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INFÂNCIA 
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promessa de um futuro seguro.  
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nem o caminho pernicioso; 
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todos; 
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Mas, acima de tudo, comedimento de atitudes com 
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Resumo 

Introdução/Objetivo: Os fatores orexígenos e anorexígenos e a Taxa 

Metabólica de Repouso (TMR) desenvolvem um importante papel no controle e 

regulação do balanço energético e estão diretamente relacionados com a 

obesidade. Com base nesta relação, o objetivo desta pesquisa foi verificar os 

efeitos do tratamento multidisciplinar de longo prazo nos fatores orexígenos e 

anorexígenos e na TMR em adolescentes obesos. Metodologia: No presente 

estudo foram selecionados 20 adolescentes obesos (11 meninas e 9 meninos), 

com idade entre 14 e 19 anos. Os critérios de inclusão foram o IMC  percentil > 

95 de acordo com o Centers for Disease Control and Prevention e estágio de 

maturação sexual pós púbere. Os fatores orexígenos e anorexígenos foram 

avaliados por radioimunoensaio.  A TMR foi mensurada por calorimetria 

indireta, a composição corporal por Pletismografia e a gordura visceral e 

subcutânea por Ultra-sonografia. Resultados: Após 12 meses de intervenção, 

os adolescentes obesos apresentaram diminuição significativa na massa 

corporal total, no IMC, na gordura corporal (% e em kg,), na massa magra (kg), 

e na gordura visceral e subcutânea. O grupo não apresentou diminuição 

significativa da TMR. Os fatores anorexígenos diminuíram significativamente e 

o MCH aumentou ao término da terapia. Conclusão: Podemos concluir que a 

terapia multidisciplinar de longo prazo foi efetiva para melhorar a composição 

corporal, os fatores orexígenos e anorexígenos, contribuindo para o controle da 

obesidade e do balanço energético.        

 

Palavras-Chave: Fatores orexígenos e anorexígenos; taxa metabólica de 

repouso; adolescente obeso; terapia multidisciplinar. 

 



  

Abstract 

Background/Aims: anorexigenic and orexigenic factors and resting metabolic 

rate (RMR) play an important role in the energy balance and they are directly 

related to obesity. In this way, it was verified the effects of long-term 

multidisciplinary therapy on orexigenic and anorexigenic factors and resting 

metabolic rate in obese adolescents. Methods: Twenty obese adolescents (11 

girls and 9 boys) aged between 14 and 19 years, BMI > 95th percentile of CDC, 

were submitted to intensive long-term multidisciplinary therapy during 12 

months. Orexigenic and anorexigenic factors concentrations were measured by 

a radioimmunoassay (RIA) kit. RMR was measured by indirect calorimetry. 

Body composition was measured by pletismography, and visceral and 

subcutaneous fat were analyzed by ultrassonography. Results: After one year 

of multidisciplinary therapy, the obese adolescents presented a significant 

decrease in body mass (p<0.001), BMI (p<0.001), fat mass (kg and %), lean 

mass (kg), subcutaneous and visceral fat. The group did not decrease 

significantly in RMR and RMR/FFM. The anorexigenic factors (leptin and alpha-

MSH concentrations) decreased significantly. The orexigenic neuropeptide 

(MCH) increased by the end of the multidisciplinary therapy. Conclusion: Our 

investigation demonstrated   that long-term multidisciplinary therapy was 

effective to improve body composition, anorexigenic and orexigenic factors 

contributing to obesity control. 

 

Key-words: Orexigenic and anorexigenic factors; resting metabolic rate; obese 

adolescent; multidisciplinary therapy.  



  

1. INTRODUÇÃO 

 

A Obesidade é uma doença multifatorial de origem genética, psicológica, 

sócio-cultural, metabólica e funcional, e pode ser definida como o acúmulo 

excessivo de gordura no tecido adiposo (Bouchard, 2000; Fisberg, 2004).  

No estudo de Flynn et al. (2006) mencionaram que a prevalência de 

sobrepeso e obesidade em crianças aumentou de 2 a 5 vezes nos países 

desenvolvidos, e aproximadamente 4 vezes no Brasil. Em 2007, uma pesquisa 

realizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), 

avaliou o Índice de Massa Corporal (IMC) de 4.223 indivíduos nas 5 regiões 

brasileiras, verificando que 51% apresentavam sobrepeso e 14% obesidade, 

como demonstra o esquema abaixo:  

 

 

 
     

 Abaixo 
do peso 

Peso 
normal 

Sobrepeso Obesidade 
leve 

Obesidade 
moderada 

Obesidade 
Mórbida 

 

 
5% 

 
32% 

 
51% 

 
8,5% 

 
0,6% 

 
3% 

       

 

 
3% 

 
35% 

 
50% 

 
8% 

 
0,5% 

 
2% 

       

 

 
6% 

 
29% 

 
51% 

 
9% 

 
1% 

 
4% 

 

Figura 1: Prevalência de sobrepeso e obesidade da população brasileira acima de 18 

anos (modificado de ABCBM, 2007). 

 



  

Dados da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2003) registraram que 

mais de um bilhão de adultos estão acima do peso, 300 milhões são obesos e 20 

milhões de crianças menores de cinco anos estão acima do peso. Nos Estados 

Unidos mais de 60% da população adulta é obesa e 11% das crianças também 

são classificadas como obesas (WHO, 2003).  

A obesidade é o maior fator de risco para a resistência insulínica, diabetes 

mellitus tipo II, doenças coronarianas, problemas ortopédicos, e muitas outras 

doenças crônicas, inclusive a esteatose hepática não alcoólica (NAFLD). A 

obesidade é a conseqüência crônica final do balanço energético, regulado por 

um conjunto de ações e mecanismos entre o sistema endócrino e o sistema 

nervoso central (SNC). O tecido adiposo é reconhecidamente ativo como órgão 

endócrino com alta atividade metabólica e lipolítica. Os adipócitos produzem e 

secretam proteínas e variados hormônios e citocinas, responsáveis pela 

regulação do balanço energético (Guimarães et al., 2007; Vendrell et al., 2004). 

Um dos fatores do aumento da obesidade é a diminuição do gasto 

energético diário devido à inatividade física e a alimentação inadequada. Os 

fatores que afetam o gasto energético diário incluem a Taxa Metabólica Basal 

(TMB), a Termogênese Induzida pela Dieta (TID) e a atividade física (AF). A 

avaliação da TMB é um importante instrumento para a adequação da dieta e do 

exercício físico, favorecendo o melhor controle do balanço energético (Dâmaso, 

2004; Mcardle et al., 2003). 

Apesar de a obesidade estar relacionada a diversas etiologias, toda 

estratégia utilizada para aumentar o gasto energético diário é muito importante, 

pois por um lado o balanço energético é determinado pelo consumo alimentar, 



  

mas por outro também é influenciado pelo dispêndio de energia (Haugen et al., 

2003; Potteiger et al., 2008).  O exercício físico promove aumento do gasto 

energético diário total, sendo um método de grande valia para a diminuição de 

massa corporal (Meirelles & Gomes, 2004). 

Em um artigo de revisão realizado por Foureaux et al. (2006), foram 

mencionados alguns estudos com adultos obesos sugerindo que o exercício 

físico promove aumento do gasto energético em repouso, e que seu efeito 

cumulativo pode ter um impacto positivo na redução de massa adiposa e 

aumento do balanço energético negativo. Porém Foureaux et. al. (2006), 

também citaram trabalhos que tiveram como resultado a diminuição da massa 

corporal, mas a redução da TMR em aproximadamente 15%. 

Na última década, avanços importantes foram obtidos em relação ao 

conhecimento dos mecanismos hipotalâmicos do controle da homeostase 

energética. Além da função de armazenamento de energia sabemos hoje, que 

o tecido adiposo possui um papel de órgão multifuncional, produtor e secretor 

de inúmeros peptídeos e proteínas bioativas, definindo o tecido adiposo como 

um importante órgão endócrino.  Estes avanços foram possíveis graças à 

grande contribuição pela identificação do hormônio Leptina, bem como o 

estudo de sua atuação no SNC (Guimarães et al., 2007; Brown, 2008). 

O tecido adiposo produz substâncias orexígenas (que estimulam o 

consumo alimentar) e anorexígenas (que inibem o consumo alimentar) que 

desenvolvem um importante papel no controle da homeostase energética, 

estando diretamente relacionado com a obesidade, como exemplificado na 

figura 2 (Valassi et al, 2008). 



  

 

  

  

 

 

 

 

Figura 2: Representação das vias metabólicas de controle do balanço energético 

(adaptado de Valassi et al., 2008).   

 

O diagnóstico e tratamento precoce da obesidade, bem como promover 

mudanças no estilo de vida de crianças e adolescentes é importante, visto que 

desta maneira é possível diminuir as chances de se tornarem adultos obesos. 

Deste modo, o conhecimento de mecanismos neuroendócrinos que regulam o 

balanço energético nos auxilia no tratamento e controle da obesidade (Brown, 

2008).  Para isso o tratamento multidisciplinar tem se tornado uma preciosa 

ferramenta, que aperfeiçoa os resultados através da integração de diversas 

áreas como nutrição, medicina, educação física, fisioterapia e psicologia (Tsiros 

et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 



  

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Etiologia da obesidade 

 

A etiologia da obesidade tem sido estudada há muito tempo e ainda hoje 

apresenta controvérsias quanto aos fatores desencadeantes. Caracteriza-se 

como obesidade o aumento na quantidade de massa adiposa acima do padrão 

de normalidade, que pode estar distribuída por toda região corporal, como na 

região subcutânea, visceral, glúteo-femoral e tronco. Em 1985, a obesidade foi 

reconhecida como uma doença de origem multifatorial, influenciada por fatores 

endógenos e fatores exógenos, que estão exemplificados na figura 3 (Dâmaso, 

2004; Bouchard, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Figura 3: fatores que influenciam no desenvolvimento da obesidade (Dâmaso, 2004). 
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A alta ingestão alimentar e um estilo de vida sedentário estão 

associados ao desenvolvimento da obesidade. Porém existem grandes 

evidências sobre a influência dos fatores genéticos e psicológicos na etiologia 

desta doença (Tierney et al., 2003). A obesidade ocorre devido a um 

desequilíbrio energético, onde o aumento de ingestão de nutrientes e a 

diminuição do gasto calórico favorecem o balanço energético positivo (Stubbs 

& Lee, 2004). Além disso, ocorre o desequilíbrio do controle neuroendócrino, 

que pode acarretar no desenvolvimento de outras doenças associadas à 

obesidade (Trayhurn & Bing, 2006). 

 

 

2.2. Obesidade na infância e na adolescência 

 

A obesidade na infância e na adolescência aumentou rapidamente nos 

últimos 20 anos (Lobstein et al., 2004). Segundo dados do International Obesity 

Task Force (IOTF), uma a cada dez crianças apresenta sobrepeso no mundo. 

Dentre 155 milhões de crianças, em nível mundial, aproximadamente 30 a 45 

milhões são consideradas obesas (Lobstein et al., 2004). A figura 4 demonstra 

a prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes com 

idade entre 5 e 17 anos em regiões globais. 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 Figura 4: Prevalência de sobrepeso e obesidade no mundo (adaptado de Niesten & 

Bruwier, 2007). 

 

A obesidade em adolescentes, por acarretar comorbidades precoces, 

traz sérios riscos que podem se prolongar para a vida adulta.  Por isso, a 

prevenção e o tratamento da doença, o mais rápido possível, são necessários 

(Niesten & Bruwier, 2007). Atualmente o adolescente tem acesso a alimentos 

com alto valor calórico, baixo custo, extremamente palatável, associado à 

influência da mídia (como a televisão), tornando-se um público favorável para o 

consumo dos chamados “fast foods” (Maffeis, 2000). Este período representa 

um fator preditivo no desenvolvimento da obesidade na idade adulta, sendo a 

sua prevenção e o tratamento nesta fase da puberdade, uma abordagem de 

grande importância como medida preventiva, sendo que as complicações 

referentes à obesidade como hipertensão arterial e síndrome metabólica já são 
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observadas neste período (Caranti et al., 2007). 

 

2.3. Gasto energético corporal e sua relação com a obesidade 

 

Os organismos vivos necessitam de energia para gerar trabalho e a 

capacidade de utilizar a energia química de várias fontes é propriedade de 

todos os seres vivos. O organismo vivo tem a capacidade de transformar 

energia química em energia mecânica para o trabalho muscular. Essa energia 

que é liberada em um dado período de tempo é denominada taxa metabólica 

(McArdle, et al., 2003). O gasto energético de acordo com McArdle et al. (2003) 

é dividido em: 

 

� Taxa Metabólica Basal (TMB): é o gasto energético mínimo que uma 

pessoa necessita para desempenhar suas funções vitais no estado de 

vigília, mensurada sob condições padronizadas. Representa 60 a 75% do 

consumo energético total de uma pessoa sedentária. A Taxa Metabólica de 

Repouso (TMR) é, em média, ligeiramente mais alta do que a TMB. A TMR 

foi adotada devido à dificuldade da obtenção das condições de mensuração 

da TMB; 

 

� Termogênese Induzida pela Dieta (TID): representa de 10 a 30% do 

gasto energético diário, sendo ente gasto relacionado com a digestão, 

absorção e metabolismo dos alimentos; 

 



  

� Atividade Física (AF): é responsável por 15 a 30% do gasto total diário. 

Engloba o gasto energético com atividades físicas do cotidiano e também 

exercícios físicos, sendo a taxa que mais varia entre os indivíduos. 

 

Apesar de existir muitas pesquisas sobre o assunto, a literatura ainda 

não chegou a um consenso entre a relação da obesidade e as respostas 

termogênicas provenientes de diferentes estímulos (Dâmaso, 2004). Estudos 

sugerem que indivíduos obesos possuem menor capacidade de aumentar o 

gasto metabólico em resposta a diferentes estímulos (Johnstone et al., 2005). 

 A combinação entre o sedentarismo e a alimentação inadequada resulta 

em um balanço energético positivo, que favorece o aumento da massa 

corporal. A regulação da massa corporal é realizada por um mecanismo 

complexo que precisa ser muito bem compreendido para que se possa tratar 

ou prevenir a obesidade. Levando-se em consideração esta complexidade, é 

necessário aprofundar os conhecimentos sobre a regulação do balanço 

energético, incluindo os métodos de avaliação do mesmo, assim como 

conhecer os parâmetros bioquímicos e moleculares que possam esclarecer o 

controle do balanço energético e auxiliar no tratamento de doenças 

metabólicas (Hill, 2006; Brown, 2008). 

A existência de uma auto-regulação do balanço energético em seres 

humanos pode ser explicada pela necessidade que o homem tinha de caçar 

seu próprio alimento, como sugere Hill (2006). Porém, quando falamos de 

balanço energético positivo, que pode resultar em aumento de massa corporal, 

parece não ocorrer aumento proporcional do gasto energético, sugerindo que o 



  

organismo humano é programado para proteger-se mais da perda do que do 

ganho de massa corpórea (Hill, 2006; Melo et al., 2008). 

Não é possível esclarecer ainda porque a maioria dos obesos possui 

grandes dificuldades para emagrecer. O que podemos observar, de acordo 

com a literatura, é que a diminuição do gasto energético devido a períodos de 

restrição alimentar possivelmente se mantém após o retorno da ingestão 

alimentar habitual, podendo ser um dos fatores de aumento de massa corporal, 

fazendo com que o obeso recupere a massa anterior (Dullo & Samec, 2000; 

Damaso, 2009).   

As investigações sobre a diminuição do gasto energético na obesidade 

podem ser direcionadas por duas vertentes:  

 

1. Indivíduos obesos que possuem naturalmente seu gasto energético 

diminuído (Schoeller, 2001). 

 

2. Indivíduos obesos que foram submetidos a períodos de restrição alimentar 

em diferentes fases da vida ajustam seu gasto energético e se tornam 

mais econômicos (termogênese adaptativa) (Major et al., 2007).  

 

Em um estudo de revisão da literatura realizado por Melo et al. (2008), 

evidenciou-se que por muito tempo a literatura defendeu a hipótese que 

indivíduos obesos possuíam um gasto energético menor do que indivíduos 

eutróficos. Porém, hoje se sabe que a omissão de dados a respeito do 

consumo alimentar é freqüente em obesos e que a falta de veracidade dos 



  

questionários de avaliação do consumo alimentar pode ter sido a causa pela 

qual grande parte das pesquisas sugeria que obesos tinham o gasto energético 

diminuído (Melo et al., 2008). Em contra partida, outros estudos mais atuais 

afirmam que indivíduos obesos possuem maior gasto energético total do que 

não-obesos (Weinsier et al., 2000). 

Atualmente as pesquisas tendem a concordar mais com a hipótese da 

termogênese adaptativa do que com a hipótese que indivíduos obesos 

possuem naturalmente seu gasto energético diminuído (Melo et al., 2008; 

Johnstone et al., 2005). 

Um estudo realizado por Duloo et al. (1997), verificou que a diminuição 

da TMB foi proporcional a diminuição da gordura corporal, e esta alteração 

permaneceu mesmo quando a massa corporal retornou ao estado inicial. Este 

estudo avaliou 32 voluntários do gênero masculino, que foram submetidos a 

um protocolo experimental de 12 semanas de semijejum, seguido de 12 

semanas de alimentação restritiva e mais oito semanas de alimentação ad 

libitum (Dullo et al., 1997). 

Outra pesquisa, de intervenção multidisciplinar, foi realizada com o 

objetivo de avaliar a composição corporal e o gasto energético de 26 

adolescentes italianos obesos. Obtiveram como resultado, melhoras na 

composição corporal, mas o programa proposto não foi capaz de manter os 

valores de gasto energético, ocorrendo significante redução do mesmo (Lazzer 

et al., 2004). 

De acordo com Huang et al. (2004), pequenas alterações em longo 

prazo na TMR podem resultar em desequilíbrio do balanço energético e 



  

mudanças na massa corporal.  Alguns estudos sugerem que quanto maior a 

massa corporal, maior a TMR e este aumento parece se correlacionar tanto 

com a massa magra quanto coma massa adiposa (Luke et al., 2006; Dionne et 

al., 1999). Entretanto, a maioria dos estudos relatam que o fator determinante 

da TMR é a massa magra, apesar de algumas pesquisas mencionarem a 

pequena contribuição da massa gorda respectivamente (Johnstone et al., 

2005).  

No momento, não é possível obter um consenso a respeito do controle 

do gasto energético corporal e sua relação com a obesidade, devido à 

existência de grande variabilidade individual e também a grande variabilidade 

de ajustes metabólicos, tornando a questão complexa e de difícil entendimento 

(Dulloo et al., 2007; Johnstone et al., 2005). Um dos limitantes para o 

aprofundamento dos estudos sobre o mecanismo de controle do gasto 

energético é a existência de várias técnicas de avaliação, que torna mais difícil 

a comparação das pesquisas existentes (Melo et al., 2008).   

Pesquisas que abordam explicações moleculares tem se destacado, 

com o objetivo de explicar a hipótese da termogênese adaptativa e a 

possibilidade de indivíduos obesos diminuírem naturalmente seu gasto 

energético (Dulloo & Jacquet, 2001).  

Em obesos as concentrações plasmáticas de leptina estão elevadas na 

mesma proporção que o tecido adiposo e os mecanismos esperados de 

regulação do balanço energético não ocorrem. Alguns estudos sugerem que a 

obesidade pode ser desencadeada pela existência de uma resistência central a 

leptina (hiperleptinemia) (Munzberg & Myers, 2005; Ribeiro et al., 2007). 



  

Neste sentido, observou-se a relação existente entre a leptina e a TMR, 

porém os resultados não estão muito claros, já que alguns relatam associação 

positiva (Jorgensen et al., 1988; Toth et al., 1997), outros relatam associação 

negativa (Niskanen et al., 1997; Bobbioni-Harsh et al., 1999) e outros relatam 

não existir associação (Campostano et al., 1998; Neuhauser-Berthold et al., 

2000). Estes resultados podem estar associados ao fato de não estar bem 

esclarecido os efeitos da gordura corporal sobre a TMR e as concentrações de 

leptina (Johnstone et al., 2005). 

Ao avaliar 150 voluntários de ambos os gêneros, Johnstone et al. (2005) 

verificaram que a variação na TMB sofreu influência de  63% da massa magra, 

6% da massa gorda e 2% da idade, sendo que os pesquisadores também 

observaram que não houve associação entre a TMB  e as concentrações 

circulantes de leptina. 

 

2.4. Controle neuroendócrino do balanço energético 

  

 Com o avanço do conhecimento da Biologia Molecular, sabemos que 

não é importante somente saber o total de energia gasta pelo indivíduo, mas 

também é importante saber o mecanismo de controle do mesmo (Brown, 

2008).    

O apetite é regulado por um sistema complexo, com sinais de origem 

central e periférica, que modula as respostas individuais do consumo e do 

gasto energético. O cérebro é reconhecido como o órgão central na regulação 

do comportamento alimentar. Este sofisticado mecanismo regulatório é 



  

controlado pelo hipotálamo, que informa sobre o estado nutricional e energético 

do organismo, por meio de mensagens orexígenas e anorexígenas, de origem 

central e periférica. Porém, o princípio da alimentação não parece ser regulado 

principalmente por sinais bioquímicos (Brown, 2008; Valassi et al., 2008).  

De acordo com a “teoria glicostática”, o “centro da fome” está localizado 

na área lateral hipotalâmica, onde a percepção de baixa glicose sanguínea é 

reconhecida, e assim, conseqüentemente estimulando o consumo alimentar. 

Após a refeição, o “centro da saciedade”, localizado na região ventromedial do 

hipotálamo, é ativado desencadeando a inibição do “centro da fome”, cessando 

a alimentação (Valassi et al., 2008; Trayhurn & Bing, 2006). Conforme 

evidências recentes, o início da refeição parece ser estimulado 

bioquimicamente somente em casos severos de privação energética, enquanto 

que normalmente é controlado por fatores sociais, culturais e ambientais, que 

estão estreitamente ligados ao estilo de vida do indivíduo (Brown, 2008). 

A relação entre a ingestão e o gasto calórico (balanço energético) é um 

processo dinâmico e constante, visando, entre outras funções, estabilizar os 

estoques de gordura corporal. A homeostase energética requer um controle 

primário do SNC em resposta às mudanças nos estoques de energia 

periféricos. Tais alterações devem ocorrer nos dois lados da equação do 

balanço energético (ingestão e gasto) e devem persistir até a chegada ao ponto 

de equilíbrio (Xu et al., 2005). 

O tecido adiposo expressa e secreta uma variedade de peptídeos 

bioativos conhecidos como adipocinas, que possuem ação tanto autócrina 

quanto parácrina além do nível sistêmico (endócrina). Além disso, o tecido 



  

adiposo expressa receptores que permitem responder aos sinais aferentes do 

sistema hormonal tradicional assim como do sistema nervoso central. Por meio 

dessa interação, o tecido adiposo é integralmente envolvido em diversos 

processos biológicos incluindo o metabolismo energético, função imune e 

função neuroendócrina. Contudo, o local anatômico do depósito do tecido 

adiposo interfere na função endócrina. Os hormônios derivados do tecido 

adiposo visceral são secretados dentro do sistema portal com acesso direto ao 

fígado, enquanto os hormônios que derivam do tecido adiposo subcutâneo são 

secretados na circulação sistêmica (Kershaw & Flier, 2004). 

As adipocinas influenciam diversos processos fisiológicos, entre eles, o 

controle da ingestão alimentar, a homeostase energética, a sensibilidade à 

insulina, a angiogênese, a proteção vascular, a regulação da pressão arterial e 

a coagulação sanguínea. Alterações na secreção de adipocinas, conseqüente 

da hipertrofia e/ou hiperplasia dos adipócitos, podem estar relacionadas à 

gênese do processo fisiopatológico da obesidade e suas complicações (Havel, 

2001). 

A complexa rede da regulação do apetite pelo hipotálamo envolve os 

núcleos: arqueado, ventromedial, dorsomedial e paraventricular e as regiões 

lateral e a área perifornical. O principal núcleo envolvido no controle do 

consumo alimentar é o núcleo arqueado, que possui uma grande quantidade 

de neurônios produtores de substâncias orexígenas, que estimulam a ingestão 

alimentar, e anorexígenas, que inibem a ingestão alimentar. O núcleo arqueado 

integra o controle central ao controle periférico recebendo e transmitindo as 

informações referentes ao estado metabólico. Podemos dividir os neurônios do 



  

núcleo arqueado em dois grupos (Valassi et al., 2008; Druce & Bloom, 2006): 

1- Neurônios que expressam neuropeptídeos orexígenos: Como o 

Neuropepítideo Y (NPY) e a Proteína Relacionada à Agouti (AgRP). 

2- Neurônios que expressam neuropeptídeos anorexígenos: Como o 

Transcrito Relacionado à Cocaína e Anfetamina (CART) e o Pró-

opiomelanocortina (POMC). 

A figura 5 demonstra o mecanismo de controle da ingestão alimentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Mecanismo de controle da ingestão alimentar (modificado de Valassi et al. 

2008). 

 

 

Os sinais de saciedade são gerados no Trato Gastrointestinal (TGI) 

durante a ingestão alimentar. Após a entrada do alimento no TGI, vias 

aferentes vagais e simpáticas do núcleo do trato solitário (NTS), no tronco 

cerebral, são ativadas para que ocorra a transmissão das  informações 

químicas e mecânicas provenientes das propriedades nutricionais (Uauy & 



  

Díaz, 2005; Valassi et al., 2008) . 

 Estes sinais provenientes da ingestão alimentar são regulados por 

mecanoreceptores e quimioreceptores que controlam o padrão alimentar. 

Regulam também a quantidade de alimento consumido em cada refeição, 

induzindo o término da ingestão e determinando o intervalo entre as refeições. 

O núcleo do trato solitário possui receptores de POMC e leptina, sugerindo que 

esta área do cérebro, como o núcleo arqueado, pode ser a integração entre 

sinais periféricos de saciedade e do tecido adiposo com informações 

hipotalâmicas e supra-hipotalâmicas. Os mais importantes sinalizadores da 

saciedade são: A CKK, o glucagon, o GLP-1, GLP-2, apolipoproteína AIV, 

polipepitídeo amilóide das ilhotas pancreáticas (IAPP), somatostatina, 

enterostatina e PYY3-36 (Valassi, et al., 2008; Druce & Bloom, 2006; Fonseca-

Alaniz et al., 2006). 

A redução da percepção da saciedade representa um importante fator 

de risco no desenvolvimento da obesidade. Indivíduos obesos parecem 

apresentar um atraso no aparecimento da saciedade após o consumo de uma 

refeição, que pode ser explicado por alterações hormonais em resposta à 

ingestão alimentar (Schwartz, et al., 2002; Delgado-Aros, et al., 2004). 

 

2.4.1. Leptina 

 

A leptina caracteriza-se como um hormônio polipeptídeo de 167 

aminoácidos, codificado pelo gene ob, que é expresso principalmente nos 

adipócitos. Ela atua como um fator de sinalização entre o tecido adiposo e o 



  

SNC, regulando a ingestão alimentar e o gasto energético. A ação da leptina no 

SNC (hipotálamo), em mamíferos, promove a redução da ingestão alimentar e 

o aumento do gasto energético, além de regular a função neuroendócrina e o 

metabolismo da glicose e das gorduras (Trayhurn & Bing, 2006). A função da 

leptina no balaço energético, tanto pela inibição da ingestão quanto pelo 

aumento do gasto energético, tem a importante função de manutenção da 

massa corporal e prevenção da obesidade (Brown, 2008). 

  A ação primária da leptina no controle do balanço energético ocorre em 

2 tipos de neurônios no núcleo hipotalâmico arqueado (NHA) (Valassi et al., 

2008):  

1 - Neurônio que expressam pró-opiomelanocortina (POMC): são 

precursores do hormônio estimulante dos melanócitos (α-MSH);  

2 - Neurônios que expressam a cocaína e a anfetamina, pela regulação 

da enzima transcriptase (CART): substâncias consideradas anorexígenas, ou 

seja, ligadas aos mecanismos de inibição da ingestão alimentar e aumento do 

gasto energético total, via ativação do sistema nervoso simpático. 

  A leptina também inibe a expressão do neuropeptídeo Y (NPY) e Agouti 

related peptide (AgRP), que são considerados orexígênicos, pois estão 

envolvidos nos mecanismos de aumento da ingestão alimentar e diminuição do 

gasto energético (Trayhurn & Bing, 2006).  

Na regulação do balanço energético a leptina atua em conjunto com a 

colecistoquinina (CCK), que após a ingestão alimentar é liberada no intestino e 

age no nervo vagal aferente para ativar neurônios do núcleo hipotalâmico 

ventromedial que estimula a redução do consumo de alimentos. A leptina 



  

também pode atuar como moduladora da fome inibindo a ação da grelina que 

atua como um fator orexígeno (Blevins et al., 2002; Ueno et al., 2004). 

A secreção de leptina está diretamente relacionada à quantidade de 

massa adiposa. Estados de deficiência ou resistência a ela podem resultar em 

obesidade, susceptibilidade a diabetes Mellitus, hiperfagia, infertilidade, 

hipometabolismo e na elevação dos estoques de tecido adiposo e da 

concentração de glicocorticóides (Brown, 2008; Mancini & Halpern, 2002).  

A produção de leptina é regulada por hormônios, citocinas e pela ação 

do sistema nervoso, e é um grande fator mediador do estado nutricional 

desempenhando um importante papel no controle da fome e saciedade, 

influenciando no controle do balanço energético. Entre os mecanismos de 

controle, a insulina se destaca como o principal modulador do sinal da leptina 

(Klok et al., 2006). 

 Crianças obesas portadoras de deficiência congênita de leptina quando 

tratadas com essa proteína, reverteram o quadro de obesidade. Contudo, em 

indivíduos obesos não ocorria o mesmo já que esses apresentam altas 

concentrações de leptina no sangue (hiperleptinemia), indicando uma 

resistência à ação dessa proteína. A razão pela qual ocorre tal mecanismo tem 

sido estudada, no entanto acredita-se que a ocorrência de mutações nos 

receptores de leptina culmina numa resistência aos efeitos do controle da 

ingestão de alimentos atribuídos a essa adipocina (Velloso, 2006). 

 Estudos sobre a obesidade sugerem que a resistência a leptina poderia 

resultar ainda de um defeito no transporte da leptina ao SNC ou um defeito 

pós-receptor, levando a uma falha na ativação dos mediadores 



  

neuroendócrinos reguladores da massa corporal (Trayhurn & Bing, 2006; 

Brown, 2008; Druce & Bloom, 2006). 

 A síntese de leptina pode ser regulada ou influenciada pela adiposidade, 

por fatores nutricionais e hormonais.  Porém o excesso de massa adiposa tem 

sido relatado como um fator determinante da leptinemia. No período da 

puberdade, verifica-se o aumento da secreção de leptina sendo diretamente 

proporcional ao aumento da massa adiposa, principalmente no gênero feminino 

(Banks & Lebel, 2002; Cnop et al., 2002; Goumenou et al., 2003).  

 

2.4.2. Grelina 

 

A grelina foi descoberta por Kojima et al. em 1999 e é um peptídeo 

composto por 28 aminoácidos, produzido predominantemente na mucosa do  

estômago, que estimula o hormônio do crescimento e está envolvido na 

regulação da homeostase energética e no aumento da expressão do gene 

NPY. A grelina pode ser encontrada também no intestino, no pâncreas, nos 

rins, no sistema imune, no hipotálamo, nos pulmões e na placenta, porém em 

quantidades menores (Zhang et al., 2004; Gualillo et al., 2001).  

A grelina apresenta-se diretamente envolvida na regulação do balanço 

energético. Seu principal sítio de produção é o estômago e atua como um 

sinalizador do intestino para o cérebro, estimulando o apetite e a adipogênese. 

É um antagonista da leptina e ambos têm sua ação através da modulação do 

NPY (Klok et al., 2006). Este efeito é mediado, ao menos em parte, por 

excitação de neurônios do núcleo arqueado que co-expressam dois peptídeos 



  

orexigênicos: NPY e a AgRP. O AgRP antagoniza o MC4R (Melanocortin 4 

receptor), desta forma inibindo a sinalização anorexígena do sistema da 

melanocortina, enquanto o NPY estimula fortemente a ingestão alimentar 

(Mancini & Halpern, 2002).   

Em relação à síntese e liberação, a grelina é encontrada em maior 

quantidade nos momentos que antecedem a alimentação e em menor 

quantidade após a ingestão alimentar, evidenciando que ela está claramente 

associada ao estímulo para o início de uma refeição.  A restrição energética em 

humanos aumenta a expressão e secreção de grelina (Treander-Carrillo et al., 

2006). 

 A inibição da grelina provavelmente ocorre por meio dos peptídeos 

liberados pelo trato digestório em presença do alimento, transmitidos para o 

SNC, que por sua vez, responde com a redução da secreção de grelina. O 

aumento da glicemia e da insulinemia são os estímulos mais potentes, fazendo 

do carboidrato o principal nutriente supressor de grelina, seguido pela proteína 

e por último, pelos lipídeos da dieta (Cummings & Overduin, 2007). 

 A maioria dos obesos apresenta níveis de grelina inferiores aos 

detectados em indivíduos eutróficos, demonstrando uma associação negativa 

deste peptídeo com o IMC (Vendrell et al., 2004). Apesar de indivíduos obesos 

terem níveis baixos de grelina, normalmente não apresentam queda nos níveis 

de grelina circulantes após a ingestão alimentar, sugerindo uma possível 

relação da grelina com a gênese da obesidade (Huda et al., 2006). 

 Devido a sua descoberta recente, existem poucos estudos que verificam 

os efeitos da intervenção multidisciplinar sobre os níveis plasmáticos de 



  

grelina. Um estudo realizado por Morpurgo et al. (2003), verificou que um 

programa multidisciplinar incluindo exercícios aeróbios, orientação nutricional e 

psicológica em um período de 3 semanas, foi possível observar que o grupo de 

indivíduos obesos apresentou níveis plasmáticos de grelina menores que o 

grupo de indivíduos eutróficos no início do estudo, porém após o período de 

intervenção o grupo de obesos reduziu massa corporal e IMC, mas nenhuma 

alteração ocorreu com relação aos níveis de grelina. Devido ao curto período 

de intervenção e a escassez de trabalhos relacionados, não é possível afirmar 

se os níveis de grelina sofrem modificações após intervenção multidisciplinar, 

evidenciando a necessidade de mais estudos sobre tema. 

  

2.4.3. α-MSH 

 

O pró-ópio-melanocortina (POMC) é expresso no núcleo arqueado e 

precursor da α-Melanotropina (αMSH), que representa um dos reguladores 

mais importantes do balanço energético. Em ratos, o aumento de mais de 5% 

da massa corporal induz a hiperalimentação involuntária seguido de um 

aumento da expressão do POMC e sinais de anorexia (Valassi et al., 2008). 

Os efeitos anorexígenos da melanocortina são mediados por dois 

receptores, o MC3R e o MC4R, que se situam em grande quantidade no 

cérebro, particularmente no núcleo arqueado. Em humanos, mais de 5% dos 

casos de obesidade mórbida estão associados com mutações do gene MC4R. 

Recentemente foi encontrado que a mutação do gene MC3R pode ser 

responsável pela obesidade e pela resistência à insulina (Lee et al., 2002). 



  

A necessidade do entendimento do sistema melanocortinérgico como 

um mediador dos sinais anorexigênicos, encoraja os pesquisadores a utilizar 

moléculas agonistas e antagonistas para o tratamento dos distúrbios 

alimentares (Valassi et al., 2008). 

 

2.4.4. MCH 

 

  O Hormônio Concentrador de Melanina (MCH) é um neuropeptídeo 

cíclico de 19 aminoácidos que é expresso na região perifornical, na zona 

incerta e no hipotálamo lateral e possui função orexígena. O nível de RNAm do 

MCH encontra-se aumentado no jejum e após a ingestão alimentar é 

restaurado (Mancini & Halpern, 2002). Em ratos ob/ob deficientes de leptina, os 

níveis do RNAm do MCH estão aumentados e a administração de leptina reduz 

a expressão de MCH (Valassi et al., 2008). Embora exista um antagonismo 

funcional entre MCH e αMSH, a ativação de ambos acontece em receptores 

distintos (Mancini & Halpern, 2002). 

     

2.5. Intervenção multidisciplinar e a obesidade 

 

Sendo a obesidade uma doença multifatorial, pesquisas relatam sobre a 

necessidade de um tratamento global, onde contemple vários profissionais da 

área da saúde. A integração de diversas áreas como nutrição, medicina, 

educação física, fisioterapia e psicologia pode ser uma estratégia eficaz no 

tratamento desta doença (figura 6) (Damaso, 2004; Tsiros et al., 2008). 



  

No entanto, poucos estudos relatam o efeito do tratamento 

multidisciplinar sobre a TMR e os fatores orexígenos e anorexígenos de 

adolescentes obesos, evidenciando a necessidade de mais pesquisas para que 

este assunto seja melhor compreendido (Foureaux et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Profissionais envolvidos em uma terapia multidisciplinar para tratamento da 

obesidade. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Verificar os efeitos do tratamento multidisciplinar de longo prazo nos 

fatores orexígenos e anorexígenos e Taxa Metabólica de Repouso de 

adolescentes obesos pós-púberes. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Verificar o comportamento da TMR de meninos e meninas antes e após 

a intervenção multidisciplinar; 

 

• Verificar alterações na composição corporal dos adolescentes obesos; 

 

• Verificar alterações nos fatores orexígenos e anorexígenos e sua 

relação com a TMR. 

 

 

 



  

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Participaram do presente estudo 20 adolescentes obesos, do sexo 

masculino (11) e feminino (09), pós-púberes (15 a 19 anos), os quais foram 

analisados através de exames laboratoriais, físicos, consultas clínicas, 

psicológicas e nutricionais. As avaliações foram realizadas no início e no final 

da intervenção multidisciplinar de longo prazo (24 semanas). O presente 

projeto foi previamente submetido e aprovado pelo Comitê de Ética para 

estudos em humanos sob o número 0135/04 (anexo 1). 

O recrutamento dos voluntários foi realizado por meio de anúncios 

veiculados na mídia (jornal, revistas, rádio e televisão) da cidade de São Paulo, 

durante os meses de janeiro e fevereiro de 2007. Realizaram uma entrevista 

inicial onde eram informados do objetivo do projeto, bem como sobre todos os 

procedimentos que seriam realizados. Todos os participantes ou responsáveis 

legais assinaram termo livre de consentimento livre e esclarecido (anexo 2) . 

  Nesta pesquisa foram incluídos adolescentes com IMC acima do 

percentil 95 da curva proposta pelo Centers for Diseases Control and 

prevention (CDC, 2000) e estágio de maturação sexual pós-púbere (Marshall & 

Tanner, 1969; Tanner & Whitehouse, 1976). Ainda como critério de inclusão, os 

adolescentes realizaram uma avaliação clínica feita por um médico 

endocrinologista, e uma avaliação cardiológica em esteira ergométrica 

monitorada com eletrocardiograma. Foram incluídos no projeto os adolescentes 

que não apresentaram nenhuma alteração no eletrocardiograma de esforço 

como também outra patologia que os impedissem de realizar exercício físico.  



  

O principal critério de inclusão foi a motivação intrínseca para participar 

do projeto. Os critérios de exclusão foram: limitações músculo-esqueléticas, 

uso abusivo de álcool e drogas, ou substâncias químicas que poderiam trazer a 

dependência.  

 

4.1. Intervenção multidisciplinar 

 

Os voluntários participaram de um programa multidisciplinar de 

atendimento ao obeso, proposto pelo Grupo de Estudos em Obesidade/ Centro 

de Estudo em Psicobiologia e Exercício - GEO/CEPE, da Universidade Federal 

de São Paulo (Dâmaso et al., 2006). Os adolescentes foram submetidos ao: 

 

� Treinamento físico aeróbio 3 vezes por semana; 

� Acompanhamento nutricional 1 vez por semana; 

� Acompanhamento psicológico 1 vez por semana; 

� Acompanhamento médico 1 vez por mês. 

 

4.1.1. Exercício físico 

 

Consistiu de 24 semanas de exercício aeróbio em ciclo-ergômetro para 

membros inferiores (Life Fitness® – Model 9500HR), sendo 3 sessões por 

semana, com duração de 60 minutos e intensidade moderada, de acordo com 

a proposta do American College of Sports Medicine – Position Stand (2001).  

Durante a primeira semana, os voluntários se exercitaram por 30 



  

minutos (3 sessões), a partir da segunda semana os mesmos foram 

submetidos a 45 minutos de atividade (3 sessões), a partir da terceira semana 

os adolescentes permaneciam em atividade durante os 60 minutos propostos 

nesta pesquisa.  

Durante todas as sessões de treinamento os voluntários tinham sua 

freqüência cardíaca controlada por frequencímetros da marca Polar®, e 

estavam sob a orientação de pelo menos dois educadores físicos. A 

intensidade do exercício físico foi prescrita de acordo com a freqüência 

cardíaca do limiar ventilatório I (LV-I) previamente determinada por meio do 

teste ergoespirométrico.  

 

4.1.2. Intervenção nutricional 

 

A intervenção nutricional foi constituída por aulas de educação 

nutricional em grupo, uma vez por semana (sessões de uma hora de duração), 

abrangendo temas como pirâmide alimentar, dietas da moda, rotulagem 

nutricional, diferentes tipos de gordura, alimentação de fast food, entre outros.  

Ressalta-se que também foram oferecidas consultas nutricionais 

individuais conforme eventual necessidade. Além disso, a nutricionista ficou à 

disposição dos familiares para informações adicionais (via telefone) sobre 

possíveis alterações alimentares na residência. 

O consumo energético seguiu as recomendações das novas diretrizes 

da Dietary Reference Intakes (DRIs) (NRC, 2001), para indivíduos com baixo 

nível de atividade física, mesma idade e gênero, onde recomenda que 55% a 



  

60% do valor energético total (VET) seja ingerido na forma de carboidrato, 10 a 

15% na forma de proteína, e de 25 a 30% na forma de lipídeos. 

 

4.1.3. Intervenção psicológica 

 

Foram realizados atendimentos psicológicos em grupo uma vez por 

semana, 1 hora cada sessão, atendimentos estes conduzidos pela psicóloga 

do grupo. O objetivo da terapia foi trabalhar questões emocionais e 

comportamentais para mudanças no estilo e na qualidade de vida. Nos 

atendimentos em grupo foram realizadas dinâmicas, onde os adolescentes se 

sentiam à vontade e acolhidos para serem trabalhados os seguintes temas: 

emoções (sentimentos), auto-estima, imagem corporal, preconceito, 

transtornos alimentares, dificuldades, questões familiares, bem como questões 

que pudessem surgir no grupo. Além disso, a psicóloga ficava a disposição dos 

voluntários para apoio e acolhimento, se necessário. 

 

4.1.4. Intervenção clínica 

 

Desde o início do tratamento multidisciplinar os adolescentes receberam 

acompanhamento clínico mensal, realizado pelo endocrinologista responsável 

pelo projeto, totalizando 8 consultas durante as 24 semanas de intervenção. 

Foi realizada durante as consultas, uma anamnese completa com o objetivo de 

acompanhar a evolução clínica dos voluntários. O médico também orientava 

quanto às mudanças no estilo de vida. 



  

  

4.2. Avaliação da taxa metabólica de repouso 

 

A calorimetria indireta é um método de mensuração das trocas gasosas 

respiratórias com sistema metabólico computadorizado. Por meio deste método 

temos a estimativa indireta altamente precisa do dispêndio de energia. Com a 

estimativa da quantidade de O2 consumida temos a possibilidade de converter 

estes valores em energia gasta. O sistema de espirometria de circuito aberto 

(computadorizado) possui manutenção simples, permite um período de 

avaliação curto e é prático para utilização em estudos de larga escala. Estudos 

verificaram que a diferença entre resultados obtidos por calorimetria direta e 

calorimetria indireta é inferior a 1% (McArdle et al., 2003). 

Esta avaliação nos fornece um método conveniente para o estudo das 

relações entre gasto energético e as dimensões corporais, sexo e idade, 

estabelecendo uma referência energética de base muito importante para 

elaboração de um programa sólido de exercícios (Compher et al., 2006; 

Haugen et al., 2003). 

A avaliação da TMR foi realizada por calorimetria indireta pela medida 

da captação de oxigênio em padrão de laboratório (calorimetria indireta de 

circuito aberto). O cálculo do gasto energético (Kcal/dia) foi determinado 

através da equação de Weir (1949) e expressa por 24 horas. O Protocolo foi 

realizado de acordo com as recomendações descritas por Haugen et al. (2003): 

 

 



  

� Estar em jejum por 4 horas no mínimo;  

� Não praticar exercícios físicos 24 horas antes da avaliação; 

� Não consumir bebida alcoólica e cafeína 24 horas antes; 

� Não fumar 4 horas antes no mínimo. 

 

O voluntário permaneceu em repouso (decúbito dorsal), por 10 minutos 

e foi realizada a coleta dos gases por Calorimetria Indireta durante 15 minutos, 

sendo utilizados para cálculo do gasto energético os 10 últimos minutos de 

acordo com Compher et al. (2006). O equipamento utilizado para realização da 

calorimetria indireta foi o Quark PFT Ergo (COSMED® – Rome), fornecido pelo 

Centro de Estudos em Psicobiologia e Exercício – CEPE da Universidade 

Federal de São Paulo - UNIFESP. As avaliações foram realizadas em uma sala 

ampla com temperatura controlada entre 21 e 24ºc. O aparelho foi calibrado 

antes da realização do teste usando uma concentração de gases conhecidos, 

sendo que a calibração do volume e do fluxo foi realizada com uma seringa. 

  

4.3. Avaliação antropométrica e da composição corporal 

 

• Massa Corporal: foi avaliada através de uma balança digital marca 

Filizola® com capacidade para 150kg e sensibilidade de 100g, de acordo 

com metodologia descrita por Lohman, 1988; 

 

• Estatura: foi avaliada com um estadiômetro de madeira da marca Sanny® 

com escala de precisão de 0,1cm, de acordo com metodologia descrita 



  

por Lohman, 1988; 

 

• Cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC): Após a avaliação das 

medidas de massa corporal e estatura foi calculado o IMC (índice de 

Quetelet) (massa corporal em kg/estatura em m2) (Thomas et al., 1976). O 

cálculo foi realizado no primeiro momento da triagem dos voluntários e a 

cada consulta individual com a nutricionista durante toda a intervenção; 

 

• Ultra-sonografia (US): A adiposidade visceral e subcutânea foram 

avaliadas por US. A determinação por US de gordura subcutânea foi 

previamente definida como a distância entre a pele e a face externa do 

músculo reto, e a gordura visceral foi definida como a distância entre a 

face interna do mesmo músculo e a parede anterior da artéria aorta. Os 

pontos da interrupção para definir a gordura visceral por parâmetros 

metodológicos foram baseados em descrições precedentes por Ribeiro-

Filho et al. (2003). Foi utilizado o equipamento HTL / HDI 3000® e um 

transdutor de multifrequência 3.5-MHz (faixa larga); 

 

• Pletismografia: Para avaliar a massa magra e gordura corporal foi utilizado 

o método por pletismografia (BOD POD body composition system; Life 

Measurement Instruments, Concord, CA). Seus procedimentos baseiam-

se na aplicação da lei de deslocamento de ar de Boyle: em recipiente 

fechado de temperatura constante, volume e pressão variam em 

proporções inversas; enquanto o volume aumenta, a pressão diminui e 



  

vice-versa. Uma vez determinada a densidade corporal, a conversão de 

valores em quantidades percentuais de gordura em relação ao peso 

corporal é realizada mediante expressões matemáticas (equações 

preditivas) propostas com base em estudos com procedimentos diretos da 

composição corporal (Fields et al., 2004). 

 

4.4.  Teste ergoespirométrico 

 

 Para prescrição do treinamento foi realizado um teste ergoespirométrico 

para a obtenção da freqüência cardíaca do limiar ventilatório I (FCLVI). Os 

testes foram realizados em ciclo-ergômetro para membros inferiores da marca 

Life Fitness® – Model 9500HR. Neste teste foram determinadas as seguintes 

variáveis: consumo máximo de oxigênio (VO2máx), limiar ventilatório I (LV-I), 

freqüência cardíaca máxima (FCmáx) e freqüência cardíaca do limiar ventilatório 

I (FCLVI). As variáveis respiratórias e metabólicas foram obtidas pelo método de 

mensuração das trocas gasosas respiratórias com o aparelho Quark PFT Ergo 

(COSMED® – Rome) de acordo com protocolo incremental proposto pelo 

ACSM (2001). Os testes foram realizados em uma sala ampla, bem iluminada 

com temperatura controlada entre 21 e 24ºc. O aparelho foi calibrado antes da 

realização do teste usando uma concentração de gases conhecidos, sendo que 

a calibração do volume e do fluxo foi realizada com uma seringa. 

 

4.5. Análises bioquímicas 

 



  

As amostras foram coletadas após jejum de 12 horas e analisadas de 

acordo com método enzimático colorimétrico, para diagnósticos “in vitro”, 

específicos para cada dosagem. 

A concentração plasmática de insulina foi medida por radioimunoensaio  

com kit da Amersham® (Aylesbury, UK). A concentração plasmática de glicose 

foi mensurada por método enzimático com espectofotômetro UV-Visível, 

modelo UV-1601PC (Shimadzu Corp, Kioto, Japão). A resistência à insulina foi 

analisada pelo Homeostasis Model Assessment Insulin-Resistance Index 

(HOMA-IR). HOMA-IR foi calculado utilizando glicose sanguínea de jejum 

(FBG) e a insulina immunoreativa (I): [FBG (mg/dl) X I (mU/l)] / 405 (Matthews 

et al, 1985). As concentrações de leptina, grelina, α-MSH e MCH foram 

mensuradas por radioimmunoensaio (RIA) (Linco® Research, St. Charles, 

Missouri, United States) (Hosoda et al, 2000). 
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Abstract 

Background/Aims: anorexigenic and orexigenic factors and resting metabolic 

rate (RMR) play an important role in the energy balance and they are directly 

related to obesity. In this way, it was verified the effects of long-term 

multidisciplinary therapy on orexigenic and anorexigenic factors and resting 

metabolic rate in obese adolescents. Methods: Twenty obese adolescents (11 

girls and 9 boys) aged between 14 and 19 years, BMI > 95th percentile of CDC, 

were submitted to intensive long-term multidisciplinary therapy during 12 

months. Orexigenic and anorexigenic factors concentrations were measured by 

a radioimmunoassay (RIA) kit. RMR was measured by indirect calorimetry. 

Body composition was measured by pletismography, and visceral and 

subcutaneous fat were analyzed by ultrassonography. Results: After long-term 

multidisciplinary therapy, the entire group presented a significant decrease in 

body mass (p<0.001), BMI (p<0.001), fat mass (kg and %), lean mass (kg), 

subcutaneous and visceral fat. The obese adolescents did not decrease 

significantly in RMR and RMR/FFM. The anorexigenic factors (leptin and alpha-

MSH concentrations) decreased significantly. The orexigenic neuropeptide 

(MCH) increased by the end of multidisciplinary therapy. Conclusion: Our 

investigation demonstrated   that long-term multidisciplinary therapy was 

effective to improve body composition, anorexigenic and orexigenic factors 

contributing to obesity control and energy balance. 

 



  

Key-words: Orexigenic and anorexigenic factors, Resting Metabolic Rate, 

obese adolescent, multidisciplinary therapy.  

Introduction 

Childhood as well as adolescent obesity is an important world health 

problem due to its progressive increasing prevalence and associated co-

morbidities [1, 2]. The prevalence of overweight and obese individuals has 

increased dramatically in Brazil. Studies suggest that overweight children are 

likely to become overweight adults [3, 4]. Therefore, it is important to prevent 

obesity in adolescence to avoid those becoming obese adults. Combined 

strategies of treatment like psychology, nutritional and physical intervention 

have a fundamental role as to prevent as to treat the obesity [5]. 

The health consequences associated with early obesity have been 

repeatedly assessed, emphasizing the importance of prevention of childhood 

obesity. Knowledge of the resting metabolic rate (RMR) has important clinical 

applications when it comes to defining appropriate nutritional support and 

determining caloric needs for both energy balance and weight management [6, 

7, 8]. It has been observed that treatment involving lifestyle changes is more 

effective to modify the food and physical behavior in children and adolescents 

than adults. It reinforces the importance to improve earlier strategies to obesity 

control [5].  

Over the past few years some important advances regarding 

hypothalamic mechanisms of energetic homeostasis control were obtained. 

Adipose tissue was considered as a secretor organ, producing several 



  

anorexigenic and orexigenic peptides and hormones that play a decisive role in 

energetic homeostasis that are directly related with obesity [9]. 

Leptin (anorexigenic factor) is able to regulate short-term energy intake, 

modulating meal size according to changes in energy balance. With negative 

energy balance, low leptin signaling activates anabolic and inhibits catabolic 

circuits, enhancing NPY/AGRP release and blocking the activity of 

POMC/CART neurons with increase in meal size and decrease in energy 

expenditure [9]. Leptin therefore appears to activate POMC neurons, probably 

resulting in elevated a-MSH production, thereby inhibiting food intake via its 

interactions with MC4-R and/or MC3-R [10]. 

Ghrelin is the only orexigenic GI peptide isolated so far. Intravenous 

infusion of ghrelin at physiological doses induces hunger and causes short-term 

enhancement of food intake in humans [11]. The Melanin-Concentrating 

Hormone (MCH) was considered an orexigenic peptide that increased the food 

intake.  

It is well known that obesity is a complex and often poorly understood 

medical condition with consequences such as unnecessary psychological and 

physical suffering. Therefore it is important to recognize that deeper 

physiological mechanisms might also contribute to excessive adiposity [12]. 

Therefore, the objective of the present study was to verify the effects of 

long-term multidisciplinary therapy on the anorexigenic and orexigenic factors, 

resting metabolic rate and body composition in Brazilian obese adolescents. 



  

 

 

Methods 

 The adolescents who entered the multidisciplinary obesity program in 

January 2007 were recruited for this study. A total of twenty (20) post-puberty 

obese adolescents, including 11 boys and 9 girls with primary obesity aged 13 

to 18, were enrolled. The inclusion criteria were based on Tanner (stage five) 

for boys [13] and girls [14]. The adolescents had primary obesity according to 

the revised Centers for Disease Control and Prevention (CDC) growth charts 

(BMI>95th percentile of the CDC reference growth charts) [15], and they and 

their families agreed to participate in this study. The exclusion criteria were: a) 

an identified genetic disease, b) metabolic or endocrine diseases, c) chronic 

alcohol consumption, d) previous use of drugs such as glucocorticoids, insulin 

sensitizers, or psychotropics, which may affect appetite regulation, and d) 

pregnancy. 

Standing height and weight were measured and Body Mass Index (BMI) 

was calculated (wt/ht²). Body composition was measured by Plethismography in 

the BOD POD® body composition system (version 1.69, Life Measurement 

Instruments, Concord, CA). 

All abdominal ultrasonography procedures and measurements of visceral 

and subcutaneous fat were performed double-blinded by the same physician 

specialized in diagnostic imaging using a 3.5-MHz multifrequency transducer 



  

(broad band). This procedure permits a reduction in the risk margin for 

misclassification.  The intra-examination coefficient of variation for the US was 

0.8%. US measurements were taken for intra-abdominal (¨visceral¨) and 

subcutaneous fat. US-determined subcutaneous fat was defined as the distance 

between the skin and external face of the rectus abdominis muscle, and visceral 

fat was defined as the distance between the internal face of the same muscle 

and the anterior wall of the aorta as previously described by Ribeiro-Filho et al. 

(2003) [16]; Tock et al. (2006) [4]; De Piano et al. (2007) [17]; and Dâmaso et 

al. (2008) [18].  

Orexigenic (Ghrelin and Melanin-Concentrating Hormone) and 

anorexigenic (Leptin and α-Melanocyte Stimulating Hormone) factors 

concentrations were measured by a radioimmunoassay (RIA) kit. 

The RMR was measured by indirect calorimetry with a ventilated hood 

system (Model Quark PFT Ergo - COSMED® – Rome) and it was measured as 

previously described by Haugen et al. (2003) [6]. Subjects rested quietly in a 

supine position in an isolated room with the temperature controlled at 21-24ºC. 

Oxygen consumption as well as carbon dioxide production in the expired air 

was measured as suggested by Compher et al. (2006) [19]. RMR was 

estimated according to equations proposed by Weir (1949) [20].  

Aerobic exercise tests were performed on an electronically braked cycle 

ergometer (Life Fitness® – Model 9500HR). All subjects were familiarized with 

the test and the equipment used. Standardized verbal encouragement was 

given throughout the test to stimulate maximal performance. VO2máx was 



  

assessed based on a standard progressive incremental exercise test according 

to ACSM (2001) [21]. Continuous respiratory gas analysis and volume 

measurements, oxygen uptake (VO2), and carbon dioxide production (VCO2) 

were performed breath by breath with a ventilated hood system (Model Quark 

PFT Ergo - COSMED® – Rome). Prior to each test, internal gas and volume 

calibrations were performed with certified gases of known standard 

concentrations, and the temperature was controlled at 21-24º C. Heart rate (HR) 

was monitored continuously during the tests with a cardiometer (Polar® - Model 

FS1 dark blue). Efforts were considered to be at a maximum level if at least two 

out of three of the following criteria were met: 1) cardiac frequency above 195 

beats/min; maximal respiratory exchange ratio (RQ above 1.0); subjects 

showed clinical signs of intense effort and were unable to maintain a speed 

greater than 60 rpm [21]. Ventilatory threshold was determined in a blind 

manner by three technicians using the Beaver et al. (1986) [22] method.  If not 

conclusive, the Wasserman (1999) [23] method was used. 

The study was conducted in accordance with the guidelines present in 

the Declaration of Helsinki and was formally approved of by the Ethical 

Committee of the Federal University of São Paulo (number 0135/04). All 

patients and their families received information about the protocol and signed a 

consent form.  

 

Intervention Procedures  



  

The multidisciplinary obesity intervention consisted of aerobic exercise, 

and nutritional, as well as psychological and clinical, support. The use of 

multidisciplinary therapy as a criterion has been suggested by World Health 

Organization (WHO) [24], and is initially 6 months in length (short-term therapy). 

The personnel involved in the program included 2 physicians, 2 nutritionists, 2 

physiologists, and 1 psychologist. All measurements were performed at 

baseline and after the long-term therapy. 

 

Exercise therapy 

The subjects were initially diagnosed as having a sedentary lifestyle to be 

sure that the spontaneous daily physical activity was similar for all subjects.  

Although we did not administer a specific questionnaire in order to obtain this 

information, in the first visit, the endocrinologist completed a clinical interview, 

including the question about physical activity level, and all patients were 

classified as sedentary individuals. The duration of exercise was about 60 

minutes per session and consisted of three training sessions per week. The 

mode of exercise was stationary cycling (Life Fitness® – Model 9500HR). The 

exercises were done at the cardiac frequency intensity of the Ventilatory 

Threshold I (VTI) (± 4 bpm), as determined by the ergospirometric test [21]. The 

physiologists controlled the cardiac frequency, which was measured at intervals 

of 5 minutes during all training sessions by cardiometer (Polar® - Model FS1 

dark blue).  



  

 Subjects performed an exercise test before the program, after 6 weeks, 

and at the end of the long-term therapy using the same protocol described 

above. 

 

Nutritional therapy 

The adolescents received nutritional training once a week (for one hour) 

during the short-term therapy. Nutritional education is concerned with changing 

nutritional behavior as well as providing information about qualitative and 

quantitative aspects of food requirements.  

Topics included in the nutritional sections were: the food pyramid; 

recordatory inquiry; how to reduce total and saturated fat and cholesterol intake; 

portion control; weight loss diets and strategies for eating out; differences 

between diet and light; fat and cholesterol; nutrition facts; food preparation; 

cooking habits; regular meals and controlling healthy lifestyle behavior. In 

addition, nutritionists encouraged the parents to call if they needed further 

information.  

Energy intake was set at the levels recommended by the dietary 

reference intake (DRIs) for subjects of the same age and gender with low levels 

of physical activity [25]. The aim of this therapy was to provide changes in poor 

energy intake habits during the weight loss phase. 

 

Clinical therapy 



  

The medical treatment consisted of individual evaluation of health and clinical 

parameters once a month by an endocrinologist [4]. 

 

Psychological therapy  

Psychological therapy was established by validated questionnaires, 

taking into account some psychological problems caused by obesity as 

described in the literature including depression, eating disorders, anxiety, 

decreased self-esteem, and body image disorders [26]. 

During the multidisciplinary therapy, the adolescents received 

psychological orientation for one hour in a weekly group session.  The 

psychologist discussed body image and eating disorders such as bulimia and 

anorexia nervosa, and binge eating disorders as well as their signs, symptoms, 

and consequences for health; the relationship between feelings and food; 

familiar problems such as alcoholism and other issues. Individualized 

psychological therapies were recommended when weight problems or poor 

dietary habits were found. 

 

Statistical Analysis 

A two-way ANOVA with an interaction term was used to establish 

differences between age and gender groups studied. It was performed the 

Fisher’s post hoc test when occurred a significant interaction between Gender 

and Time. Orexigenic and anorexigenic factors were logarithmically transformed 



  

(natural log) and tested for normality prior to statistical analysis. Simple 

regression analysis of RMR as dependent variable was used to relate 

orexigenic and anorexigenic factors. All data were analyzed using the software 

STATISTICA version 6 for Windows with significance set at p<0.05 and 

expressed as mean + SD unless otherwise stated.  

 

Results 

The physical characteristics of obese adolescents are shown in table 1. 

After one year of multidisciplinary therapy, the entire group presented a 

significant decrease in body mass (p<0.001), BMI (p<0.001), fat mass (kg and 

%) (p<0.001), lean mass (kg) (p<0.001), subcutaneous (p<0.001) and visceral 

fat (p<0.001). In girls group, the body mass (p<0.002), BMI (p<0.001), fat mass 

(kg) (p<0.001), subcutaneous (p<0.001) and visceral fat (p<0.001) reduced by 

the end of therapy. Indeed, the boys presented a decrease in the same 

parameters and in fat mass (%) (p<0.004), including a significant increase in the 

lean mass (%) (p<0.005). Comparing both genders, we observed that girls 

present higher fat mass (kg and %) values, and lower lean mass (Kg and %) 

than boys before (p<0.043) and after (p<0.002) the long-term therapy. In 

addition, body mass (kg) was higher in boys only at baseline conditions. 

The resting metabolic rate and total energy expenditure are shown in 

table 2. The entire group did not decrease significantly in RMR and RMR/FFM. 

However, RQ and total energy expenditure decreased significantly by the end of 

therapy (p<0.001). In girls, it was verified a significant reduction in RMR and 



  

RMR/FFM (p<0.005) and in boys only in RMR (p<0.005). According to values of 

RMR before and after one year of intervention, we analyzed that girls present 

higher percentage of reduction in RMR (26.01%) comparing to boys (16.87%) 

as calculated by ∆%.  

  The orexigenic and anorexigenic factors are shown in table 3. Analyzing 

the entire group, the anorexigenic factors (leptin and alpha-MSH 

concentrations) decreased significantly (p<0.001 and p<0.002), while the MCH, 

an orexigenic neuropeptide, increased by the end of multidisciplinary therapy 

(p<0.005). In girls, only the alpha-MSH reduced significantly (p<0.001). Indeed, 

in boys it was verified a significant decreased in the same parameters 

presented in the entire group. 

Simple linear regression analyses were performed to the entire group, in 

table 4, with RMR as the dependent variable.  No RMR influence on the 

orexigenic and anorexigenic factors was observed before and after the 

intervention. 

 

Discussion 

We have demonstrated that one year of multidisciplinary intervention was 

effective to promote an important change in body composition, including a 

significant decrease in body mass, fat mass (kg and %), subcutaneous and 

visceral adipose tissue, as well as a significant increment in lean body mass (%) 

as demonstrated in table 1. According to literature, this kind of long-term 

therapy developed an important role in the control of several parameters linked 



  

to obesity, including changes in body composition and factors involved in 

neuroendocrine regulation of food intake [18, 27, 28]. 

In fact, the brain has long been recognized as a key issue in the 

development of obesity and diabetes, a target that is sometimes overlooked in 

contemporary research as previously demonstrated by Claude Bernard in 1849 

[29]. However, only more recently it was established that there are two key 

populations of hypothalamic neurons involved in bodyweight regulation: 1) the 

anorexigenic melanocortin neurons which express proopiomelanocortin 

(POMC) and reduce appetite while elevating energy expenditure and 2) the 

orexigenic neurons that express neuropeptide Y (NPY) which have the opposite 

effects on central energy metabolism [30]. 

This way, it is important to note that even slight imbalances between the 

outputs from the neurons can lead to an inappropriate increase in appetite and 

reduction in energy expenditure which can result in a progressive and 

significant weight gain over several years promoting obesity.  This way, the 

maintained ghrelin concentration after a massive weight loss observed in the 

present investigation may contribute to prevent weight regain.   

As mentioned above, two important findings in the present investigation 

were that 1) long-term multidisciplinary therapy was effective to improve body 

composition and that 2) visceral adiposity may be partially mediated by an 

increase in the anorexigenic and a decrease in the orexigenic factors, 

contributing to revert the metabolic complications of obesity. 



  

In addition to obesity, adipose tissue distribution also appears to 

influence metabolic complications. Subjects with more pronounced visceral 

obesity appear to be at greater risk for NAFLD, known as a Metabolic 

Syndrome component, because of their ability to transport free fatty acids 

directly into the portal vein for conversion to triglycerides within the liver [17, 18, 

31, 32].  

Another important finding in the present investigation is that the 

hyperinsulinemia is normalized in obese adolescents after long-term therapy 

and that HOMA-IR was decreased. This hormonal and metabolic amelioration 

may result in a decrease in the sympathetic activity, suggesting the control of 

hypertension-related obesity; however, studies examining this issue in obese 

individuals, including the role of the thermogenesis in this adaptation, have 

yielded conflicting results [33].  

An intriguing question is that despite the manipulation RMR may provide 

a route toward treatment or prevention of obesity, little progress has been made 

so far [33]. In spite of the demonstrated relationship between circulating leptin 

and RMR, some data are still object of diverging results, among which studies 

that found positive associations [34, 35], and others that found negative [36, 37] 

or no significant association at all [38, 39]. So, our finding suggests that the 

reduction in the RMR observed in the present investigation may be mediated by 

a reduction in the leptin concentration as well as in the lean mass in kilograms 

in the entire group. However, we were unable to show these associations in 

simple regression analyses partially due to small sample size analyzed in the 

present investigation.       



  

 Further studies using different kinds of intervention for obesity treatment 

such as aerobic and anaerobic training are necessary to verify the effects of 

multidisciplinary therapy for the obesity control. In this context, the next step of 

our research team will be to develop a similar intervention using combined 

exercises in order to evaluate the effects on RMR and orexigenic and 

anorexigenic factors a long-term trial in comparison to a control group. 
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Table 1:   Anthropometric variables, body composition, visceral and subcutaneous fat measured at baseline and post therapy 

 

Measurements Entire group Girls (n = 9) Boys (n = 11) 
 Baseline 12 months Baseline 12 months Baseline 12 months 
Age (y) 16.02±0.88 16.85±0.85# 16.05±1.03 16.98±1.04 15.30±1.75 15.99±1.76 
Height(m) 1.69±0.08 1.69±0.08 1.63±0.05 1.63±0.05 1.73±0.08 1.74±0.07 
Body Mass (kg) 101.92±12.91 90.94±11.77# 93.39±10.17 84.16±11.50# 107.35±11,74* 94.94±10.31# 

Body Mass Index (kg/m2) 35.79±4.10 31.59±4,14# 35.42±4.21 31.16±4.26# 36.00±4.23 31.82±4.21# 

Fat Mass (kg) 39.39±9.61 30.51±9.61# 40.90±7.73 34.63±8.73# 38.44±10.88* 27.88±9.58#* 

Lean Mass (kg) 62.45±11.26 60.22±10.28# 52.29±4.39 49.51±3.54 68.92±9.26 67.04±6.40 
Fat Mass (%) 38.64±8.00 33.47±8.71# 43.66±4.41 40.66±4.87 35.46±8.28* 28.90±7.47#* 

Lean Mass (%) 61.40±8.09 65.33±8.71# 56.37±4.41 59.34±4.87* 64.60±8.40 71.10±7.47#* 

Subcutaneous fat (cm) 3.51±0.84 2.63±0.78# 4.11±1.14 3.02±0.85# 3.24±0.45 2.46±0.71# 

Visceral fat (cm) 5.05±1.74 3.04±1.23# 4.20±1.14 2.34±0.69# 5.66±1.79 3.43±1.33# 

Glucose (mg/dL) 90.22±4.76 88.28±6.65 90.63±4.31 86.38±6.44 90.18±5.12 89.45±6.50 
Insulin (µU/mL) 21.55±8.50 15.09±8.85 14.18±4.05 14.04±5.45 27.65±5.6 15.75±6.9 
HOMA-IR 4.90±1.75 3.26±1.87 3.19±0.99 3.05±1.32 6.15±2.5 3.42±1.9 
QUICKI 0.32±0.03 0.33±0.03 0.32±0.01 0.33±0.03 0.31±0.03 0.33±0.03 

 
Note. Values are M ± SD. 
* Demonstrates difference between girls and boys at the same time (differ significantly P<.05). 
# Demonstrates difference between baseline and post therapy in the same gender (differ significantly P<.05). 
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Table 2:  Energy metabolism characteristics 

 

Measurements Entire group Girls (n = 9) Boys (n = 11) 
 Baseline 12 months Baseline 12 months Baseline 12 months 
RMR (kcal/24h) 1918±454 1700±519 1684±292 1246±234# 2151±414* 1788±318#* 

RMR /FFMass (kcal.kg-1.24h-1) 1181±295 1056±314 921±125 749±136# 1354±240* 1260±207* 
RQ 0.83±0.08 0.76±0.07# 0,80±0,07 0.75±0.06 0.86±0.08 0.79±0.08 
Total Energy Expenditure 2335±531 2040±518# 2021±351 1820±304 2581±497* 2325±414* 

 
Note. Values are M ± SD. 
* Demonstrates difference between girls and boys at the same time (differ significantly P<.05). 
# Demonstrates difference between baseline and post therapy in the same gender (differ significantly P<.05). 
 

Table 3: Orexigenic and Anorexigenic factors    
 
 
Measurements All Girls (n = 9) Boys (n = 11) 
 Baseline 12 months Baseline 12 months Baseline 12 months 
Leptin  5.96±2.58 3.53±2.41# 6.30±2.20 5.40±2.47 5.72±2.91 2.22±1.28# 

Ghrelin  6.75±3.21 6.67±3.53 8.97±0.68 7.68±0.28 6.26±3.27 4.28±3.92 
MCH 3.91±2.71 10.96±4.06# 4.16±2.83 11.21±5.03 3.83±2.80 10.86±3.92# 

α-MSH 9.62±4.54 2.49±0.78# 8.59±3.70 2.67±0.92# 10.14±5.05 2.40±0.75# 

 
Note. Values are M ± SD. 
* Demonstrates difference between girls and boys at the same time (differ significantly P<.05). 
# Demonstrates difference between baseline and post therapy in the same gender (differ significantly P<.05). 



  

Table 4: Simple regression analysis of RMR as dependent variable in obese adolescents 
 
Measurements Baseline 12 moths 
 r2 (%) P-value r2 (%) P-value 
Leptin -2.43 0.5512 -5.16 0.6916 
Ghrelin 8.69 0.1809 -4.37 0.5186 
MSH -2.05 0.5782 -5.02 0.5558 
a-MCH -6.33 0.7461 -6.41 0.7001 
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"Ressaltamos que é de essencial importância que seja verificado, antes da divulgaçâo dos processos e/ou resultados obtidos nesta pesquisa, se os mesmos são 

potencialmente patenteáveis ou passíveis de outras formas de proteção intelectual/industrial. A proteção por meio do depósito de patente, ou de outras formas de proteção 

da propriedade intelectual, evita a ação indevida de terceiros e confere maior segurança quando da publicação dos resultados da pesquisa”. 

Universidade Federal de São Paulo 
Escola Paulista de Medicina 

Comitê de Ética em Pesquisa 
 Hospital São Paulo 

São Paulo, 25 de junho de 2004. 
 CEP 0135/04  

IImo(a). Sr(a). 
Pesquisador(a) ANA RAIMUNDA DÂMASO Disciplina/Departamento: 
Pediatria Geral e Comunitária/Pediatria da Universidade Federal de 
São Paulo/Hospital São Paulo 

Ref: Projeto de pesquisa intitulado: "Impacto de ação multiprofissional sobre a composição corporal, adiposidade 

visceral, central e periférica, distúrbios do sono e transtornos do humor em acolescentes obesos". 

Atenciosamente 

Prof. Dr. José Osmar Medina Pestana 
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de São Paulo/ Hospital São Paulo 

Prezado(a) Pesquisador(a), 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo ANALISOU e APROVOU o 

projeto de pesquisa acima referenciado. 

Conforme resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde são deveres do pesquisador: 

1. Comunicar toda e qualquer alteração do projeto e do termo de consentimento. Nestas circunstâncias a inclusão de 

pacientes deve ser temporariamente interrompida até a resposta do Comitê, após análise das mudanças propostas. 

2. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso ocorrido durante o desenvolvimento do estudo. 

3. Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local seguro por 5 anos para 

possível auditoria dos órgãos competentes. 

4. Apresentar primeiro relatório parcial em 221dezembro/2004. 

5. Apresentar segundo relatório parcial em 20/junho/2005. 



  

 

Anexo 2. Termo de Consentimento livre e Esclarecido 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

IMPACTO DE AÇÃO MULTIPROFISSIONAL SOBRE A COMPOSIÇÃO CORPORAL, ADIPOSIDADE, 
VISCERAL, CENTRAL E PERIFERICA, PERFIL LIPIDICO, REGULAÇÃO HORMONAL, DISTURBIOS 

DO SONO E TRANSTORNOS DO HUMOR EM ADOLESCENTES OBESOS. 
As taxas de sobrepeso e obesidade representam atualmente índices muito elevados, 

caracterizando uma epidemia global. O excesso de peso traz consigo aumento dos riscos de doenças 
cardiovasculares, diabetes, hipertensão, problemas ortopédicos e respiratórios denotando a importância 
no seu controle e prevenção. O controle de peso deve ser iniciado o mais precocemente possível, por isso 
a adolescência é um excelente estágio de vida para a promoção de hábitos saudáveis por meio de 
orientações nutricionais, atividade física, atendimento médico e psicológico. 

Essas informações estão sendo fornecidas para a sua participação voluntária neste estudo, que 
visa interagir ações de vários profissionais da área de saúde, visando melhor especificar os efeitos de 
diferentes formas de exercício sobre a composição corporal, saúde metabólica, distúrbios do sono e 
transtornos do humor em adolescentes obesos, submetidos à intervenção de profissionais médicos, 
nutricionais, educadores físicos e psicólogos. 

Os participantes do projeto serão avaliados por uma equipe multidisciplinar e serão submetidos à 
avaliação antropométrica (peso e altura), avaliação da composição corporal por meio do aparelho DEXA, 
avaliação bioquímica (colesterol total e frações, triglicerídeos, glicemia de jejum, insulina, leptina e 
grelina), avaliação da alimentação. Passarão também por consultas médicas e psicológicas, além de 
receberem atividades físicas orientadas. Será necessária a coleta de 10 ml de sangue para a realização 
dos exames citados. Os demais procedimentos não serão invasivos. Os resultados serão analisados para 
que os adolescentes possam receber orientações específicas. 

Todas as informações obtidas neste trabalho serão confidenciais, e em nenhum momento o seu 
nome será divulgado, assim como os pesquisadores comprometem-se a utilizar os dados e o material 
coletado somente para esta pesquisa. 

Em caso de dano pessoal diretamente causado pelos procedimentos propostos neste estudo, 
você terá o direito a tratamento médico na instituição, bem como as indenizações legalmente 
estabelecidas. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa 
para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é a Profa Dra Ana Dâmaso que pode 
ser encontrada a Rua Marselhesa, 535 715, telefone (11) 5572-0177. Se você tiver alguma consideração 
ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 
Botucatu, 572 1º andar conjunto 14, telefone (11) 5571-1062 e fax (11) 5539-7162 – E-mail: 
cepunifesp@epm.br . 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar 
do estudo, sem qualquer prejuízo a continuidade de seu tratamento na Instituição. É direito do voluntário 
de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa.  

Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo 
exames e consultas. Também não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Se 
existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.  
AUTORIZAÇÃO 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas 
para mim, descrevendo o estudo “Impacto de ação multiprofissional sobre a composição corporal, 
adiposidade, distúrbios do sono e transtornos do humor em adolescentes obesos”.  

Eu discuti com a Profa Dra Ana Dâmaso sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 
Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 
desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 
também que a minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia de acesso a tratamento 
hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 
meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou 
perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 
__________________________________________________________________________________ 
 
DECLARAÇÃO 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e esclarecido deste paciente 
ou representante legal para a participação neste estudo. 
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