparisons were performed by independent sample t-test. Results: 

Obese subjects spent 78.1%/d (664.3±84.4 min/d) in SB, 18.3%/d (155.6±54.6 min/d) in LPA, 2.9%/d (24.8±15.7 

min/d) in MPA and 0.7%/d (6.3±5.8 min/d) in VPA. Compared to the general population, obese subjects spend 

more time in SB (+21%; p <0.001), less time in LPA (-40%; p <0.001), less time in MPA (-41%; p <0.001), less time 

in moderate-to-vigorous PA (-30%; p <0.05), but more time in VPA (+320%; p <0.001). Obese subjects performed 

4838.5±2024.8 steps/day, which was 45% less (p <0.001) compared to the general population. Conclusion: 

Women with class III obesity are more sedentary and less active compared to the general population. 

Interestingly, obese subjects spent more time on vigorous activities compared to the general population, which 

may be explained by the lower cut-points used for this population. Portuguese class III obese women reach the 

minimum global health recommendations for the general population of 150 min.week-1 of moderate-to-
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vigorous PA, but fall short of the 250 min.week-1 of moderate-to-vigorous PA recommended for effective 

weight loss. 

Palavras-Chave:  Class III obesity* Physical activity* Sedentary behavior* 
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Introdução: Apesar da atividade física (AF) ser uma pedra chave no combate à Obesidade, uma proporção 

considerável de adultos europeus relatam pouco ou nenhum interesse na mesma. Identificar as características 

ao nível individual e ambiental desses indivíduos pode ajudar a desenhar intervenções e políticas eficazes para a 

promoção da AF. Este estudo transversal explorou ainda as associações entre o nível de interesse na AF e a 

prática efetiva, ajustando para o efeito de outras variáveis individuais e ambientais. Métodos: 5205 adultos de 5 

países europeus participaram no survey realizado em 2014 no âmbito do projeto SPOTLIGHT. Foram obtidas 

medidas de características objetivas e percebidas do ambiente físico de residência, da AF auto-reportada e 

outros comportamentos de estilo de vida, das barreiras face à AF, da saúde geral e dados demográficos. Testes 

t, de qui-quadrado e equações de estimativa generalizadas com função de log-link binomial negativa foram 

conduzidos. Resultados: Os adultos que não estavam interessados na AF eram preferencialmente do sexo 

feminino, com menor nível de educação, menor empregabilidade, relataram um maior IMC e uma pior auto-

percepção de saúde e revelaram-se mais propensos a viver em bairros de menor estatuto socioeconómico. 

Mostraram-se ainda mais propensos a fumar, ter hábitos alimentares menos saudáveis e percepcionar mais 

barreiras para a AF. Também eram mais propensos a viver em bairros objetivamente caracterizados como 

menos estéticos e contendo mais destinos, e percebidos como menos funcionais, seguros e estéticos. Mesmo 

depois de controlar para outros fatores individuais e ambientais, o interesse na AF permaneceu um correlato 

significativo da AF atual, suportando a força dessa associação. Conclusões: Este estudo está entre os primeiros a 

descrever características de indivíduos com interesse reduzido na AF, sugerindo que o (falta de) interesse é um 

correlato robusto da AF em várias condições pessoais e ambientais. 
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Background: In response to the increasing burden of cardiometabolic risk factors on CVD mortality, in 2010 the 

American Heart Association (AHA) established a set of seven cardiovascular health components to describe ideal 

cardiovascular health. In addition, muscular fitness is an emerging predictor for cardiovascular disease mortality. 

Aim: This study aimed to examine the longitudinal association between ideal cardiovascular health index and 

muscular fitness. Methods: The study cohort consisted of 331 adolescents (183 girls) from the LabMed Physical 

Activity Study who were followed from 2011 to 2013. Ideal cardiovascular health, as defined by the American 

Heart Association, was determined as meeting ideal health factors (total cholesterol, blood pressure, and 

glucose) and behaviors (smoking status, body mass index, physical activity, and diet). Handgrip strength and 

standing long jump tests assessed muscular fitness and were transformed into standardized values according to 

age and sex. Results: ANCOVA showed a significant association between the accumulation of ideal 

cardiovascular health metrics at baseline and muscular fitness indices at follow-up (F(4, 322) = 2.280, p=0.04). In 

addition, the higher the number of ideal cardiovascular health metrics accumulated, the higher the likelihood of 

having a high muscular fitness over a two-year period (p for trend = 0.01), after adjustments for age, sex, 

pubertal stage and socioeconomic status and muscular fitness at baseline.  

Conclusion: The ideal cardiovascular health status during adolescence was associated with high muscular fitness 

levels over a two-year period. Our study indicates that the ideal cardiovascular health index could be a useful 

tool for prevention of metabolic disorders later in life. 

Keywords: Muscle strength, metabolic health, youth. 
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Introduction: Overweight and obesity have been associated to unfavourable health-related outcomes. 

However, the long-term relations between excessive adiposity in early childhood and unfavourable 

cardiometabolic profiles in adolescence and adulthood are not yet completely understood. We aimed to assess 

the associations between early life anthropometric indicators, such as birth weight (BW) or BMI at several time 

points of age (6,12 and 18 months, and at 2,3, 4, 5 and 6 years old), and low-grade inflammation, insulin 

resistance and lipid profiles later in adolescence. 

mailto:cesaragostinis@hotmail.com
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Methods: Retrospective school-based study with 415 Portuguese adolescents (220 girls, 195 boys) with a mean 

age of 14.08±1.6 years old. Anthropometric data from birth to the age of 6 years was extracted from individual 

child health book records. Actual weight and height were measured, and BMI was calculated. Participants were 

classified at each time point as normal weight or overweight according to WHO reference values. C-reactive 

protein, fibrinogen, erythrocyte sedimentation rate, complements C3 and C4, leptin, adiponectin, Interleukin-6, 

white blood cells, glucose, insulin, total cholesterol, LDL, HDL and triglycerides were obtained from venous 

blood samples. HOMA-IR and total cholesterol/HDL ratio were computed. Linear regressions were used to 

explore the associations between early life anthropometric indicators and inflammatory, insulin resistance and 

lipid profiles in adolescence. Results: From the age of 2 years onwards, BMI was positively associated 

with the inflammatory score and HOMA-IR in adolescence, after adjustments for age, sex, pubertal 

stage, BMI, body fat percentage, socioeconomic status and KIDMED index. When compared to their 

normal weight counterparts, overweight or obese children at the ages of 2, 3, 4, 5, and 6 years, 

presented a significantly higher inflammatory score and HOMA-IR index later in adolescence. TC/HDL 

ratio was also positively associated with BMI, but only from the age of 5 years onwards. The 

associations between BMI and cardiometabolic outcomes remained positive in adolescence, with the 

overweight adolescents presenting a higher inflammatory score, HOMA-IR and TC/HDL than normal 

weight adolescents.  Conclusion: The maintenance of a high BMI from an early age was consistently 

associated with worse inflammatory and lipid profiles and insulin resistance in adolescence. No 

associations were found between BW and the same studied outcomes. 

Keywords: Early life anthropometry, cardiometabolic biomarkers, overweight, adolescents. 
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Introdução: Na adolescência, existem várias alterações biológicas e psicológicas associadas ao sobrepeso e à 

obesidade. Objetivo: Analisar as associações entre a qualidade de vida relacionada com a saúde (QVRS) e o 

índice de massa corporal (IMC) em adolescentes. Métodos: Estudo transversal com 957 adolescentes 

portugueses (446 raparigas e 511 rapazes) com idades entre os 12 anos e os 18 anos. Foram recolhidas uma 

série de variáveis: a) A qualidade de vida relacionada com a saúde foi avaliada pelo questionário Kidscreen-10; 

b) O estatuto socioeconómico foi estimado pela Escala de Afluência Familiar; C) O peso e a altura foram medidos 

de acordo com os procedimentos recomendados pela OMS e o IMC foi classificado de acordo com os pontos de 

corte de IOTF, d) O estádio pubertal foi avaliado através dos estádios de Tanner; E) O teste de Vaivém de 20 

metros foi utilizado para estimar a aptidão cardiorrespiratória. Foram realizados modelos de regressão e análise 

de mediação para avaliar a associação entre QVRS e IMC. Resultados: A QVRS foi significativamente maior nos 

rapazes do que nas raparigas (p <0,05). A prevalência de sobrepeso e obesidade foi de 23,5% e 6,7% nas 

raparigas, e 21,3% e 5% nos rapazes, respetivamente. A QVRS foi inversamente e significativamente associada 

ao IMC nos rapazes (B = -0.130; p <0.05) e nas raparigas (B = -0.148; p <0.05), após o ajuste para idade, estádio 

pubertal e SES. Verificou-se que a aptidão cardiorrespiratória atua como variável mediadora na relação entre o 

IMC e a QVRS em adolescentes (p <0,05). Conclusões: Os nossos resultados sugerem que a aptidão 

cardiorrespiratória atua como um mediador na relação entre o IMC e a QVRS, em adolescentes. Políticas de 

saúde pública que visam um peso normal e um nível de aptidão física melhorado podem ser uma estratégia de 

particular interesse para melhorar a QVRS dos adolescentes. 

Palavras-Chave: Qualidade de vida relacionada com a saúde índice de massa corporal aptidão 

cardiorrespiratória 
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Introduction: Psychological and behavioral factors impact the results of weight loss after primary surgery, which 

may also be expected after reoperative bariatric surgery. This study aimed to investigate differences between 

reoperative and primary bariatric surgery patients regarding eating behavior and related psychological 

characteristics before surgery and six months after surgery. Methods: This longitudinal study compares two 

groups: a reoperative surgery (R-Group, n=116), and a primary surgery group (P-Group, n=122). Patients were 

assessed the day before surgery (T0) and six months (T1), after bariatric surgery, during the follow-up 

consultations at the hospital. Assessment included EDE diagnostic interview and a set of self-report measures 

assessing eating disordered symptomatology, grazing, depression, anxiety and impulsive behavior. Results: Both 

groups presented significant improvements in eating behavior and related psychological characteristics from T0 

to T1. At the pre-surgical time, no differences were found between both groups. However, R-Group showed 

higher anxiety symptoms than P-Group (Wald χ2(1) = 5.31, p < .05, 95% CI 0.01 – 0.11), as well as dysfunctional 

eating behavior (compulsive grazing) (Wald χ2(1) = 4.45, p < .05, 95% CI 0.06 – 0.52) at six months after surgery. 

R-Group presents less weight loss (t (236) = 5.78, p < .001). Conclusion: This study reveals that already six 

months after surgery, the R-Group may be a risk group who tends to have more eating problems and 

consequently, compromise a long term weight outcomes. 

Palavras-Chave: bariatric surgery, reoperative bariatric surgery, maladaptive eating behaviors, grazing, anxiety, 

longitudinal study 
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Introduction: The aim of this study is to investigate children and parental feeding practices in relation to grazing. 

Methods: Participants of this cross-sectional study included 330 primary school students and their parents. 

Parents of each student completed a set of self-report measures: i) Family Eating and Activity Habits 

Questionnaire; ii) Child Behaviour Checklist (isolation and depression/anxiety scales); iii) Repetitive Eating 

Questionnaire for grazing; iv) Child Feeding Questionnaire. Children completed the Collins Silhouettes, for body 

satisfaction, with their parent’s help. The children’s weight and height were measured onsite by the researcher. 

Results: Significant predictors of grazing in children included: i) worst children eating habits, β = .207, t = 1.756, 

p = .082; ii) more depression/anxiety, β = .237, t = 2.342, p = .021; more isolation, β = .303, t = 3.244, p = .002; 

more controlling feeding practices of parents, β = .390, t = 4.281, p ≤ .001; and greater body image 

dissatisfaction, β = .344, t = 3.712, p = .023. F(9, 105) = 5.64, p ≤ .001, explaining 32.6% of their variance, R2 = 

.326, R2aj = .268. Path analysis confirming these associations, showed excellent fit: (χ2 = 15.002, df = 10, p = 

.132). CFI = 0.983, TLI = 0.952, e IFI = 0.984, RMSEA = .039. Conclusion: This is the first study to explore 

correlated of grazing in children. Our results highlight the role of parental feeding practices for children’s grazing 

behavior. 

Palavras-Chave: Grazing, eating behaviour, BMI percentile, depression, parental feeding practices, children 
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Introduction: This study compares different problematic eating behaviors (PEBs; 

objective(OBE)/subjective(SBE) binge eating and compulsive (CG)/non-compulsive (NCG) grazing) in 

relation to the levels of loss of control (LOC) and psychopathology. We also investigate the role of LOC as 

a mediator between PEBs and psychopathology. Methods: This cross-sectional study assessed 163 

bariatric surgery candidates and 131 postoperative bariatric patients after 12 (M= 26.37; SD=10.05) 

months. Face-to-face assessment: Eating Disorders Examination diagnostic items for binge eating; and 

the Rep(eat) for grazing. LOC was measured by 5 questions driven from published EMA studies to be 

answered in a 5-point Likert scale (α >.87). Results: Self-report measures: ED-15; TFEQ21; Rep(eat)-Q; 

UPPS; DASS. OBE were reported by 26(8.8%); SBE by 31(10.5%); CG by 37(12.6%) and NCP by 40(13.6%) 

of patients. The different PEBs differed significantly in the level of LOC (F(3,120)=21.21, p<.001) with OBE 

and NCG being associated with the highest and lowest LOC levels, respectively. No differences were 

found between SBE and CG. Patients with PEBs scored significantly higher in all self-report measures 

((F(3,120)=21.21, p<.001); (F(3,120)=21.21, p<.001); (F(3,120)=21.21, p<.001) than those without. 

Patients reporting OBE showed the highest scores, but only significantly higher than PCnc. Models tested 

were significant (ex(ED-15): F(1,100)=8.93, p<.01, R2=.08). LOC was found to be a full mediator between 

PEBs and psychopathology. The path between PEB and ED-15/TFEQ21/DASS lost significance when the 

indirect path (LOC) was considered [ex(ED-15): C=2.53, p<.001; C’= .09, n.s.]. The indirect path accounted 

for > 74% (95% CI [.28-2.28] for ED-15) of the relation between PEB and psychopathology. Conclusion: 

We show evidence for the conceptualization of different PEB, including grazing, in a continuous scale of 

LOC. Regardless of the behavioral manifestation of the PEB, it is the sense of LOC that better explains the 

degree of psychopathology. 

Palavras-Chave: Loss of control; problematic eating behaviors; grazing; bariatric surgery 
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Background: We investigated barriers, behaviors and perceptions towards obesity management (OM) among 

people with obesity (PwO), healthcare providers (HCPs) and employers. Methods: Online surveys using cross-

sectional, US-based stratified sample design. Adult PwO (N=3008, BMI > 30 from self-reported height and 

weight), 606 HCPs (83% PCPs, 17% weight loss specialists), and 153 employers completed surveys. RESULTS: 

Despite several “serious” weight loss (WL) attempts, only 23% of PwO reported a 10% weight loss during the 

past 3 years; 44% of those maintained WL >1 year. Most respondents acknowledged obesity as a disease and 

perceived OM health benefits. Among PwO, 82% considered WL to be “completely” their responsibility; 72% of 

HCPs felt they had “responsibility to actively contribute” to WL efforts, while only 18% of employers agreed that 

employees’ WL was “partially” employers’ responsibility. While 98% of PwO described their weight status as 

“overweight” (48%) or “obese” (50%), only about half (55%) reported receiving a formal obesity diagnosis. Few 

(16%) PwO had a follow-up appointment with their HCP after initial OM conversations. HCPs felt “comfortable” 

having OM conversations, but efforts were often deprioritized due to limited time. Perceived value of employer-

sponsored wellness offerings differed between PwO and employers, as PwO see less value; employers had 

concerns about OM insurance coverage. Conclusions: OM perceptions, attitudes, and resulting behaviors varied 

widely among respondent groups, potentially jeopardizing overall OM outcomes. Initial OM conversations 

between PwO and HCPs are few and rarely continued at follow-up visits. These results suggest that initiatives 

fostering patient-HCP dialogue and enhanced employer understanding are needed to support effective OM 

efforts. 

Palavras-Chave: obesity management perceptions 
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Background and aims: The SCALE Maintenance trial randomised adults with obesity (BMI ≥30 kg/m2) or 

overweight (BMI ≥27 kg/m2) with comorbidities who lost ≥5% of initial body weight during a 4–12-week low 

calorie diet run-in period prior to randomisation to liraglutide 3.0 mg or placebo as adjunct to diet and exercise. 

This is a post-hoc analysis of the SCALE Maintenance trial comparing outcomes in liraglutide 3.0 mg early 

responders (ERs) vs. early non-responders (ENRs) who completed 56 weeks of treatment (ERs vs. ENRs; ≥5% vs. 

<5% weight loss at week 16 after randomisation). Materials and methods: Efficacy outcomes for liraglutide 3.0 

mg ERs vs. ENRs are reported as observed means or proportions for individuals completing 56 weeks’ treatment. 

The safety analysis set was used for adverse events. Results: Mean characteristics at randomisation for 

participants on liraglutide 3.0 mg were: 46 years of age, 84% female, BMI 36 kg/m2. Of those who completed 56 

weeks of treatment , 68% were ERs to liraglutide 3.0 mg and 32% ENRs. 91.7% of ERs maintained their run-in 

weight loss (or lost further weight) during 56 weeks of treatment vs. 47.1% of ENRs. The percentage of 

individuals who had regained all weight lost during the run-in period by week 56 was 0.0% for ERs vs. 3.9% for 

ENRs. At week 56, greater mean and categorical weight loss and similar improvements in cardiometabolic risk 

factors were observed in ERs vs ENRs . Adverse events (AEs) were reported in 92.7% of ERs vs. 91.0% of ENRs. 

For serious AEs, proportions were 4.9% vs. 0.0% and for gastrointestinal AEs 78.9% vs. 62.7% for ERs vs. ENRs, 

respectively. Conclusion: Among those who completed 56 weeks of treatment, liraglutide 3.0 mg ERs achieved 

mailto:mlpv@novonordisk.com
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greater mean and categorical weight loss than liraglutide 3.0 mg ENRs, following ≥5% weight loss pre-

randomisation. 

Palavras-Chave:  obesity maintenance weight loss 
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Older people are believed to achieve lower weight loss than younger people on a given therapy. Liraglutide 3.0 

mg, as an adjunct to diet and exercise, is approved for weight management. We describe a post-hoc analysis of 

the efficacy and safety of liraglutide 3.0 mg in people aged ≥65 years vs those <65 years from the two largest 56-

week randomized, controlled, double-blind SCALE trials with liraglutide 3.0 mg (NCT01272219 and 

NCT01272232). Sponsor: Novo Nordisk. SCALE: Satiety and Clinical Adiposity – Liraglutide Evidence. Individuals 

with (1) BMI ≥30 kg/m2 or ≥27 kg/m2 with hypertension or dyslipidemia or (2) BMI ≥27 kg/m2 with type 2 

diabetes were randomized to once-daily subcutaneous liraglutide 3.0 mg or placebo, with a 500 kcal/day deficit 

diet and 150 min/week exercise, and divided into baseline age subgroups: ≥65 years or <65 years. No significant 

interaction between treatment and baseline age subgroup was seen in either trial for mean body weight or 

weight-related endpoints, indicating consistent treatment effects in both age subgroups: SCALE Obesity and 

Prediabetes: ≥65 years (-8.4% vs –4.2% for liraglutide 3.0 mg (n=133) vs placebo (n=68), <65 years: –8.0% vs –

2.5% for liraglutide (n=2299) vs placebo (n=1152), interaction between subgroups p=0.38; SCALE Diabetes: ≥65 

years: 7.2% vs –2.5% for liraglutide (n=81) vs placebo (n=38), <65 years: -5.6% vs –1.9% for liraglutide (n=330) vs 

placebo (n=172); p=0.34. Similar effects on glycemic endpoints were seen in each age subgroup in SCALE 

Diabetes. In both trials, the proportion of individuals reporting adverse events and serious events tended to 

increase with age in both treatment groups, notably gastrointestinal events, which were more frequent with 

liraglutide 3.0 mg than placebo. Liraglutide 3.0 mg, as an adjunct to diet and exercise, showed similar weight-

loss efficacy in individuals ≥ and <65 years, though elderly individuals in both groups tended to report more side-

effects. 
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Background: This study includes, for the first time, estimates of general and abdominal obesity prevalence for 

all ages of the Portuguese population, using common standardized methodologies. Results are compared by 

sex, age groups, educational level and geographical regions. Methods: Participants were a representative s, 

ample of the Portuguese population aged 3 months to 84 years of age (n=6553), enrolled in the National Food, 

Nutrition and Physical Activity Survey, 2015-2016. Objective anthropometric measurements included 

length/height, weight and body circumferences, performed according to standard procedures. Body mass index 

(BMI) was classified according to the World Health Organization (WHO) criteria. Abdominal obesity was defined 

as waist-hip ratio ≥0.85 in women or ≥0.90 in men. Prevalence estimates and 95% confidence intervals (95%CI) 

were weighted according to a complex sampling design.  Results: The national prevalence of obesity is 22.3% 

(95%CI:20.5-24.0), significantly higher in women. Obesity prevalence is much higher in the elderly (39.2%, 

95%CI:34.2-44.2), while children and adolescents have the lowest prevalence around 8-9%. In a regression 

model, three knot points denoting an inflection of obesity prevalence across the life span were observed 

around 5, 15 and 75 years. The prevalence of pre-obesity at national level is 34.8% (95%CI:32.9-36.7), higher in 

men, and almost 18% of children and 24% of adolescents have pre-obesity. The sex- and age-standardized 

prevalence of obesity ranged from 38.3% (95%CI:34.6-42.1) to 13.1% (95%CI:10.3-15.9) for the less and the 

most educated individuals, respectively. Although some geographical region disparities, obesity prevalence did 

not significantly differed across regions (p=0.094). The national prevalence of abdominal obesity in adults is 

50.5% (95%CI:47.9-53.1), particularly high in the elderly (80.2%).  Conclusion: Almost 60% of the general 

Portuguese population is obese or pre-obese. Women, elderly and less educated individuals present the 

highest obesity prevalence. Abdominal obesity, in particular, seems to be a relevant public health problem 

among the elderly men.  

Palavras-Chave: National Survey Obesity Overweight Prevalence 
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Introdução: A função tiroideia apresenta um papel central na regulação da composição corporal. No entanto, o 

impacto da função tiroideia nas comorbilidades de doentes com obesidade mórbida permanece incerto. 

Métodos: Avaliamos retrospetivamente doentes com obesidade mórbida seguidos entre Janeiro 2010 e Junho 

2016. Analisamos a associação entre a função tiroideia e a composição corporal, perfil tensional, perfil lipídico e 

perfil glicémico. Numa primeira análise, restringimos a avaliação a doentes com função tiroideia normal e 

avaliamos a associação através de modelos de regressão linear e regressão logística (ajustados para sexo, idade 

e índice de massa corporal [IMC]). Além disso, comparamos doentes com hipotiroidismo sob levotiroxina com a 

restante população recorrendo a uma análise emparelhada por propensity score. Resultados: Avaliamos 1585 

doentes, 84,9% do sexo feminino, com idade média de 42,2±10,5 anos, IMC médio de 44,2±5,7 kg/m2 e uma 

prevalência de hipotiroidismo de 9,1%. Em doentes com função tiroideia normal, níveis de TSH superiores 

associaram-se a maior prevalência de dislipidemia (p=0,034), IMC superior (p<0,001), maior perímetro da 

cintura (p=0,025), e maiores níveis de colesterol total (p=0,033), triglicerídeos (p=0,002) e HOMA-IR (p=0,003). 

Os doentes com T4L superior apresentaram razão perímetro abdominal-perímetro anca menor (p=0,015). Níveis 

superiores de T3L associaram-se a menor prevalência de dislipidemia (p=0,040), HDL superior (p=0,009), PA 

sistólica e diastólica superiores (p=0,047), e níveis de glicemia em jejum (p=0,022), HbA1c (p=0,006) e HOMA-IR 
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superiores (p=0,030). Os doentes com hipotiroidismo (n=142), em comparação com grupo emparelhamento 

(n=142) para idade, sexo, IMC e TSH, apresentaram níveis inferiores de HDL (p=0,041). Conclusões: Em doentes 

com obesidade mórbida, a função tiroideia apresenta uma relação significativa com a composição corporal, 

perfil lipídico, perfil tensional e perfil glicémico, podendo contribuir para o risco cardiometabólico observado 

nesta população. 

Palavras-Chave: Obesidade mórbida, função tiroideia, hipotiroidismo, comorbilidades, risco cardiometabólico 
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Aims: Gliomas represent the most common primary malignant brain tumors in adults, with an extremely poor 

prognosis. Despite its high morbidity, the etiology of glioma remains largely unknown. Excess adiposity is related 

with increased incidence and/or death rates from a wide variety of human cancers. Among several risk factors, 

lifestyle was also recently identified as a major risk factor for the development of primary glioma. So, there 

might be a relationship between the increased incidence of gliomas and dysfunction of adipose tissue, namely 

within angiogenic process. In the present study, we explore this relationship between the influence of 

adipocytes secretome on glioma cell line GL261 angiogenic pattern, and compare it in a similar animal model. 

Methods: Using the 3T3-L1 adipocyte cell line, and its conditioned medium (adipokines-enriched medium), we 

showed that adipocyte-released factors relate with glioma angiogenic behavior by proteomic array analysis. 

Then, we studied some modified adipokines on adipose tissue from diet-induced obese C57Bl/6J mice. Results: 

We identified pro-inflammatory factors that are released by adipocyte cells, and overexpressed, as IL-6, PAI and 

TNF-α, whereas ADAMTS, coagulation factor III, endostatin and PDGF-AA were underexpressed on CGl. 

Although, on the in situ analysis on adipose tissue, we observed overexpression of IL-6 and underexpression of 

TNF-α in glioma HFD when compared with glioma ND. On tumoral tissue, neither of the proteins varied 

significantly, however we observed a tendency to underexpression of TNF-α in glioma HFD. Conclusions: This 

study discloses an interesting in vitro model for the study of glioma biology under a “obesity” environment, that 

can be explored for the understanding of cancer cells biology, for the search of biomarkers, prognostic markers 

and therapeutic approaches. Furthermore, in vivo model reveals some debatable data which may contribute for 

another approach to adipose tissue in tumoral environmen 
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Introdução: A transição para o ensino superior é um momento crucial para as alterações nos estilos de vida, 

nomeadamente nos hábitos alimentares, que se não forem saudáveis podem ter uma grande influência na 

saúde futura dos jovens estudantes, pois o padrão alimentar ganho nesta fase da vida parece manter-se durante 

o resto da vida. No entanto a maioria dos estudos centra-se na atividade física e menos nas alterações 

alimentares ocorridas nesta fase e os efeitos na saúde dos jovens.  O objetivo deste trabalho foi analisar o 

impacto das alterações alimentares, durante a fase de transição do ensino secundário para o ensino superior, 

em estudantes do primeiro ano da Universidade. Métodos: Pesquisa de artigos em inglês, nas bases de dados 

PubMed, de estudos longitudinais e randomizados, publicados até 11 de Março de 2017, que avaliaram os 

hábitos alimentares durante o primeiro ano do ensino superior. Resultados: A análise dos estudos permitiu 

verificar que na fase de transição acontecem mudanças nos comportamentos dos alunos, ao nível dos hábitos 

alimentares e atividade física, que levam a aumentos significativos no peso. Conclusões: Há um aumento do 

peso corporal no primeiro ano da Universidade, embora as razões para esse ganho de peso possam ser de 

diferentes origens, quer seja por aumento do consumo energético na dieta, por alterações no tipo de alimentos, 

ou mudanças no padrão alimentar como a diminuição do número de refeições e/ou aumento da quantidade de 

alimento a cada ingestão alimentar, mesmo que não haja aumento energético. É importante avaliar e 

acompanhar o comportamento dos jovens nesta fase de transição, para poder aplicar estratégias de promoção 

de estilos de vida saudável que terão influencia a saúde futura. 

Palavras-Chave: Universidade, Dieta, Transição, Caloiro 
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Introdução: A prática de exercício físico e a adoção de um padrão alimentar adequado num contexto de 

reabilitação cardíaca, parece influenciar a composição corporal e diminuir o risco de doenças cardiovasculares. 

O estudo teve como objetivo analisar os efeitos de um programa de reabilitação cardíaca em indivíduos com 

doença arterial coronária, no padrão alimentar e composição corporal. Métodos: Estudo pré-experimental 

longitudinal, cuja amostra foi constituída por 7 indivíduos, inseridos na fase de manutenção da reabilitação 

cardíaca. Ocorreram dois momentos de avaliação, M0 e M1, com 16 semanas de diferença entre os mesmos 

durante as quais foi mantido um programa de Reabilitação Cardíaca. Foi utilizada a balança de bioimpedância 

Tanita InnerScan Model BC-543 TM para a mensuração do peso, percentagem de gordura total, massa magra e 

percentagem de água; a fita métrica para a medição da altura e perímetros e o adipómetro para a medição da 

gordura subcutânea. Através destes instrumentos, foi possível calcular o Índice de Massa Corporal, percentagem 

de gordura corporal, rácio cintura-anca e rácio cintura-altura. Caraterizou-se, ainda, o padrão alimentar de cada 

participante através do Questionário de Frequência Alimentar. A análise estatística foi feita através do software 

SPSS24, com nível de significância de 5%. Resultados: Ao fim das 16 semanas de intervenção, verificou-se uma 

diminuição estatisticamente significativa na percentagem de gordura corporal (p=0,031) dos participantes. 

Conclusões: Nesta amostra, o programa de RC na fase de manutenção teve influência positiva sobre os valores 

da composição corporal. 

Palavras-Chave: Reabilitação cardíaca, Composição corporal, Padrão alimentar, Doença arterial coronária 
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Introdução: Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é resultante de uma acumulação anormal 

ou excessiva de gordura corporal, que apresenta um risco para a saúde. A cirurgia bariátrica surge como uma 

alternativa ao tratamento convencional, sendo destinada a indivíduos com obesidade mórbida. No entanto, este 

tipo de intervenção provoca alterações na anatomia e fisiologia do trato gastrointestinal, o que poderá levar ao 

desenvolvimento de deficiências nutricionais nos doentes. O presente estudo tem como objetivo a avaliação de 

deficiências em micronutrientes em doentes submetidos a cirurgia bariátrica no pré-operatório e pós-

operatório. Metodologia: Neste estudo longitudinal, foram avaliados retro e prospectivamente doentes que 

frequentaram consultas de nutrição no CHSJ. Completou-se uma base de dados pré-existente onde constavam 

dados antropométricos e bioquímicos, adicionando dados bioquímicos, de vários momentos: pré e pós-cirurgia 

– 6.º, 12.º, 18.º, 24.º, 30.º e 36.º mês. Resultados: De 121 doentes submetidos a cirurgia bariátrica 79,3% eram 

do sexo feminino. As deficiências mais prevalentes foram de Vitamina D, Magnésio e Zinco. Verificou-se uma 

adesão superior a 85% na toma de suplementação polivitamínica, e uso frequente de suplementação específica. 

Conclusão: A prevalência de deficiências nutricionais é elevada, tendendo a manter-se ao longo do tempo 

mesmo com o uso de suplementação polivitamínica, facto pelo qual se recorre muitas vezes à suplementação 

complementar. Assim, o acompanhamento periódico e a longo prazo torna-se fundamental. São necessários 

estudos futuros, a longo prazo, para esclarecer o impacto clínico das deficiências. 

Palavras-Chave: obesidade, cirurgia bariátrica, deficiências nutricionais, suplementação 
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Introdução: Atualmente, a obesidade infantil constitui um grave problema de Saúde Pública, tendo sido 

considerada, pela Organização Mundial de Saúde, como a epidemia do século XXI. A sua transgeracionalidade 

tem vindo a ser alvo de diversos estudos. O presente trabalho objetiva conhecer a prevalência de excesso de 

peso e obesidade, numa população infantil, e analisar a sua relação com o Índice de Massa Corporal (IMC) dos 

progenitores. Metodologia: Estudo observacional descritivo, transversal e analítico ao nível dos Cuidados de 

Saúde Primários (CSP). Incluiu uma amostra aleatorizada de indivíduos com idades compreendidas entre os 2 e 

os 18 anos. Foram colhidas variáveis demográficas e antropométricas da amostra e o IMC de ambos os 

progenitores. Foi efetuada análise estatística através do programa SPSS® versão 22.0, utilizando os testes qui-

quadrado, correlação de Spearman e regressão logística. Considerou-se um nível de significância estatística de 

5%. Resultados: Foram estudados 329 indivíduos, 56,8% do sexo masculino. Identificou-se uma prevalência de 

excesso de peso e de obesidade de 15,1% e de 10,7% nas crianças entre os 2 e os 9 anos, e de 18,2% e 11,8% no 

grupo dos 10 aos 18 anos, respetivamente. Observou-se uma correlação positiva entre o IMC materno e o 

percentil de IMC no grupo dos 2 aos 9 anos (Rho = 0,193, p = 0,015). Verificou-se, ainda, que filhos de mães com 

excesso de peso têm maior risco de serem obesos (OR= 2,45; p=0,031) e filhos de mães obesas têm maior risco 

de terem excesso de peso (OR= 2,53; p=0,036) e obesidade (OR= 4,75; p=0,001). Discussão: Observou-se 

elevada prevalência de excesso de peso e obesidade. Deste modo, importa conhecer os determinantes para tão 

elevadas taxas de prevalência de obesidade infantil com o intuito de elaborar estratégias que permitam a sua 

prevenção. Ao nível dos CSP, uma intervenção familiar pode revelar-se verdadeiramente efetiva. 

mailto:teresareisilva7@gmail.com


Palavras-Chave: Obesidade Infantil Excesso de Peso Progenitores Índice de Massa Corporal 

 
P 7 
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Objetivos: O objetivo do presente estudo longitudinal foi analisar a tendência do Índice de Massa Corporal 

(IMC) numa amostra de alunos do primeiro ciclo do ensino básico durante um período de quatro anos. 

Métodos: 131 alunos do 1º ano do ensino básico (média de idade em 2012 = 6,32 anos, DP = 0,53) de um 

município do sudeste de Portugal tiveram a sua altura e o peso medidos regularmente ao longo de quatro anos 

(de 2012 a 2015). Os participantes foram categorizados como abaixo do peso, peso normal, sobrepeso e obesos 

de acordo com os critérios propostos por Cole e colaboradores. Resultados: O teste não paramétrico para 

amostras relacionadas de Friedman indicou diferenças significativas entre as quatro ondas (qui-quadrado = 

12,32, p <0,01). O teste de Wilcoxon foi usado como testes pos-hoc. O procedimento de ajuste de Bonferroni 

estabeleceu um p-valor significativo para 0,008. Foram encontradas diferenças significativas apenas entre 2012 

e 2013 (z = -3; p <0,008). 84,2% das crianças que tinham um IMC saudável em 2012, permaneceram saudáveis 

em 2013, enquanto que 15,8% apresentaram-se com sobrepeso ou obesos; aqueles que estavam com 

sobrepeso ou obesos em 2012, mantiveram um IMC pouco saudável em 2013, enquanto que 10,2% se tornaram 

saudáveis. Comparando os alunos em 2012 (no 1º ano do 1º ciclo), em 2015 (quando chegaram ao 4º ano), 

90,8% mantiveram um IMC saudável, enquanto 75,6% mantiveram um IMC pouco saudável. É de notar que dos 

24,4% que recuperaram para um IMC saudável em 2015, nenhum era obeso em 2012. Conclusões: Os 

resultados indicam que as crianças que são obesas à entrada do 1º ciclo tendem a permanecer com sobrepeso 

ou obesos durante toda a sua infância, ainda que tenha havido uma tendência para baixarem de peso (de 

obesos para sobrepeso, 69.2%). 

Palavras-Chave: IMC-obesidade-1º ciclo- excesso de peso 
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Introdução: A bioimpedância eléctrica (BIE) bipolar bipedal é um método conveniente e pouco dispendioso para 

estimar a composição corporal. No entanto, usada em crianças e adolescentes obesos, verificou-se ter má 

concordância com o método de referência. Neste estudo, avaliámos a concordância entre os indicadores de 

adiposidade - índice de massa gorda (IMG) e proporção de massa gorda (%MG) - estimados em crianças e 

adolescentes obesos, por medições feitas com BIE bipedal e pletismografia de deslocação de ar (PDA). Também 

verificou-se se a discordância é influenciada pela conformação corporal. Métodos: Compararam-se as 

estimativas de IMG e de %MG obtidas por medição feita sucessivamente por BIE bipedal (Tanita TBF-410) e por 

PDA (Bod Pod), em 100 avaliações de 81 crianças e adolescentes (7 a 18 anos) obesos admitidos 

consecutivamente numa consulta de referência. A PDA foi considerada o método de referência. A concordância 

foi avaliada pelo teste de correlação de Spearman e pela análise de Bland-Altman; explorou-se a associação 

entre a concordância e a conformação corporal pelos testes Mann-Whitney e correlação de Spearman. 

Resultados: A BIE bipedal subestima o IMG e a %MG. A subvalorização é maior nos rapazes (p<0,001), não 

variando com o estadio pubertário. A subvalorização é maior na obesidade andróide do que na generalizada 

(p<0,001), nos indivíduos mais baixos e nos que têm maior rácio perímetro da cintura:altura (PC:A). 

Encontraram-se correlações significativas, embora fracas, entre: o rácio PC:A e a diferença das estimativas do 
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IMG (r=0,388; p=0,003) e da %MG (r=0,444; p=0,001); e entre a altura e a diferença das estimativas do IMG (r=-

0,221; p=0,035). Conclusões: A BIE bipedal subestima a adiposidade em crianças e adolescentes obesos, 

especialmente nos rapazes e nos indivíduos com obesidade andróide ou com maior rácio PC:A. Nesses casos, as 

estimativas da adiposidade pela BIE bipedal devem ser interpretadas com precaução. Palavras-Chave: 

Bioimpedância composição corporal massa gorda 
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Introdução: O excesso de peso e a obesidade constituem um importante fator de risco para doenças 

cardiovasculares. Portugal é o quinto país com mais crianças obesas da Europa. Estima-se que cerca de 30% das 

crianças portuguesas apresentem peso excessivo e, destas, 10 a 15% sejam obesas. OBJETIVOS • Conhecer a 

prevalência de excesso de peso e obesidade infantil; • Estudar a associação entre o peso corporal, a alimentação 

e a atividade física. Metodologia: Este estudo foi dirigido a crianças a frequentar o 1º ano do 1º Ciclo do Ensino 

Básico, do ano letivo de 2016/2017, no concelho do Cartaxo. Foi realizado um inquérito pelas autoras do estudo, 

para recolha dos dados de cada criança: idade, sexo, peso, altura, tipo de alimentação e atividade física. 

Determinou-se o IMC de acordo com a fórmula da OMS. Todos os dados recolhidos são confidenciais, e o seu 

processamento e análise estatística foram realizados em suporte Excel. Resultados: Obteve-se uma amostra de 

166 crianças, sendo 51% do sexo feminino. No total, 39.2% apresentam peso excessivo, e destas, 18.1% tem 

obesidade. Das crianças com excesso de peso, 57.1% comem fruta e legumes todos os dias; 11.4% ingerem 

doces todos os dias; e 34.2% não realiza qualquer tipo de exercício. Das crianças com obesidade, 13.3% 

consomem doces todos os dias; 83.3% pratica 2 horas semanais ou menos de exercício, e destes, 33.3% não 

realiza qualquer atividade. Discussão/Conclusões: Em comparação com o resto do país, no concelho do Cartaxo 

verificamos uma maior percentagem de crianças com excesso de peso e obesidade. Torna-se urgente a 

implementação de programas de prevenção e de monitorização, para evitar o aumento do número de crianças e 

adolescentes em risco. 

Palavras-Chave: Obesidade infantil; Cartaxo; Prevenção 

 
P 10 

Sleep habits and its association with overweight risk in a sample of male children 

Aristides Machado-Rodrigues1, Rômulo Fernandes2, Luís Mascarenhas3, Augusta Gama4, Helena Nogueira1, 

Isabel Mourão5, Vítor Rosado-Marques6, Cristina Padez1 
1University of Coimbra (CIAS) 
2UNESP 
3University State of Paraná 
4Faculdade de Ciências, University of Lisbon 
5UTAD 
6FMH-UL 

rodriguesari@hotmail.com 

Background: The rapid increase in childhood obesity is mainly due to Portuguese ongoing economic, social, and 

behavioural transition. Among other behaviours, the role of irregular sleep duration at younger ages remains 

uncertain, especially when we consider short and longer that recommended sleep duration (American Academy 

of Pediatrics, 2016). Therefore, the present study aimed to analyse the association between healthy sleep 

duration and obesity risk in male Portuguese children. Methods: The sample of this cross-sectional study 

comprised 4089 male children aged 6–9 years. Height and weight were measured and body mass index (BMI) 

was calculated. Sleep habits and sedentary behaviours (i.e. TV viewing) were assessed by questionnaire. Logistic 

regressions were used, controlling for confounders (i.e. age, sedentary behaviour, and parental education). 

Results: About 71.7% of boys were categorized as normal weight, 19.7% as overweight, and 8.9% as obese; the 
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percentage of male children with irregular sleep habits was 9% during the week days, and about 11% at the 

weekend. After adjustments for confounders, males who have irregular sleep duration had 1.28 times more 

likely to be classified as overweight or obese children than their counterparts who had normal sleep duration on 

week days. The final model have shown an important inverse association between the overweight/obesity risk 

and the educational level of fathers (males: 95% CI 0.51 to 0.79, p<0.001). Conclusion: The results of the present 

study revealed that short and longer that recommended sleep duration was positive associated with obesity risk 

in boys on week days. Furthermore, findings revealed that the obesity risk could be highly influenced by the 

education level of fathers. Future scientific approaches should extend similar design to female children and 

using objective measures of sleep duration. 

Palavras-Chave: Adiposity, Portuguese children, sleep, public health 
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Introdução: A obesidade não associada à desregulação metabólica é definida como obesidade metabolicamente 

saudável. Valores de IMC semelhantes, não indicam necessariamente o mesmo grau de adiposidade ou 

desregulação metabólica. Alguns marcadores biológicos parecem correlacionar-se com a adiposidade central e 

presença de síndrome metabólica. Foi objetivo deste estudo verificar se o índice de triglicerídeos/glicose (I-TgG) 

poderá ser um marcador útil na identificação da obesidade metabolicamente não saudável. Métodos: Foi 

realizado um estudo retrospetivo de doentes seguidos em hospital terciário. Definiu-se metabolicamente não 

saudável como a presença de ≥3 dos seguintes critérios: TA>130/85mmHg ou fármacos anti-hipertensores; 

TG>150mg/dL ou fármacos antidislipidémicos; HDL<40 ou <50mg/dL, no sexo masculino ou feminino, 

respetivamente; glicose em jejum>110mg/dL ou fármacos antidiabéticos; perímetro da cintura>102 ou >88cm 

no sexo masculino e feminino, respetivamente. O índice TgG foi calculado com a formula 

ln(TG(mg/dL)xglicose(mg/dL)/2). Os dados foram analisados usando o SPSSv22 com um nível de significância de 

0,05. Resultados: Foram identificados 70 doentes, 51,4% do género feminino, com idade média 51,8±13 anos, 

IMC médio de 33,61±3,4 Kg/m2 e perímetro da cintura médio de 107,8±8,9cm. 88,6% (n=62) dos doentes foram 

classificados como obesos metabolicamente não saudáveis. Os obesos metabolicamente não saudáveis 

apresentaram um I-TgG médio superior aos obesos metabolicamente saudáveis (9,38±0,7vs8,38±0.7, p=0,001). 

Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas no que respeita a parâmetros como o colesterol-

LDL, o ácido úrico ou a PCR-ultra-sensível. Após exclusão de doentes diabéticos ou sob terapêutica 

antidislipidemica, esta diferença manteve-se estatisticamente significativa. Conclusão: Na nossa amostra de 

doentes com obesidade, o I-TgG revelou-se significativamente mais elevado nos doentes metabolicamente não 

saudáveis comparando com doentes saudáveis. Não detetamos diferenças noutros marcadores conhecidos na 

literatura, provavelmente pelo tamanho amostral. Apesar da necessidade de confirmação em estudos de 

maiores dimensões, o I-TgG poderá vir a ser um marcador útil, simples e barato na deteção de indivíduos com 

obesidade metabolicamente não saudável. 

Palavras-Chave: obesidade, síndrome metabólica, índice triglicerideos-glicose 

 
P 12 

O LDL oxidado na obesidade metabolicamente não saudável 

Sílvia Paredes1, Liliana Fonseca2, Joana Vilaverde2, Marta Alves1, José Carlos Olivera2, Isabel Palma2 

1Hospital de Braga 
2Centro Hospitalar do Porto 

silvia.sparedes@gmail.com 

Introdução: A obesidade, sobretudo a visceral é um problema de saúde major, fundamental no 

desenvolvimento da síndrome metabólica (SM). Vários mecanismos tentam explicar a relação da obesidade com 
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a desregulação metabólica e o stresse oxidativo parece ser um dos mecanismos envolvidos no desenvolvimento 

da SM associada à obesidade. Foi objetivo deste trabalho comparar os níveis de LDL-oxidado numa população 

de obesos metabolicamente saudáveis e não saudáveis. Métodos: Foi realizado um estudo retrospetivo de 

doentes seguidos em hospital terciário. Definiu-se metabolicamente não saudável como a presença de ≥3 dos 

seguintes critérios: TA>130/85mmHg ou fármacos anti-hipertensores; TG>150mg/dL ou fármacos 

antidislipidémicos; HDL<40 ou <50mg/dL, no sexo masculino ou feminino, respetivamente; glicose em 

jejum>110mg/dL ou fármacos antidiabéticos; e, perímetro da cintura>102 ou >88cm no sexo masculino e 

feminino, respetivamente. Os dados foram analisados usando o SPSSv22 com um nível de significância de 0,05. 

Resultados: Foram identificados 72 doentes, 50% do género feminino, com idade média 51,8±13 anos, IMC 

médio de 33,78±3,4 Kg/m2 e perímetro da cintura médio de 108,3±9,1cm. 79,2% (n=57) dos doentes foram 

classificados como obesos metabolicamente não saudáveis. Os obesos metabolicamente não saudáveis 

apresentaram uma concentração média de LDL oxidado superior aos obesos metabolicamente saudáveis 

(158,6±86,4vs103,61±39,1, p=0,019). Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas no que 

respeita aos níveis de colesterol, colesterol-LDL, apolipoproteina B ou lipoproteína(a). Conclusão: Na nossa 

amostra de doentes com obesidade, os níveis de LDL-oxidado revelaram-se significativamente mais elevado nos 

doentes metabolicamente não saudáveis comparando com doentes saudáveis. Os níveis elevados de stresse 

oxidativo, traduzidos pela presença de LDL-oxidado, que ocorrem na obesidade poderão estar envolvidos no 

desenvolvimento da desregulação metabólica associada à obesidade e ao desenvolvimento do fenótipo de 

obesidade metabolicamente não saudável. 
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P 13 

Associação entre uricemia, síndrome metabólica e insulino-resistência em doentes obesos – ácido úrico como 

novo marcador metabólico? 

Mariana Barbosa, Inês Barros, Vera Fernandes, Sílvia Paredes, Cláudia Matta-Coelho, Ana Margarida Monteiro, 

Marta Alves, Maria Lopes Pereira, Selma B. Souto 

Serviço de Endocrinologia, Hospital de Braga 

marianamb013@gmail.com 

Introdução: A hiperuricemia tem sido associada a vários factores que contribuem para a Síndrome Metabólica 

(SM). Foi objectivo deste estudo determinar a associação entre os níveis de ácido úrico e a presença de SM, bem 

como a sua relação com o número de componentes de SM presentes e a insulino-resistência (IR), numa 

população de adultos obesos. Métodos: Estudo retrospetivo dos doentes obesos seguidos em consulta de 

Obesidade do Hospital de Braga (programa de Tratamento não cirúrgico da Obesidade – TObe). Excluíram-se 

doentes sob terapêutica hipouricemiante e doentes sem informação clínica que permitisse definir SM, sendo a 

amostra final constituída por 255 indivíduos. SM foi definida de acordo com os critérios NCEP ATP III. Foram 

recolhidos dados antropométricos, clínicos e analíticos, que foram analisados com recurso ao SPSSv22®, usando 

um nível de significância de 0,05.  Resultados: Dos 255 doentes analisados, 77,6% eram do sexo feminino. A 

média da idade foi 44,7±12,7 anos e a do IMC 40,0±5,3 Kg/m2. Na amostra incluída, 46,7% apresentavam SM. Os 

níveis médios de ácido úrico foram de 4,84±1,28mg/dl. Os homens apresentaram níveis de ácido úrico 

significativamente mais elevados que as mulheres (5,99±1,31 vs. 4,52±1,08mg/dl, p<0,001), tal como os doentes 

com SM (vs. sem SM) (5,07±1,21 vs. 4,63±1,31mg/dl, p=0,007). Doentes com mais componentes de SM 

apresentavam níveis significativamente mais elevados de ácido úrico (0: 4,40±1,21 vs. 1: 4,41±1,18 vs. 2: 

4,83±1,40 vs. 3: 4,98±1,31 vs. ≥4: 5,22±1,05mg/dl, p=0,024). Nos doentes sem diabetes, constatou-se uma 

associação positiva entre os níveis de ácido úrico e o HOMA-IR (r=0,171, p=0,021). Conclusões: Obesos com SM 

apresentam níveis de ácido úrico mais elevados que obesos sem SM. Verificou-se ainda associação dos níveis de 

ácido úrico com o número de componentes de SM e com o HOMA-IR. Estes dados apoiam a evidência que 

propõe o ácido úrico como possível marcador de SM e IR. 
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Introdução: É conhecido da literatura a relação inter-dependente entre obesidade e resistência à insulina. 

Vários estudos apontam para uma correlação entre perda de peso e diminuição de resistência à insulina. O 

objectivo do nosso trabalho foi verificar a existência desta correlação ao fim de 12 meses de cumprimento do 

projeto TObe. Este projeto consiste num seguimento estruturado de doentes obesos por Endocrinologia e 

Nutrição.Métodos: Estudo retrospetivo de 54 doentes não diabéticos, com seguimento de 12 meses no projeto 

TObe. Os dados das consultas foram recolhidos e tratados, avaliando o peso através do Índice de Massa 

Corporal (IMC) e a resistência à insulina através do Índice HOMA-IR. A análise estatística foi realizada com o 

programa SPSSvs22, recorrendo-se ao teste-T para amostras emparelhadas e ao método de correlação de 

Pearson, com nível de significância de 0,05.Resultados: Dos 54 doentes incluídos, 45 (83,3%) eram do sexo 

feminino e a média de idades foi 43,13±14,6 anos. A média do IMC na primeira consulta foi de 40,03±5,0 kg/m2 

e a mediana do HOMA-IR de 3,14 (P25: 2,19; P75: 4,90). Aos 12 meses verificou-se uma redução 

estatisticamente significativa do IMC de 2,58±3,7 kg/m2 (p<0,01). Houve redução de HOMA-IR aos 12 meses de 

0,43 (P25: -1,63; P75: 0,70) com n=31 e p=0,122. Encontrou-se uma correlação estatisticamente significativa 

entre IMC e HOMA-IR no início do projecto (r=0,350; p=0,010) e no fim (r=0,525; p=0,002). Também se verificou 

correlação entre a variação de IMC e a do HOMA-IR ao longo do tempo de seguimento (r=-0,507; 

p=0,010).Conclusão: A implementação do projeto TObe teve resultados positivos, uma vez que resultou em 

perda ponderal significativa e redução dos Índices de HOMA-IR aos 12 meses. Confirmou-se a relação entre IMC 

e HOMA-IR, sendo esta tanto mais forte quanto menor o IMC, e a existência de correlação entre perda de peso 

e diminuição de resistência à insulina. 
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A população idosa obesa está a aumentar exponencialmente tornando-se particularmente problemática devido, 

não apenas à associação da obesidade com diversas doenças cardiovasculares e metabólicas, como também, ao 

aumento do risco de incapacidade através da diminuição da sua capacidade funcional e mobilidade. O estado 

pró- inflamatório causado pela obesidade tem sido intimamente associado à perda de massa muscular e 

consequente sarcopenia, pilares fundamentais no processo fisiopatológico da síndrome da fragilidade (Kalish, 

2016; Samper-Ternent &Snih, 2012). 

Este estudo teve como objetivo comparar as medições antropométricas (índice de massa corporal (IMC), 

percentagem de massa gorda (%MG), perímetro de cintura(PC), e rácio PC/PA) entre idosos robustos, pré-

frágeis e frágeis. Adicionalmente, estudamos as possíveis correlações entre as variáveis da composição corporal 

e o fenótipo de fragilidade. 

A amostra foi composta por 58 idosos residentes na comunidade com uma média etária de 73,62 ±5,38anos. O 

peso e a altura foram medidos por avaliações standard para obtenção do IMC, a %MG foi obtida por 

bioimpedância elétrica e os perímetros medidos com recurso a uma fita métrica escalada ao milímetro. O 
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estado de fragilidade foi identificado através do critério modificado proposto por Fried e colegas (2001). Para 

testar as diferenças recorremos ao t-teste de medidas independentes e para avaliar as correlações usamos o 

coeficiente de Spearman. O nível de significância considerado foi de p<0.05. 

Os nossos resultados mostraram que: i) existência de diferenças significativas na variável %MG entre idosos 

frágeis e robustos (p =0,017); ii) existência de uma correlação positiva significativa (p = 0,021) entre a  %MG e o 

fenótipo de fragilidade. 

Conclui-se que a percentagem de gordura parece influenciar no fenótipo de fragilidade, sendo possível 

encontrar diferenças entre idosos frágeis e robustos. Contudo são necessários mais estudos com uma amostra 

maior. 

Agradecimentos: Os idosos deste estudo estão integrados no projeto “Mais Ativos, Mais Vividos” financiado 

pelo IPDJ. 
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Introdução: Aproximadamente 65 a 75% das mulheres grávidas com diabetes gestacional (DG) apresentam 

excesso de peso ou obesidade. Pretendemos avaliar a repercussão do índice de massa corporal (IMC) pré-

gravídico nos desfechos obstétricos e neonatais das mulheres grávidas com DG e aumento de peso gestacional 

adequado. Métodos: Estudo retrospetivo e multicêntrico de 12006 grávidas com DG em Portugal, entre 2011 e 

2015. O ganho de peso durante a gravidez foi estratificado de acordo com as recomendações do Institute of 

Medicine (IOM). Avaliamos a taxa de insulinização, frequência de pré-eclâmpsia, parto por cesariana e recém-

nascidos grandes-para-idade-gestacional (GIG). Resultados: Na nossa amostra, o aumento de peso durante a 

gravidez foi insuficiente em 41.6% (n=4074), adequado em 26.6% (n=3197) e excessivo em 25.7% (n=2512). Nas 

grávidas com aumento de peso gestacional adequado, 42.1% (n=1347) apresentavam um IMC pré-gravídico 

apropriado, 29.9% (n=955) excesso de peso e 25.8% (n=826) obesidade. As mulheres com excesso de peso 

foram mais insulinizadas do que as mulheres com IMC adequado (46.7 vs 36.3%, p<0.001), não se observando 

diferenças nos restantes desfechos. Nas mulheres com obesidade comparativamente às mulheres com excesso 

de peso, observou-se maior instituição de insulinoterapia (54.4 vs 46.7%, p<0.001), frequência mais elevada de 

pré-eclâmpsia (4.5 vs 2.6%, p=0.26), parto por cesariana (42.9 vs 34.0%, p<0.001) e recém-nascidos GIG (5.8 vs 

2.7%, p<0.001). Numa sub-análise das mulheres com obesidade, verificou-se que a obesidade grau I foi a mais 

frequente (64.0%, n=529). Nas mulheres com obesidade grau I comparativamente às mulheres com obesidade 

grau II e III observou-se menor frequência de recém-nascidos GIG (3.6 vs 8.6% e 3.6 vs 12.8%, p<0.001). 

Conclusão: Os nossos resultados demonstram que as grávidas com excesso de peso ponderal pré-gravídico e 

aumento de peso gestacional adequado apresentam desfechos similares às grávidas com IMC pré-gravídico 

apropriado e mais favoráveis do que as mulheres com obesidade. Ressaltamos a importância da prevenção da 

obesidade no planeamento da gravidez. 

Palavras-Chave: diabetes gestacional desfechos IMC pré-gravídico 
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Introdução: Nos últimos anos, as células mesenquimais estromais (MSCs) têm vindo a revelar-se promissoras, 

principalmente devido às suas propriedades imunomoduladoras, anti-inflamatórias e regenerativas. As UCX® 

são MSCs expandidas e derivadas do tecido do cordão umbilical, isoladas através de uma tecnologia patenteada. 

Apesar de estudos pré-clínicos terem demonstrado a segurança, qualidade e eficácia das UCX®, o seu papel na 

obesidade e desenvolvimento de esteatose hepática não-alcoólica carece de uma caracterização detalhada. 

Objectivos: O objetivo deste trabalho foi investigar qual o impacto do tratamento com UCX® num modelo 

animal de obesidade e fígado gordo. Material e Métodos: Foram utilizados murganhos C57Bl/6 machos, 

divididos em três grupos experimentais. Os animais foram sujeitos a dois tipos de dietas, normo- ou hiper-

calórica (HFat), das 6 às 18 semanas de idade, com acesso ad libitum às mesmas. O grupo HFat foi dividido em: 

HFat e HFat-UCX®, sujeitos a uma injeção intraperitoneal semanal de 10E6 células UCX® durante as últimas 7 

semanas. O peso, glicémia, consumo de alimentos e comportamento dos animais foi monitorizado durante todo 

o estudo. Após 5 semanas de dieta e no final do estudo, foram avaliadas a sensibilidade à insulina e tolerância à 

glucose. Após conclusão do estudo, foram analisados vários parâmetros hepáticos, nomeadamente a histologia 

e o conteúdo de triglicéridos e colesterol. Conclusão: A dieta HFat levou ao aumento de peso, hiperglicémia, 

insulino-resistência e intolerância à glucose, quando comparados com o grupo controlo, indicando um estadio 

pré-diabético. Os animais HFat-UCX® não aumentaram de peso em igual extensão aos animais HFat não 

tratados, apresentando valores inferiores de glicémia e melhor sensibilidade à insulina e tolerância à glucose. Os 

animais HFat-UCX® apresentaram um rácio peso do fígado/peso corporal inferior aos animais HFat, 

acompanhado de uma diminuição da acumulação de lípidos no fígado. Em suma, as células UCX® parecem 

exercer um efeito protetor contra a obesidade e esteatose hepática não-alcoólica. 

Palavras-Chave: obesidade; células estaminais; esteatose hepática 
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Introdução: Obesidade, doença crônica, resultante da deposição excessiva de gordura nos adipócitos; associada 

a doenças potencialmente letais. Etiologia multifatorial. Acompanhamento Multidisciplinar (clínicos, 

radiologistas, nutricionistas, enfermeiros, psicólogos) é fundamental para que mudança de hábito atinja estágio 

de manutenção (mudanças incorporadas). Pesquisa visou comparar evoluções entre participantes do programa 

de saúde de operadora de saúde (2013/2016), que permaneceram até terceira avaliação (primeiro grupo) e 

sexta avaliação (segundo grupo), respectivamente. Métodos: Dos 2.289 associados rastreados pelos 

clínicos/radiologistas; 1.782 (77,85%) foram encaminhados às nutricionistas/psicólogas/enfermagem; desses, 

322 (28,93%) permaneceram até a terceira avaliação, e 205 (18,68%) até a sexta. Estudos transversais repetidos 

do primeiro e segundo grupo (amostras aleatórias). Primeiro grupo, 92 associados (54, gênero feminino, idade 

média 49,15 (dp 16,68) e 38, gênero masculino, idade média 50,50 (dp17,91); e segundo grupo, 164 associados 

(97, gênero feminino, idade média 54,77 (dp 17,38); 67, gênero masculino, idade média 51,13 (dp 16,44)). 

Bioquímica após jejum (12h), ultrassom abdominal (rastrear esteatose hepática). Estadiômetro Prime Med 

(0,80-2,02m); composição corporal (In Body 370:5,50,250KLZ), referências: 10ª Diretriz Brasileira sobre 

Dislipidemias. Software Minitab (Teste t pareado e IC) p-value ≤0,05. Resultados: Verificou-se alterações 

percentuais respectivamente entre os dois grupos: perfil antropométrico: peso (72,82%;67,67%); percentual de 

gordura corporal (91,21%;92,07%); relação cintura quadril (83,69%;82,31%); na bioquímica: colesterol 

(44,56%;47,56%); HDL (27,17%;23,78%); LDL (8,69%;12,19%); triglicerídeos (29,34%;21,95%); glicose 

(19,56%;20,12%); insulina (26,31%;26,32%); Homa Ir (29,34%;31,09%), PCR (39,13%;32,31%) e esteatose 

hepática (30,43%;32,91%). 65,35% do segundo grupo obtiveram perda de peso, contra 47,82% do primeiro. 
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Diferenças de perdas entre as duas médias amostrais foram significativas: peso: 0,37(dp 2,58); 1,69(dp4,23); 

IMC: 0,16(dp1,44); 0,52(dp1,50); MGC: 0,50(dp3,94); 1,71(dp4,50); PGC: 0,94(dp5,37); 2,96(dp6,88); RCQ: 

0,01(dp0,05); 0,19(dp2,35). Conclusão: Acompanhamento multidisciplinar requer período mínimo de 6 meses 

para eficácia das ações contra obesidade, e início da consolidação da mudança de hábito de vida; os que 

interromperam o tratamento obtiveram resultado tímido. 

Palavras-Chave: Obesidade, Equipe Multidisciplinar, Adesão ao Tratamento 
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Introduction: Obesity, according to the World Health Organisation, is the biggest public health issue in the 

developed countries, while in the developing countries it is also becoming a serious issue. Bariatric surgery is 

being more and more used to treat obesity and consequently is also more studied. Some studies suggest that 

bariatric surgery has a negative impact in bone health leading to a decrease in bone mineral density. Objective: 

This study aims to compare two different methods of evaluation of body composition, DXA and BIA, in obese 

and non-obese women. Furthermore it also aims to study the evolution of bone mineral density in obese 

women submitted to bariatric surgery, in three moments: pre-surgery, 1st and 3rd months after surgery. 

Material and Methods: Our study population was constituted by 37 women, divided in two groups: the study 

group, witch englobed 22 women of the obesity surgery treatment consult and the control group, witch 

englobed 15 women that worked in Hospital de São João, from the same age range. A smaller sample of 7 

women was also evaluated on the 1st and 3rd months after surgery. Results: We verified significant differences 

between the two methods of body composition analysis in the four parameters, weight, body fat percentage, 

lean mass free of bone and bone mineral content. Regarding the sub-sample, there was no significant loss of 

bone mineral density in the three moments, but there was a significant loss of weight, body fat percentage and 

lean mass free of bone. Conclusions: The two methods of body composition analysis are different and there is 

no bone mineral density loss in three months after bariatric surgery. 

Palavras-Chave: Obesity bariatric surgery body composition DXA BIA 
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Introdução: A Organização Mundial de Saúde (OMS) define obesidade como uma doença em que o excesso de 

gordura corporal acumulado pode atingir graus capazes de afectar a saúde. A obesidade é classificada através 

do índice de massa corporal (IMC), que se traduz por uma razão simples entre o peso e a altura. A prevenção e 

tratamento da obesidade – considerada uma epidemia à escala mundial – é crucial. Se os indivíduos não tiverem 

consciência de que têm excesso de peso, não alteram hábitos nem não procuram ajuda médica, o que pode 

originar diversos outros problemas de saúde associados à obesidade. Como tal, este estudo pretende analisar o 

grau de concordância entre o auto reporte de obesidade e a avaliação do IMC, por sexo, idade, formação 

académica e estado civil. Métodos: Os dados recolhidos pertencem ao estudo Pro.Mo Saúde (2015), do qual se 

retiraram dados de 605 indivíduos residentes em Portugal. Foi aplicado um questionário que incluía informação 
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socio demográfica e questões relativas ao auto reporte de patologias, nomeadamente, obesidade. Foi ainda 

realizado pelos participantes um check-up clínico no qual se efectuaram as medições para o cálculo do IMC. 

Resultados: utilizou-se o K de Cohen para avaliar o grau de concordância entre o auto reporte e o cálculo do 

IMC. O K foi interpretado de acordo com Altman (1991). Após análise verificou-se uma concordância moderada 

entre auto reporte e IMC: k=0-446; p=.000. Não se verificaram diferenças de concordância por sexo, idade, 

formação académica e estado civil. Conclusão: Apesar dos resultados mostrarem que os indivíduos caminham 

para um maior e melhor entendimento das suas patologias, o grau de concordância deste estudo continua a ser 

moderado, mostrando a importância de aumentar o investimento na formação e informação sobre obesidade. 

Palavras-Chave: obesidade prevenção auto reporte IMC 
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Introduction: The latest Portuguese National Health Inquiry (INE 2014) claims that 52.8% of the adult population 

is overweight or obese, 25.3% have high blood pressure, 9.3% have diabetes and 11.9% have depression. The 

Portuguese Cardiology Foundation estimates that about two thirds of the Portuguese adult population has high 

cholesterol. According to a study by Ohayona and Paiva (2005), 28.1% of the adult Portuguese population 

suffers from insomnia. The current study examined which comorbidities are associated with adult overweight 

and obesity. Material & Methods: This study used data from Pro.Mo Saúde 2015, which was attended by 675 

people, from 18 to 88 years, residing in Portugal. The participants completed a questionnaire, which included 

sociodemographic information, the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) to evaluate anxiety and 

depression and the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) to evaluate sleep quality. They have also performed a 

check-up, which included BMI evaluation, blood pressure measure, HDL, LDL and glycemic analyses. Results: 

Multiple Regression Analyses revealed that BMI is a predictor of glycemic level (adjusted R²=0.210; ß=0.196; 

p<0.001), systolic blood pressure (adjusted R²=0.328; ß=0.259; p<0.001), diastolic blood pressure (adjusted 

R²=0.219; ß=0.249; p<0.001) and HDL cholesterol (adjusted R²=0.207; ß=-0.197; p<0.001), but not of LDL 

cholesterol, depression, anxiety or sleep disorders. Conclusions: Obesity is a predictor of several pathologies, so 

it is expected that interventions regarding weight loss and weight control might bring a considerable 

improvement on the Portuguese population health status. 

Palavras-Chave: BMI blood_pressure glycemic_level HDL_cholesterol 
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Introdução: A obesidade tem etiologia multifactorial envolvendo factores bioquímicos, dietéticos e 

comportamentais estando associada a diversas alterações hormonais, metabólicas, cardiovasculares e algumas 

neoplasias. Este estudo teve como objetivo avaliar a associação entre a distribuição de gordura corporal medida 

pelo índice obesogénico com a função tiroideia medida pelos níveis séricos de TSH em indivíduos com IMC ≥ 25 

kg/m^2 e eutiroidismo. Metodologia: Foram selecionados 343 obesos em eutiroidismo clínico e laboratorial da 

consulta de Endocrinologia de um hospital central. Foram excluídos doentes com idade < 18 anos, história 

prévia de abdominoplastia, diagnóstico de disfunção tiroideia não compensada, sob medicação relacionada com 

eixo hipófise-tiróide e grávidas. Avaliámos 453 determinações de TSH realizadas num intervalo de tempo 

inferior a 1 mês relativamente às medições antropométricas. Utilizou-se métodos descritivos e não 

paramétricos, correlação de Pearson, Teste T de Student para as variáveis contínuas e o Chi quadrado para as 

categoriais. Resultados: Da população em estudo 77% eram do género feminino e 45% já tinham efetuado TCO. 
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A média de idades foi 49.2 ± 12.8 anos. Em relação aos dados antropométricos, apresentados em média e 

desvio padrão, foram: perímetro da cintura 117.1 ± 16.3 cm, peso 105.2 ± 22.7 Kg, índice obesogénico 0.72 ± 

0.1, IMC 39.5 ± 7.2. A média do valor de TSH foi 2.0 ± 1.0 µUI/L. Os valores de TSH correlacionaram-se 

positivamente com o peso (p=0,012), IMC (p=0,001) e Índice obesogénico (p=0,042) e persistiram após 

ajustamento para a história de disfunção tiroideia prévia ou de terapêutica com tiroxina. Houve diferenças 

estatisticamente significativas entre as características antropométicas dos doentes operados. Conclusão: Em 

indivíduos eutiroideus a TSH apresentou uma associação positiva com o IMC e os marcadores de obesidade 

central (cintura e índice obesogénico) que persistiram após ajustamento para história de disfunção tiroideia 

prévia ou terapêutica com tiroxina. 

Palavras-Chave: obesidade TSH indice-obesogenico 
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The association between hand grip strength (HGS) and cardiovascular disease (CVD) has been described in 

literature; however, this association is poorly understood, with contradictory results.  A possible explanation for 

this association is the hypothesis of cardiovascular risk factors (CVRF), in addition to their role in the 

development of CVD, being also mediators in a decrease of hand grip strength. This study aims to evaluate the 

association between hand grip strength (HGS) and cardiovascular risk factors (CVRF) and also to compare this 

association in individuals with and without previous cardiovascular disease (CVD) (heart attack and stroke). 

In this cross-sectional analysis, we used data from participants aged 50 or older in wave 4 of the Survey of 

Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE) database. HGS was considered as a dependent variable, and 

age, sex, years of education, physical inactivity, body mass index (BMI), diabetes, hypertension, the number of 

chronic diseases and smoking status were used as explanatory variables. From a total of 58489 individuals, 

31558 individuals aged 50 or older (mean age = 65.24, sd=9.98 year old; 56% female) were selected. From this 

16.9 % (n=5318) self-reported history of previous CVD. Due to the significant differences in HGS values between 

sex the subsequent analysis were performed stratified by sex. Using univariable and multivariable multilevel 

regression models, a significant association of all studied explanatory variables with HGS was found in male and 

female individuals with no history of CVD, with exception of BMI in female individuals, which become 

significantly associated to HGS when adjusted for the other variables. Furthermore, in both gender with a 

previous history of CVD a significant association was found between HGS and the explanatory variables. The 

study showed an association between HGS with CVRF in individuals with and without previous CVD, which 

suggests that HGS could be used as a cumulative marker of CVRF. 

Keywords: Risk factors, Cardiovascular disease, Ageing, Grip strength. 
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Introdução: As diferentes abordagens terapêuticas dirigidas à perda ponderal em doentes obesos incluem 

intervenções para alteração de estilo de vida, farmacoterapia e cirurgia bariátrica. O nosso trabalho visa 

comparar a longo prazo os resultados dos métodos cirúrgicos (TCO) VS a abordagem comportamental na perda 

ponderal. Métodos: Estudo retrospectivo realizado numa consulta multidisciplinar de TCO. Selecionados todos 

os doentes com 5 ou mais anos de seguimento, agrupados segundo a intervenção terapêutica: cirurgia bariátrica 

VS intervenção conservadora com sugestão de alterações de dieta e estilo de vida. Excluídos os doentes que 

realizaram uma segunda cirurgia ou que colocaram balão intra-gástrico. Analisados parâmetros clínicos e 

antropométricos na primeira avaliação do doente (antes de intervenção terapêutica) e na última avaliação 

disponível. Resultados: Incluíram-se 381 doentes (319 do sexo feminino) – 268 (70%) submetidos a cirurgia 

bariátrica (IMC médio de 48,6) e 113 a terapêutica conservadora (IMC médio de 45,2). A idade média à data da 

primeira consulta foi de 42 ± 0,6 anos. Dos doentes submetidos a cirurgia bariátrica, 196 realizaram colocação 

de banda gástrica, 30 realizaram bypass gástrico e 42 cirurgia sleeve gástrica. A duração de seguimento média 

foi de 8,3 ± 0,1 anos. Observou-se uma perda de peso média de 38,5 ± 1,3 kg no grupo submetido a cirurgia 

bariátrica e de 9,0 ± 1,5 kg no grupo com tratamento conservador - p<0,001. Quando considerados 

separadamente os vários tipos de cirurgia bariátrica, qualquer um destes obteve uma perda de peso média 

superior ao grupo de tratamento conservador- p<0,001. Faleceram dois doentes no período peri-operatório. 

Conclusões: Além do beneficio já estudado a curto-médio prazo, na nossa série a cirurgia bariátrica mostrou-se 

superior à intervenção comportamental isolada no que toca à perda ponderal a longo prazo. Esta redução 

ponderal acompanhou-se numa melhoria das comorbilidades associadas, relevantes na vida dos doentes, pelo 

que constitui uma opção terapêutica interessante. 

Palavras-Chave: obesidade cirurgia dieta terapêutica 
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Introdução: o sleeve gástrico (SG) tem resultados eficazes na perda de peso. Poucos estudos avaliaram as 

alterações da composição corporal após SG por mais de 2 anos após a cirurgia. 

Objetivo: investigar o impacto do SG sobre o peso e a composição corporal, comparando por género. Materiais 

e métodos: Retrospectivamente foram analisadas os dados de doentes submetidos a SG entre 2011 e 2013. Os 

dados sobre antropometria antes e 1, 2 e 3 anos após SG foram acedidos através do processo clínico. A 

composição corporal foi avaliada por impedância bioelétrica (Tanita®). Resultados: 55 mulheres, idade média 

42,11±10 anos, índice médio de massa corporal (IMC) médio 44,59±4,9Kg/m2 e 11 homens, idade média 

39,55±10,9 anos, IMC médio 44,66±5,4Kg/m2 foram incluídos. Um ano após SG, os homens perderam 36% de 

peso, 67% de massa gorda e 18% de massa magra. Nas mulheres, 1 ano após cirurgia, o peso diminuiu 32%, a 

massa gorda 52% e massa magra 12%. Dois e três anos após a cirurgia, os homens perderam 33% e 30% de 

peso, 59% e 53% de massa gorda e 20% e 19% de massa magra, respectivamente. Nas mulheres, 2 e 3 anos após 

a cirurgia, o peso diminuiu 33% e 30%, a massa gorda 52% e 48% e a massa magra 14% e 13%, respectivamente.  

Conclusão: Ambos os géneros apresentaram perda de 30% do peso pré-cirúrgico 3 anos após SG. No entanto, os 

homens perderam maior quantidade de massa gorda relativamente à percentagem de gordura inicial e ainda 

mais massa magra comparando com as mulheres. Após SG, esforços devem ser desenvolvidos para optimizar a 

perda de massa de gorda, especialmente em mulheres, e para evitar a perda de massa magra, especialmente 

nos homens. As estratégias para evitar o reganho de peso são fundamentais em ambos os géneros. 

Palavras-Chave: Sleeve gástrico, Obesidade; Composição corporal; Massa magra; Massa gorda 

 
 
 
 



P 26 
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Introdução: A idade pode ser um fator determinante na perda de peso após a cirurgia bariátrica, contudo, a 

evidência não é unânime, apontando para resultados menos favoráveis acima dos 60 anos. Objectivo: Avaliar as 

diferenças na perda do excesso de peso, 1 ano após a cirurgia bariátrica, em doentes com idade ≥45 vs <45 

anos. Métodos: Estudo retrospetivo observacional transversal, em doentes obesos seguidos pelo menos 

durante um ano após a cirurgia bariátrica (bypass Y-Roux ou Sleeve gástrico), realizada entre 1998 e 2016. Os 

doentes foram agrupados de acordo com idade (<45/≥45 anos) e comparados em termos de perda de excesso 

de IMC (%EBMIL) e outros endpoints. Foram aplicados métodos de estatística descritiva, e não paramétrica, 

teste-t-Student e ANOVA em variáveis contínuas e o qui-quadrado nas categoriais. Resultados: 378 doentes 

corresponderam aos critérios de seleção (n=378), dos quais 57,4% tinham idade ≥45 anos (idade média 35±6,5 

vs 53,5±5,6). Não se verificavam diferenças significativas na distribuição do IMC pré-cirúrgico (≥45 anos 46,4; 

<45 46,2). No grupo com idade <45 anos, a mediana da perda de peso foi de 33,7±17,3 kg (vs 28,5±13,5; 

p=0.001) e o valor médio de %EBMIL foi de 60,8% (vs 54,6%; p=0.025). A percentagem de doentes com 

%EBMIL<50% foi de 36,7% (<45anos) e 46% (≥45 anos). Verificaram-se níveis mais baixos de tensão arterial 

sistólica (123vs137mmHg; p<0.001), colesterol total (173vs195mg/dL; p<0.001), LDL (100vs118mg/dL; p=0.016), 

triglicéridos (92vs 98mg/dL; p=0.027), glicémia em jejum (91vs96mg/dL; p=0.003) e taxa de filtração glomerular 

estimada (100vs83ml/min/1,73m2; p<0.001), no grupo com idade <45 anos. Não foram encontradas diferenças 

significativas na distribuição dos valores de HbA1c, albuminúria e colesterol HDL. Discussão/Conclusão: Doentes 

com menos de 45 anos perderam maior quantidade de peso do que doentes com mais idade, após a cirurgia 

bariátrica. Essa tendência pode ser útil como preditor pré-operatório de perda de peso em doentes bariátricos. 

Palavras-Chave: Cirurgia Bariátrica, Idade, comorbilidades 
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Introdução: A cirurgia bariátrica é um tratamento eficaz nos doentes com obesidade mórbida. Factores 

relacionados com o doente podem influenciar os resultados cirúrgicos. Objectivo: Avaliar a influência da idade 

de início da obesidade na perda de peso após cirurgia bariátrica, bem como na remissão de comorbilidades. 

Métodos: Estudo retrospectivo de doentes obesos submetidos a cirurgia bariátrica entre Janeiro de 2010 e 

Junho de 2016. Os doentes (n=1934) foram divididos em 2 grupos: início da obesidade antes dos 20 anos 

(n=727) e depois dos 20 anos (n=667). Avaliamos o impacto da idade de início da obesidade na % de perda de 

peso e remissão de diabetes mellitus (DM), hipertensão arterial (HTA) e dislipidemia 1 ano após a cirurgia. A 

análise estatística foi realizada com teste t e teste qui-quadrado antes e após emparelhamento por propensity 

score para a idade, sexo, índice de massa corporal (IMC) e tipo de cirurgia. Resultados: Após emparelhamento 

obtivemos grupos comparáveis no sexo (87,2% vs 87,7% sexo feminino, p=0,844), idade (42,2±8,3 vs 43,1±9,4 

anos, p=0,119), história de DM (26,2% vs 32,0%, p=0,05), HTA (40,7% vs 45,4%, p=0,147) e dislipidemia (61,4% 

vs 56,8%, p=0,156), e tipo de cirurgia efectuado (15,7% vs 15,7% banda gástrica; 61,3% vs 61,1% bypass gástrico; 

23,0% vs 23,2% sleeve gástrico; p=0,997). Os benefícios da cirurgia bariátrica foram similares 
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independentemente do grupo de idade de início da obesidade (antes ou após 20 anos), tanto no que se refere à 

% de perda de peso (29,9 ± 10,2 vs 30,1 ± 10,4, p=0,875), como à remissão de DM (59,6% vs 65,5%, p=0,326), 

HTA (54,1% vs 51,8%, p=0,458) e dislipidemia (67,2% vs 65,2%, p=0,678). Conclusão: A idade de início de 

obesidade não parece condicionar os benefícios da cirurgia bariátrica em relação à % de perda de peso e 

remissão de comorbilidades, como DM, HTA e dislipidemia. O tratamento cirúrgico da obesidade mórbida não é 

menos benéfico em doentes com início da obesidade antes da idade adulta, contrariamente ao sugerido por 

estudos prévios, pelo que pode ser uma opção também neste grupo de doentes. 

Palavras-Chave: Obesidade Idade de início da obesidade Cirurgia bariátrica 
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Introdução: A obesidade é um importante problema de saúde pública. A cirurgia bariátrica surge como um 

auxílio ao tratamento desta doença crónica. A avaliação da composição corporal desempenha um papel 

importante na avaliação do estado nutricional dos doentes submetidos a cirurgia bariátrica. Contudo, as 

variações na composição corporal segmentar destes doentes não são totalmente compreendidas. O objetivo 

deste trabalho consistiu em avaliar a composição corporal por segmentos em doentes obesos submetidos a 

cirurgia bariátrica e verificar a sua evolução ao longo do tempo. Métodos: Neste estudo retrospetivo foram 

avaliados doentes que frequentaram consultas de Nutrição no Centro Hospitalar São João, E.P.E., durante 36 

meses. Realizaram-se avaliações antropométricas e analisou-se a composição corporal com recurso à 

Bioimpedância Elétrica. Resultados: A amostra foi constituída por 170 doentes, 71,8% do sexo feminino e 28,2% 

do sexo masculino, com uma média de idades de 39 anos. Do início para o 36º mês após a cirurgia, ocorreu uma 

diminuição do IMC de 43,9 kg/m² para 30,5 kg/m² (p<0,001), uma diminuição da percentagem de massa gorda 

de 15,2% (p=0,002) e uma diminuição da razão perímetro da cintura/estatura para 0,572 (p<0,001). Em relação 

à percentagem de massa gorda segmentar ocorreu uma diminuição significativa em todos os segmentos até ao 

12º mês após a cirurgia. No entanto, nos últimos meses de acompanhamento, verificou-se um retrocesso de 

todos estes indicadores. Conclusão: Estes resultados demonstraram uma maior diminuição da percentagem de 

massa gorda nos braços em detrimento dos restantes segmentos corporais. 

Palavras-Chave: Composição Corporal Cirurgia Bariátrica Obesidade Segmentos corporais Bioimpedância Elétrica 

 
P 29 

Evolução da Composição Corporal em Doentes Obesos Submetidos a Cirurgia Bariátrica 

Luís Bernardo Silva (2), Bruno Oliveira(2;3), Flora Correia (1;2;4), Grupo AMTCO (1) 
(1) Centro Hospitalar de São João, EPE Porto 
(2) Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto 
(3) Laboratório de Inteligência Artificial e apoio à decisão (Unidade da FCT nº4089) – INESC Porto 
(4) Centro de Investigação e Desenvolvimento em Nefrologia e Infecciologia, INEB, UP 

luisbernardo.silva12@gmail.com 

Introdução: A cirurgia bariátrica é cada vez mais comum e é considerada o método mais eficaz no combate à 

obesidade mórbida. Contudo, o sucesso da manutenção da perda de peso após esta intervenção, bem como 

como as mudanças na composição corporal não são totalmente compreendidas. Métodos: Neste estudo 

retrospetivo e prospetivo, foram avaliados durante 60 meses, doentes que frequentaram consultas de nutrição 

no Centro Hospitalar São João, E.P.E., onde foi realizada a sua avaliação antropométrica, avaliação da 

composição corporal e recolha de dados pessoais. Resultados: A amostra foi constituída por 793 doentes, dos 

quais 86,5% eram do sexo feminino e 13,5% do sexo masculino, com uma média de idades de 43 anos (dp=10,5 
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anos) e altura média de 1,62m (dp=0,079m). Avaliando os doentes submetidos a banda, sleeve e bypass 

gástrico, estes tiveram uma diminuição do IMC de 6,3 kg/m2, 13,2 kg/m2 e 15,4 kg/m2 e da massa gorda de 

4,4%, 14,3% e 17,3%. Por outro lado, tiveram um aumento de 3,2%, 10,8% e 12,4% de água, 1,4%, 3,9% e 4,6% 

de massa isenta de gordura e água, e 1,9%, 7,3% e 8,9% de massa muscular esquelética, respetivamente. O IMC 

e a %massa gorda, em média têm uma grande diminuição nos primeiros 12 meses, aumentando ligeiramente a 

partir dos 24 meses em diante. A %água, %massa isenta de gordura e água e a %massa muscular esquelética 

tiveram o comportamento inverso. Conclusões: A cirurgia bariátrica permite, inicialmente, uma diminuição 

substancial de IMC, bem como alterações benéficas na composição corporal global dos indivíduos. O bypass 

gástrico foi o método que provocou mais alterações, seguido do sleeve gástrico e por fim, a banda gástrica. Nos 

últimos meses de acompanhamento, independentemente da cirurgia, verificou-se uma regressão dos diferentes 

indicadores, tanto antropométricos, como de composição corporal, demonstrando que estes valores não são 

sempre mantidos. 

Palavras-Chave: Composição corporal cirurgia bariátrica obesidade 
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Introdução: A obesidade, importante causa de morbilidade, estando recomendada redução de peso corporal (5-

10%) e dos fatores de risco metabólicos. A perda de peso e manutençao do peso perdido, é dificil e a 

disponibilidade de terapeuticas com essa finalidade é limitada. O balão intragástrico (BIG) é o método de eleição 

nos doentes que nao respondem a medidas conservadores e não tem critérios cirúrgicos. Objetivos: Avaliar a 

segurança e tolerancia do BIG, bem como a sua eficácia a longo prazo (6-12 meses). Eficácia definida como 

perda de peso e manutenção do peso perdido>5% do peso inicial e/ou normalização de parametros 

metabólicos. Métodos: Estudo prospectivo, incluiu 51 doentes com indice de massa corporal (IMC) >28Kg/m2 

que colocaram BIG no período de setembro/2014 a fevereiro/2016.Avaliação dos dados antropométricos (peso, 

IMC, massa gorda (MG)) e parâmetros analiticos (metabolismo dos lipidos, glicose, insulina) antes da colocação 

de BIG, à data de extração de BIG (DEB) e 6-12 meses após DEB considerado como período de follow-up 

(PFU).Análise estatistica: SPSS v20.0. Resultados: Dos 51 doente, 8 nao toleraram BIG e 8 foram excluidos. Nos 

restantes 35 (88.6% mulheres, idade média 41.3 anos), a média de peso perdido à DEB e PFU foi 11,9±6,6Kg e 

8,2±8,8Kg, respetivamente. Comparando com os valores basais, os doentes apresentaram uma reduçao 

significativa do peso (93.8±11.0 - 81.9±10.4 -86.9±13.4, Kg), IMC (35.8±3.9 - 31.8±2.6 - 33.5±4.3, Kg/m2) e MG 

(42.7±7.1 - 31.8±7.4-36.2±9.9 Kg) à DEB e PFU, respetivamente. Perda de peso >5% foi alcançada em 29 doentes 

à DEB e em 16 no PFU. Analisando variáveis de risco metabólico, verificou-se melhoria significativa à DEB dos 

triglicerideos (113.8 – 92.7 mg/dL) e insulina (18.8 – 12.5mg/dL) e no PFU de HDL (54.6 – 59.9 mg/dL). À DEB: 

esofagite (n=1) e ulcera peptica (n=2). Conclusão: Os BIG são seguros, bem tolerados e eficazes a longo prazo. 

Palavras-Chave: Balão intra gástrico 
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Introdução: A síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) está associada à obesidade, mas também é um 

forte preditor do risco cardiovascular, sendo inclusivamente associada a aumento da mortalidade. O tratamento 

cirúrgico da obesidade (TCO) parece estar associado à melhoria da SAOS e o tratamento última à diminuição da 

gordura visceral. O objectivo do presente trabalho é avaliar a influência da SAOS na perda de peso após TCO nos 
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doentes seguidos no nosso centro hospitalar. Métodos: Estudo observacional retrospectivo, em doentes com 

obesidade, seguidos pelo menos durante um ano após TCO, entre 2000 e 2016. Os resultados são apresentados 

em média e desvio padrão. Foram aplicados métodos de estatística descritiva e não paramétricos. Também 

usámos o teste-t-Student para as variáveis contínuas. Foram considerados estatisticamente significativos valores 

de p<0,05. Resultados: Foram analisados 355 doentes submetidos a TCO, com idade média de 45,6 ± 10,9 anos, 

85,3% do sexo feminino. O tempo médio de seguimento foi de 4,1 ± 2,9 anos. Foram encontrados 77 doentes 

com diagnóstico de SAOS. Os doentes com SAOS apresentavam um peso inicial de 127,0±23,4 Kg e perderam 

30,01 Kg (-22,2% do peso inicial). Os doentes sem SAOS, apresentavam um peso inicial de 120,2 ± 18,5 Kg e 

registaram uma diminuição de 30,9 Kg (-26,0% do peso inicial). Foi aplicado o teste-t-Student que não mostrou 

existir diferença estatisticamente significativa entre a percentagem de peso perdido nos doentes com e sem 

SAOS. Conclusão: A presença de SAOS não parece contribuir de forma significativa para a perda de peso nos 

doentes obesos submetidos a TCO. 

Palavras-Chave: Cirurgia, Obesidade, SAOS 
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Introdução: A prevalência de obesidade é semelhante entre os sexos. No entanto, a percentagem de homens 

submetidos a cirurgia bariátrica (CB) é baixa. Pretendemos caracterizar a população de homens submetidos a 

cirurgia na nossa instituição. Métodos: Estudo retrospectivo de doentes submetidos a CB entre Janeiro/2010 e 

Junho/2016. Foram recolhidos dados socio-demográficos, antropométricos e clínicos. As profissões foram 

classificadas de acordo com a Classificação Portuguesa das Profissões 2010. Escolaridade dividida em 1º, 2º e 3º 

ciclo do ensino básico, ensino secundário e ensino superior. Variáveis categórias são apresentadas com n(%) e 

variáveis contínuas são apresentados como média±desvio padrão. Resultados: Dos 1837 doentes submetidos a 

CB, 276(15.0%) eram homens. Idade 43±11anos; 67,0% casados, 21,7% solteiros; 12,3% concluíram ensino 

superior e 19,2% o ensino secundário. A maioria dos doentes eram trabalhadores de serviços sociais, protecção 

e segurança e vendedores (15,6%) e 17,0% desempregados. Cento e quarenta doentes foram submetidos a 

bypass gástrico, 39 a banda gástrica e 97 a gastrectomia “sleeve”; 26 cirurgias de revisão. Na maioria dos 

doentes (37,0%) a obesidade começou após os 20 anos. IMC inicial era de 45,0±6.1Kg/m2, 31,9±5,6Kg/m2 1 ano 

após CB, 31,8±5,2Kg/m2 após 2 anos; 33,0±5,4Kg/m2 aos 3 anos e 33,9±6,3Kg/m2 aos 4 anos. Cento e onze 

doentes (40,2%) tinham diabetes mellitus, 117(42,4%) hipertensão, 167(60,5%) dislipidemia e 62(22,5%) eram 

fumadores. Sob medicação anti-depressiva e ansiolítica estavam 13,4% e 7,6% dos doentes, respectivamente. 

Catorze doentes atingiram IMC<25Kg/m2 1 ano após CB; 104(37,0%) atingiram IMC<30Kg/m2 e 66,3% 

conseguiram perder 50% do seu excesso de peso. Conclusões: Os homens constituem cerca de 15% dos doentes 

submetidos a CB. Um terço completou ensino secundário ou superior, sendo 17% desempregados. Apresentam 

elevada prevalência de fatores de risco cardiovasculares. Após CB cerca de 1/3 dos doentes atinge IMC abaixo 

de 30 Kg/m2. 

Palavras-Chave: Homens caracterização população obesidade bariátrica 
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Problematic eating behaviors after bariatric surgery: the mediating role of negative urgency 

Marta de Lourdes, Flávia Teixeira, Tânia Rodrigues, Ana Pinto-Bastos, Sofia Ramalho, Ana R Vaz, Paulo Machado, 

Eva Conceição 

Universidade do Minho 
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Introduction: Bariatric surgery is the most effective method for the treatment of morbid obesity. However, the 

development of eating psychopathology and the emergence of problematic eating behaviors (PEBs) have been 

reported in the literature. This cross-sectional study aimed at characterizing the post-bariatric population in 

terms of the frequency of PEBs over time and at the understanding of the related psychological features. 

Methods: This sample was composed of 155 bariatric patients which responded to self-report instruments 

destined to assess eating psychopathology, PEBs, anxiety, depression and stress and impulsive behavior. 

Results: Results showed that grazing, binge eating, concerns about body weight and shape, and negative 

urgency are significantly more frequent at 24 months after bariatric surgery (when compared to earlier follow-

up periods). Correlational analyses showed that eating psychopathology and PEBs were significantly and 

positively associated with levels of anxiety, depression, stress and negative urgency. This study also reinforces 

the mediating role of negative urgency in the relationship between time elapsed since surgery and psychological 

distress, and problematic eating behaviors, accounting for a total of 32.3% and 27.2% of its variance, 

respectively. The results suggest a growing trend of PEBs and levels of impulsivity being reported by bariatric 

patients over time. Conclusion: Given the established evidence that supports its impact on weight variability, 

early identification of PEBs and of patients with a tendency to act impulsively in situations of negative 

emotionality should be a central concern in the follow-up of the bariatric population. 

Palavras-Chave: problematic eating behaviours; bariatric surgery; psychological distress; grazing; binge eating 
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Introdução – A obesidade é unanimemente considerada uma problemática crescente e na literatura alguns 

estudos apontam para que uma das suas possíveis causas sejam as perturbações alimentares. Neste âmbito, a 

adição alimentar (AA) poderá também ser um importante fator a estudar.  Objetivos – Estudar a adição 

alimentar em doentes com obesidade e doentes submetidos a cirurgia bariátrica e sua relação a ansiedade e 

depressão. Doentes e Métodos – Angariámos uma amostra de conveniência de 248 indivíduos, 67 dos quais 

submetidos anteriormente a cirurgia bariátrica. Apresentavam uma média de idades de 43,8 ± 10,1 anos e um 

IMC médio total de 39,7 ± 8,2 Kg/m2. Sendo 76% do sexo feminino. Para cumprir os objetivos aplicámos os 

seguintes questionários: o YALE Food Addiction Scale 2.0 (versão portuguesa) e a Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS). Resultados – Nesta amostra, e comparando os doentes com obesidade e o grupo de 

doentes pós cirurgia bariátrica (GPCB), constatámos uma prevalência de AA ligeira a severa de 68,4 % vs 25,8% 

respetivamente, sendo esta diferença estatisticamente significativa (p≤0,001). Relativamente à ansiedade e 

depressão, os doentes com obesidade apresentaram uma prevalência de depressão moderada a grave de 8,3% 

e o GPCB de 13,6%; (p = 0,01) e uma prevalência de ansiedade moderada a grave de 25,9% e 22,7% 

respetivamente. No grupo total de doentes encontrámos uma correlação estatisticamente significativa entre AA 

e depressão (r=0,17; p=0,007) e entre AA e ansiedade (r=0,32; p≤0,001). Conclusão – Nesta amostra fica patente 
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a alta prevalência de AA no grupo de indivíduos com obesidade enquanto que na ansiedade e depressão, apesar 

das prevalências elevadas, os dois grupos não diferem significativamente. Salienta-se contudo, o aumento 

significativo da depressão nos doentes operados.      
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Obesidade infantil e patologias associadas: dados de duas USF 

Sónia Zacarias Mestre, Mariana Portugal, Ana Catarina Conduto, Cristina Silveira 

USF Cuidar Saúde 

soniamest@gmail.com 

Introdução: O aumento de peso em idade pediátrica tem um impacto variável na vida adulta e, pode requerer 

vários anos até o surgimento de efeitos deletérios na saúde. Por este motivo, nas consultas de Saúde Infantil, 

dever-se-á apostar na prevenção e promoção de hábitos saudáveis. O objectivo deste trabalho foi identificar 

entre duas Unidades de Saúde Familiar (USF), a percentagem de crianças obesas ou com excesso de peso e sua 

relação com eventuais co-morbilidades. Método: Estudo observacional, descritivo e retrospectivo constituído 

por utentes dos 2 aos 18 anos de idade. Os utentes foram selecionados da USF Cuidar Saúde (ACES Almada-

Seixal) e da USF S. João da Talha (ACES Loures), da ARSLVT. A prevalência de obesidade e excesso de peso foram 

obtidos pelos percentis de Índice de Massa Corporal (IMC) para cada idade, e foram associadas às codificações 

T82 (obesidade) / T83 (excesso de peso) do ICPC-2, com outras patologias médicas até Setembro de 2017. 

Resultados: Da amostra selecionada, cerca de 5% (USF Cuidar Saúde) e 12% (USF S. João da Talha) das crianças 

tinham excesso de peso ou obesidade. Os rapazes apresentavam maior IMC, e um aumento da idade 

relacionou-se com uma diminuição do peso. As patologias mais reportadas foram relativas ao sistema 

endócrino-metabólico (alteração do metabolismo dos lípidos), aparelho circulatório (tensão arterial elevada), 

pele (acne), e psicológico (ansiedade, perturbação do sono e perturbação depressiva). Conclusão: A 

percentagem de crianças obesas ou com excesso de peso foi inferior ao reportado noutros estudos, 

possivelmente por sub-codificação dos profissionais de saúde. Isto mostra a necessidade de maior sensibilização 

para este problema. Existem contudo, conclusões similares com outras investigações, no que concerne as 

patologias associadas, o que mais uma vez realça a importância da intervenção precoce. 

Palavras-Chave: Obesidade infantil, co-morbilidades, estudo descritivo 
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Cirurgia de Obesidade na Diabetes - avaliação dos utentes da USF São João da Talha 
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Introdução: A Diabetes Mellitus (DM) é das patologias cuja prevalência mais tem aumentado nos últimos anos 

em em Portugal. Na maioria das pessoas com Diabetes tipo 2, a obesidade é uma comorbilidade que condiciona 

o bom controlo metabólico, sobretudo pela insulino resistência. Nos últimos anos diversos estudos mostraram 

beneficio na redução ponderal através de cirurgia bariátrica nos diabéticos com IMC ≥ 35 (obesidade classes II e 

III). Estes trabalhos foram menos consensuais nos casos de IMC entre 30 e 35. Em 2013 a SPD, nas 

recomendações para o tratamento da DM considerou que a cirurgia bariátrica não era consensual, mas uma 

opção nos utentes com mau controlo e IMC ≥ 35. As últimas guidelines da ADA 2017 recomendam cirurgia 

bariátrica para adultos com DM tipo 2 e IMC ≥35, principalmente com mau controlo metabólico e outras 

comorbilidades associadas. Métodos: Trata-se de um estudo observacional, realizado na USF São João da Talha, 

tendo por base uma amostra dos utentes com DM. Foram pesquisados os utentes inscritos com os códigos T89 

e T90 da classificação ICPC2. A colheita dos dados foi realizada através do MedicineOne®, com base nos dados 

de Agosto de 2017. O tratamento estatístico foi feito em Microsoft Excel®. Este trabalho tem como objectivo 

avaliar a referenciação à consulta de Tratamento Cirúrgico da Obesidade, de utentes com DM e IMC≥35. 

Resultados: Na USF São João da Talha estão inscritos 1231 utentes com DM. A amostra foi constituída por 147 

utentes, com IMC ≥ 35 (11,94%), sendo 40 utentes do sexo masculino (40,82%). A distribuição etária apresenta 

média de 64 anos, com máximo de 89 e mínimo de 37 anos. Encontram-se referenciados a consulta 
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multidisciplinar de Obesidade 11 utentes (7,48%), dos quais 10 já foram avaliados em consulta (90,9%). Na 

amostra em estudo nenhum doente foi submetido a cirurgia 

Palavras-Chave: Diabetes Mellitus Obesidade 
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Associação entre excesso de peso e obesidade, juvenil e parental 
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Introdução: A obesidade e o excesso de peso, em idade jovem é reconhecida como um problema multifatorial, 

sendo fortemente influenciada por factores ambientais. O objectivo deste estudo foi examinar se crianças e 

adolescentes com excesso de peso/obesidade teriam progenitores com Índice de Massa Corporal acima de 

25Kg/m2, numa população frequentadora dos cuidados de saúde primários. Método: Estudo observacional, 

descritivo e retrospetivo de uma amostra (n= 2823) entre os 5 e os 19 anos de idade constituída pelos utentes 

da USF Cuidar Saúde, Seixal. Recorrendo à codificação do ICPC 2, foram selecionados utentes com “T82 – 

obesidade” e “T83 – excesso de peso” analisando-se posteriormente individualmente, o registo das biometrias 

dos pais. Resultados: Dos 2823 utentes selecionados entre os 5 e os 19 anos de idade, 208 foram elegíveis para 

estudo. Cerca de 74% tinham excesso de peso, com uma predominância de sexo feminino em ambos os grupos. 

Crianças e adolescentes obesos demonstraram uma tendência em terem pais obesos. O mesmo se constatou ao 

analisar o grupo com excesso de peso. A figura materna pareceu influenciar mais a regulação do peso dos 

jovens, em ambos os grupos, do que a figura paterna. Conclusão: O contributo parental na alimentação e 

hábitos de vida saudável é bem conhecido. Neste sentido, a prevenção e o tratamento da obesidade em 

crianças e adolescentes nos cuidados de saúde primários, deve focar-se na modificação de comportamentos 

para pais e filhos. 

Palavras-Chave: obesidade, excesso de peso, juvenil, parental 
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Obesidade/excesso de peso e doença musculo-esquelética em adultos: estudo descritivo 
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Introdução: A patologia osteoarticular é reconhecida como uma das principais consequências da obesidade e do 

excesso de peso, com enorme impacto na qualidade de vida da pessoa. Identificar esta associação e, 

posteriormente criar estratégias de intervenção é essencial. Neste estudo pretendeu-se descrever a 

sintomatologia, os traumatismos e os diagnósticos médicos do sistema músculo-esquelético mais frequentes, 

em utentes obesos ou com excesso de peso, de uma Unidade de Saúde Familiar. Método: Estudo observacional, 

descritivo e transversal de uma amostra de utentes adultos da USF Cuidar Saúde, com codificação T82 

(obesidade) / T83 (excesso de peso) e L01-L99 (sistema músculo-esquelético) do ICPC-2. Resultados: Até 

Setembro de 2107, cerca de 25% dos utentes tinham diagnóstico de obesidade ou excesso de peso, sendo a 

maioria do sexo feminino (56%). As principais queixas foram a nível da região lombar (37%), do joelho (9%) e dor 

muscular (11%). Os traumatismos mais frequentes ocorreram na região do rádio/cúbito (16%) e tíbia/perónio 

(15%). Síndrome da coluna com irradiação da dor (17%), bursite/tendinite/sinovite (12%), osteoartrose (joelho-

10% e anca-8%) e síndrome do ombro doloroso (8%), foram as patologias mais prevalentes. Conclusão: O nosso 

estudo demonstrou, à semelhança da literatura corrente, uma associação entre Índice de Massa Corporal e 

patologia músculo-esquelética. Em termos de medicina preventiva, o grande desafio reside na identificação 

precoce da doença e minoração dos efeitos deletérios. No caso dos cuidados de saúde primários, a intervenção 

deverá ser contínua e multidisciplinar. 

Palavras-Chave: Obesidade, excesso de peso, doença musculo-esquelética 
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Consulta Obesidade Infantil na USF São João da Talha 

Mariana Ruas Ralha Portugal, Carlos Lourenço, Elisabete Fernandes, Sandra Neves 
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Introdução: A prevalência de obesidade infantil aumentou dramaticamente nas últimas décadas, estando 

associada a morbilidade nos adultos. Os resultados da 3ª COSI Portugal, mostram 31,6% das crianças tem 

excesso de peso e 13,9% são obesas. Os cuidados de saúde primários, têm um papel privilegiado na prevenção 

da Obesidade Infantil, sendo que a intervenção deve ser sempre baseada na família. As consultas de Saúde 

Infantil, são momentos chave para a deteção e orientação precoce da obesidade e uma oportunidade para 

incentivar comportamentos promotores de saúde. Na USF São João da Talha existem 2682 utentes com idade 

≥2 e <19 anos, sendo que 11,8% das crianças tinham excesso de peso e 12,48 % obesidade segundo os critérios 

da OMS. Neste contexto surgiu a criação de uma consulta para tratamento do excesso de peso e da obesidade 

simples. Métodos: A consulta teve inicio em Agosto 2017, efectuada por 2 médicos e enfermeiro de familia. 

Critérios de inclusão: IMC > P85. São excluídos doentes com obesidade severa e doentes com IMC > P97 e 

patologia associada a obesidade secundária que poderão ser referenciados para o Programa de Intervenção 

Precoce de Obesidade do HDE. Resultados: Foram observados 8 doentes em 1ºs consultas, 50% do sexo 

Masculino, com idade >5 anos e <14 anos, média de 8,2, todos com IMC > P97 para a idade. 75% das crianças 

não tem actividades físicas organizadas, e não cumpre o mínimo da actividade espontânea. O tempo de écran é 

excedido em 87,5% e as actividade lúdicas ao fim de semana só existe em 25%. A média de horas dormidas é 9 

horas e 15 minutos. Conclusões Apesar do projecto estar no inicio, sem consultas de seguimento, tem havido 

uma boa adesão por parte dos profissionais de saúde, pais e crianças. Nestas consultas promove-se estilos de 

vida saudáveis, recomendando um maior incentivo à redução de comportamentos sedentários e alimentação 

adequada. Pretende-se como intervenção na comunidade realizar sessões de sensibilização na comunidade 

escolar. 

Palavras-Chave: Consulta/Obesidade Infantil/Cuidados Saúde Primários 
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Prevalência de excesso de peso/obesidade e comorbilidades na USF São João da Talha 
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Introdução: A Obesidade e o Excesso de peso são hoje dos maiores problemas mundiais de Saúde Pública. A 

prevalência em Portugal tem aumentado. A obesidade e o excesso de peso estão associados com 

desenvolvimento de outras doenças crónicas,, como a Diabetes Mellitus (DM), Dislipidémia e Hipertensão 

Arterial (HTA). É essencial pela dimensão deste problema, que os Cuidados de Saúde Primários assegurem uma 

intervenção adequada e estruturada quer na prevenção do excesso de peso que no seu tratamento inicial. 

Objetivo: Determinar a prevalência de excesso de peso e obesidade e co-morbilidades associadas como DM 

tipo 2, HTA e Dislipidémia na USF São João da Talha (USFSJT). Métodos: Estudo retrospectivo transversal, 

amostra constituída por todos os utentes idade ≥ 19 anos e ≤ 65, tratamento estatístico no SPSS®. A obesidade/ 

excesso de peso foram calculadas pelo IMC registado e as co-morbilidades através da codificação pelo ICPC2. 

Resultados: Foram identificados 10602 utentes, que corresponde a 62, 76% da população de utentes inscritos, 

sendo 49,8% do sexo feminino. 33,98 % (3603) tinha excesso de peso, sendo 46,60% do sexo feminino, destes 

4,1% tinha DM tipo 2, 13,8% tinha HTA e 23,5% tinha Dislipidémia.19,86 % (2086) dos utentes tinha obesidade, 

55,3% do sexo feminino, destes 9,2% tinha DM tipo 2, 26,7% HTA e 31 % dislipidémia e 48,4 % estava 

codificado com obesidade. Verificou-se aumento da prevalência de excesso de peso e da obesidade com a 
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idade. Conclusão: A prevalência de obesidade na população adulta da USFSJT, foi semelhante aos estudos mais 

recentes em Portugal. A prevalência das comorbilidades foi menor do que o verificada em outros estudos, 

possivelmente devido à sub-codificação destes problemas. Isto demonstra a necessidade de efectuar acções de 

formação para os profissionais de saúde, pois o reconhecimento como doença permite investir em programas 

de prevenção, pois a taxa de insucesso é elevada. Este estudo veio confirmar a necessidade de ações de 

intervenção na comunidade. 

Palavras-Chave: Excesso Peso/Obesidade/Co-morbilidades /Cuidados Saúde Primários 
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Para GRANDES males, GRANDES remédios - a propósito de um caso de sucesso de cirurgia bariátrica 

Maria Cláudia Sousa Dias Alves da Cunha, Ana Adão, Julieta Pousa 

USF Flor de Sal – Aveiro 

claudiacunha.mgf@gmail.com 

Introdução: A obesidade é uma epidemia a nível mundial associada ao desenvolvimento de outras patologias 

como a Diabetes mellitus tipo 2 (DM2). A prevalência global desta última em Portugal é de 13,3% na população 

adulta e 20,9% dos doentes obesos mórbidos têm DM2. Comparada com o tratamento não cirúrgico, a cirurgia 

bariátrica parece ser uma opção viável para o tratamento das morbilidades associadas à obesidade 

nomeadamente da DM2, tendo sido reportados alguns casos de remissão pós cirúrgica imediata. Descrição do 

caso clínico: J. M. F. C., sexo masculino, 40 anos, engenheiro cerâmico, fumador de 4 cigarros por dia, com DM2 

diagnosticada em 2013 tendo iniciado metformina nesse mesmo ano e vidagliptina em 2015 por falta de 

controlo glicémico. Foi a consulta de Nutrição mas mantinha erros alimentares frequentes e não praticava 

exercício físico. No período pré-operatório, e apesar da medicação, mantinha valores de HbA1c entre 8,5 e 

8,7%. Não apresentava complicações microvasculares nem macrovasculares. Quando foi operado apresentava 

um IMC de 44.6 kg/m2 (peso 135kg e altura 174cm) e perímetro abdominal de 130cm. Foi submetido a 

gastrectomia vertical em 14/07/2016, altura em que suspendeu toda a medicação antidiabética. Regressou à 

consulta de MGF em outubro de 2016 registando-se uma perda de 30kg e apresentando um valor de HbA1c de 

5.6%. Iniciou a prática desportiva diária e uma dieta equilibrada. Na última consulta realizada a 21/07/2017 

objetivou-se a perda adicional de 20kg (IMC 26,6 kg/m2) e um valor de HbA1c de 5,3% pelo que se manteve sem 

medicação antidiabética. Discussão: A cirurgia bariátrica, nomeadamente a gastrectomia vertical, poderá ser 

considerada uma cirurgia metabólica para além de ser também uma técnica restritiva. A remoção do fundo 

gástrico conduz à alteração dos níveis plasmáticos de grelina e de outros mecanismos hormonais complexos 

podendo explicar a perda ponderal e a melhoria das co-morbilidades metabólicas. Embora se mantenha 

normoglicémico, continua a cumprir o programa de vigilância estabelecido para os doentes diabéticos. 

Palavras-Chave: Diabetes, obesidade, cirurgia bariátrica 
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Enquadramento teórico: O desenvolvimento de políticas de saúde e a adoção de estratégias organizacionais 

orientadas para a prevenção/tratamento do excesso ponderal devem assumir especial importância na 

sociedade atual. Os Cuidados de Saúde Primários (CSP), pela sua aproximação com a comunidade, 

desempenham papel privilegiado para a concretização de intervenções nos estilos de vida. Objetivos gerais: 

Alterar os estilos de vida, melhorar o estado de saúde, melhorar a qualidade de vida e controlar o processo de 

mudança comportamental das participantes. Plano estratégico/operacional: Realizar-se-á intervenção 

abrangente - educação nutricional, prática de atividade física e intervenção motivacional - durante um período 

de seis meses, a mulheres entre os 45 e 54 anos de idade e com excesso ponderal, inscritas numa Unidade de 

Saúde Familiar (USF) da região Norte. As participantes serão selecionadas através da aplicação de critérios de 
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inclusão e de exclusão numa consulta de elegibilidade. A intervenção nutricional e de prática de atividade física 

será realizada através de sessões de grupo; a intervenção motivacional será realizada através de telefonemas. 

Para avaliar o impacto do projeto, serão medidas variáveis pré e pós intervenção, relacionadas com 

características antropométricas, clínicas, estilos de vida e qualidade de vida. O processo de mudança 

comportamental será monitorizado em dois momentos ao longo da intervenção e serão adotadas medidas de 

melhoria contínua da execução do projeto. Haverá um grupo controlo para validar a eficácia da intervenção. 

Importância dos resultados esperados: Este projeto pretende criar uma comunidade de boas práticas, 

constituindo importante oportunidade que beneficiará a relação entre os CSP e a comunidade. Permitirá avaliar 

o impacto da intervenção coletiva e institucionalizada orientada para a diminuição ponderal. 

Complementarmente, permitirá valorizar um modelo de intervenção para melhorar a eficiência social na 

prevenção primária de saúde e reduzir a despesa pública com doenças associadas a estilos de vida não 

saudáveis. 

Palavras-Chave: excesso de peso, obesidade, prevenção primária, promoção de saúde. 
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Introdução: A obesidade é uma doença crónica e uma das principais causas de mortalidade e morbilidade em 

todo o mundo, de etiologia multifatorial e de difícil tratamento pelo que requer estratégias eficazes de 

tratamento e prevenção. A síndrome metabólica e a obesidade central são atualmente consideradas como 

principal determinante do hipogonadismo masculino (síndrome de deficiência de testosterona), muito 

prevalente na obesidade, pelo que o tratamento com reposição hormonal de testosterona destes doentes 

poderá ter um impacto positivo na perda de peso, na melhoria da composição corporal e no metabolismo 

glucídico e lipídico. O objetivo deste trabalho foi rever a mais recente literatura científica e avaliar a existência 

de beneficio da reposição hormonal com testosterona no tratamento de homens com obesidade. Métodos: 

Pesquisa de revisões sistemáticas (RS), metanálises (MA) e ensaios clínicos randomizados (ECR), nos últimos 5 

anos, nas línguas inglesa e portuguesa. Foram utilizadas combinações dos termos MeSH: “testosterone”, 

“weight loss”, “body composition” e “obesity”. Para atribuição dos níveis de evidência e forças de 

recomendação utilizou-se a escala Strength of Recommendation Taxonomy (SORT). Resultados: Foram 

encontrados 14 referências bibliográficas, dos quais foram selecionados, segundo os critérios de inclusão, 1 RS, 

2 MA e 1 ECR. Conclusões: A maioria dos estudos realizados demonstram benefício em fazer reposição 

hormonal com testosterona no tratamento da obesidade em homens com níveis baixos de testosterona, 

produzindo uma perda de peso e melhoria da composição corporal sustentada e sem reincidência. São 

necessários mais estudos randomizados para esclarecer a utilidade da reposição com testosterona no 

tratamento das condições fisiopatológicas subjacentes à obesidade. 

Palavras-Chave: obesidade, composição corporal, perda de peso, testosterona 
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Introdução: O projeto “Mexer com a Diabetes” é uma intervenção em grupo, por uma equipa pluridisciplinar, 

que pretende capacitar utentes com Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) para o melhor autocontrolo da doença e 

suas comorbilidades, através da atividade física e alimentação saudável. Tem sido implementado no ACeS Baixo 

Vouga desde 2014, com resultados positivos. Entre Janeiro e Março de 2017, foi implementado num grupo de 

utentes de uma Unidade de Saúde Familiar (USF) do ACeS, numa colaboração entre a USF e a Unidade de Saúde 

Pública. Métodos: Foi referenciado para o projeto um total de 10 utentes com diagnóstico de DM2, para 
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participarem num conjunto de 7 sessões. A primeira sessão foi de natureza motivacional e recolheram-se dados 

antropométricos (percentagem de gordura corporal, peso, índice de massa corporal e perímetro abdominal), de 

tensão arterial e frequência cardíaca. Seguiram-se 5 sessões dedicadas à discussão da fisiopatologia da doença, 

promoção de atividade física e alimentação adequada. Os utentes foram incentivados a adotar mudanças de 

estilo de vida, monitorizar o impacto na glicemia e partilhar os progressos a cada semana. Na última sessão 

educacional, voltaram a recolher-se os dados de exame objetivo. Após 6 semanas, o grupo reuniu-se para 

avaliação do projeto e dos resultados obtidos. Resultados: Dos 10 utentes iniciais, 7 completaram o projeto. 

Todos apresentaram melhorias nos parâmetros recolhidos (os resultados serão apresentados em formato de 

tabela) e todos relataram impacto positivo nas glicemias. A avaliação do projeto pelos utentes foi positiva, com 

realce para a melhor compreensão da sua doença. Discussão e Conclusões: A intervenção realizada sugere que 

a educação para a autogestão da DM2 tem resultados positivos no controlo da doença e de comorbilidades que 

com ela se relacionam neste tipo de utentes (hipertensão arterial e excesso de peso/obesidade), devendo ser 

incentivada. 

Palavras-Chave: Autogestão, Alimentação, Atividade Física, Diabetes 
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Com o processo de envelhecimento, ocorrem diversas alterações na composição corporal, observando-se uma 

redução da massa magra (MM) e um aumento progressivo da massa gorda (MG). Desta forma, a avaliação da 

composição corporal em idosos torna-se cada vez mais importante, já que o excesso de gordura corporal 

aumenta a exposição de efeitos negativos no desenvolvimento de doenças como câncer, obesidade, doenças 

cardiovasculares, etc. Assim, uma avaliação adequada da gordura corporal em idosos é fundamental para os 

programas de intervenção direcionados a essa população, sobretudo no que diz respeito à evolução e 

periodização do exercício físico proposto. O objetivo deste estudo foi avaliar a composição corporal inicial de 

idosos utentes de centros de dia que participam de um programa de exercício intergeracional. Nossa amostra é 

composta por idosos (9 homens e 26 mulheres) com idade média de 76,00±10,78 anos que frequentam quatro 

centros de dia do Concelho do Porto, integrantes do projeto intergeracional Mais Ativos Mais Vividos. A 

composição corporal (MG%, MM(kg), IMC, gordura Ginoide(%) e Gordura Androide(%)) foi avaliada por 

densitometria óssea de dupla energia (Dual Energy X-ray Absometry, DEXA). Na analise descritiva dos testes 

realizados obtivemos os seguintes resultados: No que diz respeito ao percentual de MG para as mulheres 

41,4±6,51% e os homens 31,68±6,52, na MM(kg) nas mulheres 48,937±6,38kg e nos homens 47,807±5,07kg, o 

IMC médio das mulheres 30,93±6,29 e dos homens 28,54±5,24. Já o percentual de gordura ginoide nas 

mulheres 42,42% ±5,67% e nos homens 29,62±5,59 e o percentual de gordura androide na mulheres 

41,51±9,53% e nos homens 37,33±8,46%. De acordo com os resultados obtidos, o nível de gordura corporal em 

nossa amostra é bastante evidente, principalmente em mulheres idosas, que demostram altos índices de 

gordura corporal e menor quantidade de massa magra. 

Palavras-Chave: Composição Corporal, Exercício fisico, Intergeracional 
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Background: It is well established that lifestyle changes can reduce the cardiometabolic risk, morbidity and 

mortality5. Lifestyle behaviors known to associate with cardiometabolic diseases include, for example, poor 

dietary habits and physical inactivity. 

Aim: We aimed (i) to evaluated the associations of cardiorespiratory fitness, muscular fitness and Southern 

European Atlantic Diet (SEADiet) with atherogenic index plasma and (ii) to investigate de combined impact of 

muscular fitness, cardiorespiratory fitness and SEADiet on atherogenic index plasma in adolescents. Methods: A 

cross-sectional school based study was conducted on 493 adolescents (285 girls) aged 15 to 18, from the 

Portuguese Azorean Archipelago. Cardiorespiratory fitness was measured by Shuttle Run Test and Muscular 

fitness by Curl Up and Push Up tests. Adherence to SEADiet was assessed with a semi-quantitative food 

frequency questionnaire. The atherogenic index plasma was calculated as log(TG/HDL-C). Measures of weight 

and height, pubertal stage and socioeconomic status were also collected.  Results: Linear regression showed a 

significant inverse association between muscular fitness score (Standardized β= -0.165; p<0.001), and 

cardiorespiratory fitness (Standardized β=-0.081; p<0.030) with adherence to a SEADiet (Standardized β=-0.081; 

p<0.045) with Atherogenic Index, after adjustments for age, sex, pubertal stage, socioeconomic status.  

Furthermore, participants classified as optimal adherence to a SEADiet, high muscular fitness/high 

cardiorespiratory fitness had on average the lowest atherogenic index (F (7.482)= 3.270 p=0.002). Conclusion: 

Atherogenic index plasma is inversely associated with muscular fitness, cardiorespiratory fitness and adherence 

to a SEADiet. Adolescents classified with a low adherence to a SEADiet with low muscular fitness/low 

cardiorespiratory fitness have the highest levels of atherogenic index plasma.  

Keywords: Cardiometabolic risk, diet patterns, Aerobic fitness, Muscular strength, Youth. 
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Introdução: A fibromialgia é caracterizada por dor crônica, cujo diagnóstico está associado a maior adiposidade, 

inatividade física, alterações metabólicas, que podem acarretar maior risco de doenças cardiovasculares. O 

objetivo foi investigar relações entre aptidão física, fatores cardiometabólicos, marcadores inflamatórios e 

espessura médio-intimal da artéria carótida (EMI-c) em mulheres com fibromialgia (pacientes) e sem 

fibromialgia (controles). Métodos: Estudo transversal, com a participação de 32 pacientes e 28 controles, que 

apresentavam idade entre 20 a 50 anos, pareadas pelo Índice de Massa Coporal (IMC) e histórico de atividades 

físicas. Avaliaram-se estatura, massa corporal, circunferência abdominal (CA) e composição corporal por 

bioimpedância. Foram mensurados: colesterol total, lipoproteína de alta densidade (HDL-C), lipoproteína de 

baixa densidade (LDL-c), glicemia, triglicerídeos, leptina, adiponectina e proteína C-reativa (PCR). A EMI-c foi 

avaliada por ultrassom e a aptidão física pelo teste de 6 minutos (TC6), bateria de Rikli & Jones (1999) e Timed 

Up & Go (TUG). Utilizaram-se os testes t de student, U de Mann Whitney, Correlação de Pearson e Correlação 

de Spearman, considerando significante o p<0,05. Resultados: Não foram observadas diferenças nas variáveis 

idade, estatura, massa corporal, CA, composição corporal, colesterol total, glicemia, HDL, LDL, triglicerídeos, 

PCR, leptina e adiponectina. Entretanto, pacientes com fibromialgia apresentaram maior EMI-c e menores 

valores do TC6, flexibilidade de membros inferiores, resistência muscular e agilidade do que o grupo controle 

(p<0,01). No grupo fibromialgia houve correlações significativas (p<0,01), diretas e moderadas da EMI-c com o 

IMC (r=0,48), composição corporal (r=0,45), CA (r=0,60) e PCR (r=0,50). Conclusão: As pacientes apresentaram 

maior EMI-c do que às mulheres controles, variável que se correlacionou a maior adiposidade total, visceral e 
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inflamação sistêmica somente no grupo com fibromialgia, o que sugere que a limitação nas atividades diárias 

pela dor pode acarretar em comportamento sedentário e menor aptidão física que, em geral, estão associados 

às disfunções endoteliais. 

Palavras-Chave:  Fibromialgia. Espessura médio-intimal. Perfil metabólico. Perfil inflamatório. Aptidão física. 
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Background: Hypertension seems to be one of the major modifiable risk factors for cardiovascular disease with 

roots in childhood, and therefore, studies are needed to identify the determinants of BP tracking in childhood 

and adolescence Objectives: This study aimed i) to examine the association between cardiorespiratory fitness 

and cardiovascular indexes 2 years later; (ii) to determine whether changes in cardiorespiratory fitness are 

associated with cardiovascular indexes at 2-yr follow-up, in adolescents. Subjects/Methods: The sample 

comprised 734 adolescents (349 girls) aged from 12-18 followed 3 yr from the LabMed Physical Activity Study. 

Results: Cardiorespiratory fitness was assessed by 20 meters’ shuttle run test. Height, weight, waist 

circumference and resting blood pressure (BP) were measured according to standard procedures. Regression 

analyses showed a significant inverse association between cardiorespiratory fitness at baseline and systolic BP 

(B =-0.126; p=0.047) and rate pressure product (B =-29.94; p=0.016), at follow up after adjustments for age, sex, 

height, pubertal stage, socioeconomic status and waist circumference. Significant differences between 

cardiorespiratory fitness groups (Fit vs Unfit) at baseline and systolic BP and rate pressure product at follow up 

(p<0.05 for all) were found. Regarding the cardiorespiratory fitness-change categories, analysis of covariance 

showed a significant association between cardiorespiratory fitness-changes and systolic BP (p=0.024) and rate 

pressure product (p=0.014), after adjustment for and age, sex, height, pubertal status, socioeconomic status and 

waist circumference. Conclusions: Changes in cardiorespiratory fitness during adolescence were associated with 

cardiovascular indexes over a two-year period: adolescents with persistently low levels of cardiorespiratory 

fitness exhibited the highest levels of systolic BP and rate pressure product. 

Palavras-Chave: blood pressure, aerobic fitness changes, youth. 
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Introduction: Bariatric surgery (BS) is the most effective treatment for severe obesity, but also induces losses of 

lean (LM) and bone mass (BM). Our objective was to evaluate BS effects on body composition of obese patients 

and the effectiveness of exercise (EX) in preventing those changes. Methods: Randomized controlled clinical 

trial. Seventeen patients (13 women, 45±11 years) with severe obesity (BMI= 46.0±3.5Kg/m2) enrolled for 

gastric bypass were randomized to control (usual follow-up after BS; n= 8) or exercise group (usual follow-up + 
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exercise; n= 9) and followed for 6 months. EX started 1 month after BS and consisted of 3/wk sessions of 

90min/d, for 22 weeks. Body weight (BW), total and appendicular fat mass (FMt, FMa), total and appendicular 

LM (LMt, LMa), whole body and appendicular bone mineral content (BMCt, BMCa) were assayed by DXA 

before, 1, and 6 months after BS. Results: One month after surgery patients had a reduction in BW (-

12.93±1.16kg, p<.001), LMt (-6.23±0.65Kg, p<.001), FMt (-6.20±2.78Kg, p<.001) and an increase in BMCt 

(+0.39±0.01g, p<.001). From the 1st to the 6th month after BS there was a further decrease in BW (-

22.49±6.30Kg; p<.001), LMt (-3.25±0,79Kg; p<.001) and FMt (-18.82±1.11Kg; p<.001) and a decrease in BMCt (-

0.53±0.01g; p<.001). Between the 1st and 6th month after BS there were no differences in the variation of BW 

(p=0.675), LMa (p=0.809), LMt (p=0.765), FMa (p=0.711), FMt (p=0.714), BMCa (p=0.876) and BMCt (p=0.443) 

between the control and exercise groups. Adherence to the EX sessions (average attendance of 54±30%) had 

no influence on the effects of exercise on the variables assayed. Conclusions: Six months after BS there was a 

significant decrease in BW, LMt, FMt and BMCt. EX did not prevent the losses of LM and BMC associated with 

BS regardless of the adherence to the EX sessions. 

Palavras-Chave: Bariatric surgery, DXA, body composition, exercise. 
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Introdução: Apesar dos reconhecidos benefícios da prática regular de exercício físico no controlo do sobrepeso 

e obesidade em adolescentes, permanece por esclarecer qual o melhor tipo de exercício para maximizar esses 

efeitos. O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto de um programa de treino em circuito de alta intensidade 

e curta duração sobre a capacidade física, composição corporal e fatores de risco cardiometabólicos, em 

adolescentes com sobrepeso. Métodos: 18 jovens (idade 16±0,9 anos e IMC 28,2±0,26) foram submetidos a um 

programa de treino de alta intensidade em circuito (3 dias/semana, 1 hora/sessão, durante 9 semanas nas 

instalações da escola). Foram avaliados no inicio e no final do programa as seguintes variáveis: características 

antropométricas (peso corporal, circunferência da cintura, massa gorda e massa magra), capacidade física 

(Fitnessgram), pressão arterial e análise bioquímica em jejum (glicose (Gluc), lipoproteína de baixa densidade 

(LDL-C), triglicerídeos (TG), alanina aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST). Resultados: O 

programa de treino em circuito de alta intensidade reduziu significativamente o peso corporal, a circunferência 

da cintura, a massa gorda e aumentou a massa magra (P <0,001). Tanto a pressão arterial sistólica como a 

pressão arterial diastólica foram significativamente reduzidas (P <0,001). Em relação à capacidade física, a 

intervenção melhorou significativamente a bateria de testes Fitnessgram (abdominais, flexões de braços, 

impulsão horizontal e vai-e-vem) (P< 0,001). Adicionalmente, os níveis de glicose, LDL-C, TG ALT e AST foram 

significativamente reduzidos (P <0,001) após o programa de treino. Conclusão: Os nossos resultados sugerem 

que um programa de treino em circuito de alta intensidade de curta duração é uma estratégia efetiva para 

modular marcadores fisiológicos em adolescentes com sobrepeso. Financiamento: UID/DTP/00617/2013 C.S: 

bolsa individual CAPES (BEX 0554/14-6). D.M.G: bolsa individual FCT (SFRH/BPD/90010/2012). 

Palavras-Chave: Treino em circuito, Adolescentes, Sobrepeso, Risco cardiometabólico 
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Introdução: A entrada na Universidade é definida por uma transição que leva a alterações na vida do estudante, 

nomeadamente alterações dos hábitos alimentares, desportivos e culturais entre outros. Objetivos: Foi objetivo 

do nosso estudo avaliar se existem diferenças nos hábitos alimentares, de atividade física e Índice de Massa 

Corporal entre os alunos da área da saúde curso de Medicina e alunos da área não pertencente á saúde, curso 

de Direito da Universidade de Coimbra. Material e Métodos: Estudo analítico observacional em que os dados 

foram recolhidos através de questionários alimentar e de atividade física. Integraram este estudo 229 alunos, 

112 do 6º ano do Mestrado Integrado em Medicina da Faculdade de Medicina de Coimbra, e 117 do 4º ano de 

Direito da Faculdade de Direito de Coimbra. Os dados foram recolhidos no 1º semestre do ano letivo 

2016/2017. A análise estatística foi realizada com SPSS versão 22 (p<0,5). Resultados: Foram incluídos 229 

alunos, 112 de medicina (37sexo masculino,75sexo feminino), 117 de direito (46 sexo masculino, 71sexo 

feminino), a idade média nos alunos de medicina é de 20-23 anos (48,9%), dos de direito também de 20-23 anos 

(81,0%). Cerca de 55,4% dos alunos de medicina tomam o pequeno almoço saudável, apenas 30,8% dos de 

direito o fazem (p<0,001). Os alunos de direito bebem mais leite com chocolate ou cacau (39.7%vs18.2%).As 

saladas e ou legumes cozidos são consumidos uma ou mais vezes ao dia por um maior numero de estudantes de 

medicina (72,3%vs35%) (p<0,001). O consumo de fruta durante a semana é maior entre os alnos de medicina 

50% comem duas ou mais peças por dia enquanto os de direito apenas12,8% apresentam este consumo 

(p<0,001).Relativamente ao consumo de sopa, carne, peixe, refrigerantes, doces, sobremesas, pizzas, 

hamburgeres e gelados não existe diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos. Não foram 

também encontradas diferenças estatisticamente significativas no numero de refeições diárias, a maioria dos 

alunos fás mais de 4 refeições diárias. Existe uma associação entre o curso e a prática d e atividade física regular. 

Os alunos do 6º ano de medicina tem maior prática de atividade física regularem 66,1%vs48,7%. Relativamente 

ao índice de massa corporal (IMC) não existem diferenças estatisticamente significativas. Apresentando a 

maioria dos alunos IMC adequados. Conclusões - Discussão: Os alunos da área da saúde, curso de medicina 

tendem a ter melhores hábitos alimentares e a praticarem mais atividade física de uma forma regular do que os 

de direito, área não pertencente á saúde. Toda a informação e formação recebida pelos alunos de medicina 

contribuíram certamente para que estes tenham melhores hábitos alimentares e de atividade física. Pensamos 

assim que futuramente como profissionais de saúde, terão um papel importante na prevenção de inúmeras 

patologias através da implementação de hábitos de vida saudáveis nos seus pacientes, nomeadamente 

alimentares e de atividade física. 

Palavras-chave: Alunos de Direito; Alunos de Medicina; Índice de Massa Corporal; Hábitos alimentares; Hábitos 

desportivos 
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