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INTRODUÇÃO: 

Atualmente a obesidade apresenta uma proporção epidêmica, sendo relevante no cenário mundial e nacional. Esta 

por sua vez, é uma doença crônica não transmissível, multifatorial e de fisiologia complexa, que pode ser definida como, o 

excesso de gordura corporal, podendo acarretar prejuízos à saúde1. Um aspecto relacionado a obesidade é a ciclicidade do 

peso, sendo uma variação de peso ao longo de um período, que pode estar relacionada a resistência à insulina, 

hipertrigliceridemia e acúmulo de gordura abdominal, trazendo como consequência um risco aumentado para o 

desenvolvimento de diabetes tipo II. Com isso, é importante ressaltar a necessidade de estudos e abordagens que relacionam 

esses dois aspectos pensando no bem-estar e saúde dos indivíduos. 

Por fim, o objetivo do estudo é associar a ciclicidade do peso corporal e a susceptibilidade à obesidade autorrelatada 

com o perfil de adiposidade corporal, em mulheres estróficas e com excesso de peso9. 

METODOLOGIA: 

Casuística 

Este projeto está vinculado ao Estudo de Saúde de Nutricionista (Nutritionist’s Health Study - NutriHS), um estudo 

observacional do tipo transversal, que teve início em 2014 por pesquisadores da USP. Entre os anos de 2018 e 2020 um braço 

do NutriHS foi realizado por pesquisadores do Laboratório de Investigação em Metabolismo e Diabetes (LIMED) da UNICAMP, 

e contou com a inclusão de 111 participantes, as quais passaram por avaliações clínicas, bioquímicas, antropométricas, de 

composição corporal e do gasto energético.  

Os critérios de inclusão foram: sexo feminino, idade entre 18 e 45 anos, IMC entre 18,5 e 40kg/m² e ser estudante de 

nutrição ou nutricionista. Foram considerados com peso normal os indivíduos com IMC entre 18,5 e 24,0 kg/m²; e com excesso 

de peso, os indivíduos com IMC ≥ 25kg/m², segundo critérios da Organização Mundial da Saúde 7.  Não foram incluídos: 

homens, mulheres na gestação e lactação, presença de diabetes tipo 1 ou tipo 2 segundo critérios da ADA (AMERICAN 

DIABETES ASSOCIATION, 2016), uso de medicamentos com efeito na glicemia e na sensibilidade à insulina, evidência clínica 

ou laboratorial de doença cardíaca, renal, hepática e de doença sistêmica grave, como câncer e AIDS. Aqueles que no momento 

da coleta de materiais biológicos apresentaram sinais e sintomas de doenças agudas tiveram os procedimentos postergados 

até a resolução do processo. 

 

Aspectos éticos da pesquisa 

Foi elaborada uma emenda vinculada ao projeto inicial para realização de novo contato com as participantes e aplicação 

do Morningness-Eveningness Questionnaire (MEQ) e de perguntas relacionadas ao sono. A emenda foi aprovada pelo CEP da 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2 

UNICAMP sob o CAAE 12455313.8.0000.5421. Todas as avaliações foram realizadas somente após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido por parte dos voluntários.  

 

Avaliação antropométrica e da composição corporal 

O peso das participantes foi obtido em balança digital, e a estatura em estadiômetro de parede, utilizados para a 

determinação do índice de massa corporal. A circunferência da cintura foi obtida com o indivíduo ereto, usando fita métrica 

flexível e inelástica, localizando-se o ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca, com isso, segundo a OMS (Organização 

Mundial da Saúde) os parâmetros de circunferência da cintura para adultos são ≥ 80 cm para mulheres e ≥ 94 cm para homens.8. 

Para a obtenção da composição corporal foi utilizado o densitômetro de dupla emissão com fonte de raio-X (DXA Lunar, GE), 

o qual dispõe de software que permite avaliar, nos diferentes compartimentos corporais. Para o seguinte estudo foram utilizadas 

as variáveis: índice de adiposidade corporal, percentual de gordura total, percentual de gordura ginoide, androide e massa de 

gordura visceral. 

 

Avaliação clínica e bioquímica 

A pressão arterial foi aferida pela enfermeira do laboratório de pesquisa, pelo método auscultatório, em 

esfigmomanômetro de mercúrio. Os perfis glicêmicos (glicemia de jejum e hemoglobina glicada) e lipídico (colesterol total, HDL-

colesterol e triglicérides) foram analisados por métodos colorimétricos e enzimáticos e o LDL-colesterol foi calculado pela 

equação de Friedwald. A sensibilidade à insulina foi avaliada pelo índice HOMA-IR (Modelo de Avaliação da Homeostase para 

Resistência à Insulina), calculado a partir dos níveis de glicemia e insulinemia basal, segundo a fórmula: insulina basal x glicemia 

basal (mmol)/22,5. Como valores de referência, adotou-se HOMA-IR > 4,65 se Índice de Massa Corporal (IMC) > 28,9 kg/m2 e 

Homa- R > 3,60 se IMC > 27,5 kg/m2.6 

 

Determinação da ciclicidade do peso e da susceptibilidade à obesidade 

A ciclicidade do peso foi avaliada a partir da aplicação de um questionário com o banco de dados dos estudos Health 

Professionals Follow-up Study e do Nurses’ Health Study (1992–2014)4, no qual possuía perguntas que relacionavam a 

quantidade de peso perdida com magnitudes variadas (2,3-4,4, 4,5-9, 9,1-22,6, 22,7 + kg) nas frequências (0, 1–2, 3–4, 5–6, 7 

+ vezes) nos últimos 4 anos e 20 anos, além disso, foi realizada uma pergunta similar sobre a perda intencional ≥ 4,5kg entre 

as idades de 18 e 30 anos. A susceptibilidade à obesidade foi avaliada através de uma triagem para classificar os indivíduos 

como OR - resistentes à obesidade e OS - suscetíveis à obesidade.2. As entrevistas foram realizadas por meio de videochamada 

com as 54 participantes através do Google Meet e coletadas as informações através do Google Forms. 

A segunda ferramenta que será aplicada, consiste em seis perguntas, sendo quatro relacionadas a resistência à 

obesidade, definida do inglês obesity resistant individuals (ORI) e duas relacionadas a suscetibilidade a obesidade, do inglês 

obesity susceptible individuals.2 

Os dados foram analisados no software IBM SPSS versão 24.0. Variáveis com distribuição normal foram apresentadas 

em média e desvio-padrão. Variáveis sem distribuição normal foram apresentadas em mediana e amplitude interquartílica. 

Variáveis categóricas foram apresentadas em valores percentuais. Para as variáveis paramétricas foram usados testes 

paramétricos (ANOVA), e para as demais variáveis, testes não paramétricos (Kruskall Wallis e post-hoc de Duncan). O valor 

de p significante foi fixado em < 0,05. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Foram analisadas 54 participantes do estudo NutriHS, sendo estas mulheres com idade de 18 a 45 anos, com o IMC 

entre 18,5 e 40kg/m² e estudante de nutrição ou nutricionista. Foram estudados dados antropométricos, bioquímicos, de 

composição corporal, ciclicidade de peso e susceptibilidade à obesidade, no qual pode-se perceber que as participantes em 

questão são indivíduos saudáveis em sua maioria. Contudo, houve uma elevada prevalência de participantes cicladoras de 

peso, sendo em sua maioria cicladoras de peso moderado seguido de severo e leve. Dos métodos utilizados para perda de 

peso, o mais frequente foi dietas de baixa calorias, seguido de aumento da atividade física que apresentou altos índices. Em 
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relação à susceptibilidade à obesidade, percebe-se que a maioria das entrevistadas no estudo em questão são suscetíveis a 

obesidade, porém os índices de voluntárias com resistência à obesidade são significativos (Tabela 1). 

É válido ressaltar que os parâmetros utilizados nessa pesquisa foi a insulina e LDL colesterol apenas, não foram 

utilizados os parâmetros de LDL basal e HDL colesterol. 

 
Tabela 1. Caracterização clínica, antropométrica, de composição corporal, da ciclicidade do peso e da susceptibilidade 

à obesidade nas 54 mulheres participantes do estudo Nutri-HS. 

Variáveis Média ± desvio padrão ou mediana (p25 a p75) 

Idade (anos) 28± 5 

IMC (kg/m²) 24, 0 ± 3,9 

Circunferência da Cintura (cm) 78,5 ± 9,4 

Índice adiposidade corporal (kg de gordura/m2) 9,2 ± 2,92 

Gordura corporal total (%) 37,5 ± 6,3 

Gordura androide (%) 36,0 ± 10,0 

Gordura ginoide (%) 42,6 ± 6,4 

Tecido adiposo.visceral (%) 301,5 

Pressão arterial sistólica (mmHg) 108,7 (100,0 – 110,0) 

Pressão arterial diastólica (mmHg) 72,3 (70,0 – 80,0) 

Glicemia de Jejum (mg/dL) 84,15 ± 6.8 

Hb.glicada (%) 5,08 ± 0,3 

HOMA.IR 1,20 ± 0,6 

Insulina T menos 15 (uUI/mL) 6,19 ± 3,2 

Colesterol total (mg/dL) 165,09 ± 36 

LDL.basal (mg/dL) 91,20 ± 29 

Susceptibilidade à obesidade (%) 53,7 

Resistência à obesidade (%) 46,3 

Não cicladores (%) 46,3 

Cicladores de peso leve (%) 13,0 

Cicladores de peso moderado (%) 20,4 

Cicladores de peso severo (%) 35,2 

  

Métodos utilizados para a perda de peso Porcentagem (%) 

Dieta de baixa caloria  76,0 

Pular refeição ou jejum  28,0 

Aumento da atividade física 70,6 

Pílulas dietéticas 7,4 

Programa Comercial de perda de peso 2,0 

Cirurgia bariátrica 0,0 

Nenhum 9,0 

  

Observou-se que os indivíduos com susceptibilidade à obesidade apresentaram maiores médias nos níveis de IMC (25,3 

%), de gordura corporal total (80,5 %), androide (41,6 %), ginoide (44,7 %) e visceral (276,0). Diante disso, pode-se constatar 

que a causa desses índices elevados podem estar ligados a vários fatores, como estilo de vida, sedentarismo, fatores genéticos, 

endócrinos e entre outros. 
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Tabela 2. Comparação dos indicadores de adiposidade corporal segundo a susceptibilidade a obesidade nas 54 

participantes do Nutri-HS.  

 
                             Susceptibilidade à obesidade  

                             Mediana (p25 a p75) 

      Resistência à obesidade  

     Mediana (p25 a p75) 

P 

IMC (kg/m²) 25,3 (22,3- 27,9) 20,7 (20,0 - 23,8) 0,002 

Circunferência da cintura (cm) 80,5 (74,1 – 88,0) 72,00 (69,8 - 80,7) 0,007 

Índice de adiposidade corporal (kg de gordura/m2) 10,0 (8,3 – 12,0) 6,9 (6,0 - 8,8) 0,002 

Gordura total (%) 40,3 (36,0 – 44,3) 32,5 (29,8 - 37,7) 0,003 

Gordura androide (%) 41,6 (33,5 – 45,8) 29,8 (23,7 - 35,4) 0,003 

Gordura ginoide (%) 44,7 (41,5 – 49,9) 40,5 (34,7 - 44,3) 0,009 

Tecido adiposo visceral 276,0 (105,0 – 553,0) 98,0 (53,0 - 326,5) 0,033 

 

Para este achado, o que podemos afirmar segundo a estatística é que os cicladores severos tiveram maiores medianas 

para todas as variáveis de adiposidade estudadas, em comparação com as demais categorias, exceto para gordura ginóide, na 

qual eles diferiram apenas dos não cicladores.  

Em um estudo de coorte prospectivos que acompanhou 85.562 participantes afirmou-se que a ciclagem de peso está 

associada a muitos fatores, entre estes a restrição alimentar, padrões de exercícios e controle de peso dietético. Tendo isso 

em vista, obteve-se uma associação positiva entre a restrição alimentar e a ciclagem de peso. Levando em consideração que 

a dieta de baixa caloria foi o método mais utilizado pelas cicladores de peso no presente estudo, seguido de um aumento da 

atividade física, o que ilustra a forte presenta da restrição alimentar como tentativa para perda de peso neste grupo3. 

Assim, nossos resultados foram semelhantes também a Pasman et al, que afirmou em seu estudo que mulheres que 

realizam dietas com intuito de perder peso, ganham ou recuperam mais peso em relação a mulheres que não fazem uso de 

dietas 5. 

 

Tabela 3. Comparação dos indicadores de adiposidade segunda as categorias de cicladores de peso nas 54 

participantes do Nutri-HS  

Variáveis 

Não cicladoresa 

Mediana (p25 a 

p75) 

Cicladores de 

peso leve b  

Mediana (p25 a 

p75) 

Cicladores de 

peso moderado c 

Mediana (p25 a 

p75) 

Cicladores de peso 

severo d 

Mediana (p25 a p75) 
P 

IMC (kg/m²) 19,9 (19,3-20,6) 21,2 (19,7-26,9) 22,4 (20,7 - 24,0) 27,1 (25,7- 28,6) a,b,c 0,001 

Circunferência da 

cintura (cm) 
71,0 (69,5-75,5) 73,5 (70,0 – 83,1) 74,0 (70,5 – 79,1) 88,0 (80,5 - 92,5) a,b,c 0,001 

Índice de 

adiposidade 

corporal (kg de 

gordura/m2) 

6,2 (6,0 – 7,0) 7,4 (6,0 – 11,9) 7,82 (6,6 -9,0) 11,40 (9,0 – 12,9) a,b,c 0,001 

Gordura total (%) 30,6 (30,2 – 35,6) 36,5 (30,5 – 42,3) 35,4 (30,0 – 38,2) 42,0 (38,8 – 45,7) a,b,c 0.005 

Gordura androide 

(%) 
25,4 (23,4 – 33,5) 31,3 (28,4 – 43,8) 33,8 (25,0 - 37,8) 45,1 (37,1 – 47,8) a,b,c 0,004 
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Gordura ginoide 

(%) 
36,2 (35,4 – 41,2) 42,8 (33,2 – 46,6) 42,0 (37,0 – 44,9) 46,1 (42,7 – 51,2) a 0,047 

Tecido adiposo 

visceral 
123,0 (72,0 -180,0) 89,0 (80,0 – 291,0) 

141,0 (58,0 – 

231,0) 
529,0 (196,0 – 620,0) a,b,c 0,018 

Teste de Kruskall-Wallis seguido do teste post-hoc de Duncan  

 

CONCLUSÕES: 

Com base nos resultados, é evidente um elevado índice de adiposidade corporal e IMC nas participantes que foram 

classificadas em susceptibilidade a obesidade e com ciclicidade de peso severo. O aumento da obesidade é uma tendencia 

que ocorreu com uma maior intensidade devido a transição nutricional deste século, que apresenta um aumento de dietas ricas 

em gorduras, carboidratos refinados e alimentos industrializados em conjunto a um declínio da atividade física. Tendo isso em 

vista, o profissional da saúde é de grande importância, pois este auxilia a investigar a história clínica, o histórico familiar e social 

do paciente, para assim entender melhor seu histórico de ciclididade do peso e susceptibilidade à obesidade, auxiliando no 

prognóstico clínico e na abordagem terapêutica humanizada que consequentemente contribuem para uma melhora da saúde 

pública.  
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