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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A obesidade é uma doença complexa e multifatorial que constitui um 

problema de saúde pública crescente em nível mundial. Estudos sugerem um importante 

papel da genética na etiologia da doença, de forma que alguns genes têm sido alvos de 

estudos em busca de elucidar sua influência sobre o estado nutricional do indivíduo. O 

gene TAS1R2 parece estar relacionado a alterações na preferência e consumo alimentar, 

contudo, são escassos estudos dessa natureza em humanos com obesidade. OBJETIVO: 

Avaliar consumo, preferências e sensações relacionadas com a ingestão alimentar em 

mulheres com obesidade grave com e sem polimorfismo do gene TAS1R2 rs35874116. 

MÉTODOS: Trata-se de um estudo analítico transversal, composto por 70 mulheres com 

idade entre 20 e 48 anos e índice de massa corporal (IMC) entre 40kg/m2 e 60kg/m2. 

Foram avaliados indicadores dietéticos, antropométricos, bioquímicos, hormonais e 

marcadores inflamatórios, além da genotipagem do TAS1R2. Para avaliar as sensações de 

fome/saciedade foi aplicada a Escala Analógica Visual (EAV). As análises estatísticas 

foram realizadas por meio do software SPSS versão 21.0, e foi considerado 

estatisticamente significativo p-valor<0,05. RESULTADOS: Mulheres com genótipo TT 

apresentaram maiores concentrações plasmáticas de triglicerídeos (TG), lipoproteínas de 

muito baixa densidade (VLDL), plenitude gástrica pós-prandial, desejo por doce em 

jejum e, posteriormente, por salgado no período pós-prandial, comparados com as 

mulheres com polimorfismo, enquanto essas apresentaram maior sensação de fome e 

desejo por doces pós-prandial. TT apresentou, ainda, elevação pós-prandial de 



 
 

Interleucina-6 (IL-6). Não houve associação entre o polimorfismo e indicadores 

antropométricos, dietéticos e doenças associadas à obesidade (hipertensão arterial 

sistêmica, diabetes mellitus e esteatose hepática). CONCLUSÃO: A ausência do 

polimorfismo esteve associada com risco de dislipidemias, devido às concentrações mais 

elevadas de VLDL e TG, além de aumento da IL-6 pós-prandial. A presença do 

polimorfismo no gene TAS1R2 rs35874116 está associada a maior sensação de fome e 

desejo por doces pós-prandial, ao contrário das mulheres sem o polimorfismo que 

apresentaram maior plenitude gástrica e desejo por salgados pós-prandial, apesar de 

apresentarem maior desejo por doces em jejum, além do maior relato de “beliscos”. Não 

houve associação entre o polimorfismo e as comorbidades avaliadas. Mais estudos são 

necessários para verificar a existência de relação entre o polimorfismo do TAS1R2 e 

indicadores associados com obesidade e suas complicações. 
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ABSTRACT 

 

 

INTRODUCTION: Obesity is a complex and multifactorial disease that is a growing 

public health problem worldwide. Studies suggest an important role of genetics in the 

etiology of the disease, and the effect of some genes on the nutritional status of the 

individual have been of interest of different studies. The TAS1R2 gene seems to be related 

to changes in preference and food intake, however, there are few studies of this nature in 

obese humans. OBJECTIVE: To evaluate dietary intake, food preferences and 

hunger/satiety sensations in women with severe obesity with or without the TAS1R2 gene 

rs35874116 polymorphism. METHODS: This is a cross-sectional analytical study, 

consisting of 70 women aged between 20 and 48 years and with body mass index between 

40kg/m2 and 60kg/m2. Dietary, anthropometric, biochemical, hormonal and inflammatory 

markers, as well as genotyping of TAS1R2 polymorphism variants were evaluated. To 

assess hunger/satiety sensations, the Visual Analog Scale (VAS) was applied. Statistical 

analyzes were performed using SPSS version 21.0 software, and p-value<0,05 was 

considered as statistically significant. RESULTS: Women with TT genotype had higher 

plasma concentrations of triglycerides (TG), very low density lipoproteins (VLDL), 

postprandial gastric fullness, desire for sweet during the fasting period and, later, 

preference for salty foods in the postprandial period, compared with women with 

polymorphism, while they had a greater sensation of hunger and desire for postprandial 

sweets. The TT group also showed a postprandial increase in Interleukin-6 (IL-6). There 

was no association between polymorphism and anthropometric, dietary indicators and 

diseases associated with obesity (systemic arterial hypertension, diabetes mellitus and 

hepatic steatosis). CONCLUSION: The absence of polymorphism was associated with 

a risk of dyslipidemia, due to higher concentrations of VLDL and TG, in addition to an 



 
 

increase in postprandial IL-6. The presence of polymorphism in the TAS1R2 rs35874116 

gene is associated with a greater sensation of hunger and desire for postprandial sweets, 

unlike women without the polymorphism who had greater gastric fullness and desire for 

postprandial snacks, despite having a greater desire for sweets fasting, in addition to the 

greater report of “pinches”. There was no association between the polymorphism and the 

evaluated comorbidities. Further studies are required to verify the existence of a 

relationship between the TAS1R2 polymorphism and indicators associated with obesity 

and its complications. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A obesidade consiste no acúmulo de tecido adiposo, localizado ou generalizado, 

decorrente do desequilíbrio crônico entre ingestão e gasto energético, associado ou não a 

distúrbios genéticos ou endócrino-metabólicos (WHO, 2000; GONZÁLEZ-MUNIESA et 

al., 2017). A complexidade dos fatores etiológicos da doença a tornam de difícil controle, 

e o seu aumento expressivo nas últimas três décadas a caracteriza como um dos principais 

problemas de saúde pública na atualidade (CONTERNO et al., 2011; WHO, 2016). 

Entre os aspectos da obesidade, estudos buscam identificar fatores de risco 

associados à atividade física, comportamento alimentar e etiologia molecular, com 

recente enfoque em variações genéticas e suas respectivas interações com a ingestão 

alimentar, metabolismo energético e regulação da adipogênese (RAZQUIN; MARTI; 

MARTINEZ, 2011). O estudo de ampla associação genômica (Genome-wide Association 

Study, GWAS) tem se dedicado a investigações pertinentes à contribuição da genética na 

etiologia da obesidade, apontando como mais comum a obesidade poligênica, com 

expressão de pelo menos 77 loci relacionados (FALL; INGELSSON, 2014). Embora 

muitas pesquisas estejam concentradas na associação direta de polimorfismos com o 

aumento do Índice de Massa Corporal (IMC), são descritas na literatura variações 

genéticas que parecem interferir no hábito alimentar do indivíduo.  

O paladar é um sentido crucial no que tange a escolha alimentar tanto por sua 

associação com o prazer e com o reconhecimento de demanda energética, quanto por ser 

capaz de preservar os comensais de intoxicações alimentares (GLANZ et al., 1998; 

HLADIK; PASQUET; NELSON et al., 2001; SIMMEN, 2002; MARGOLSKEE et al., 

2007). O gene TAS1R2, responsável prioritário pela percepção do sabor doce, apresenta-

se como alvo de investigações, uma vez que a variação em sua sequência genética pode 

contribuir para a variação interindividual do consumo dietético, demarcado pelo aumento 

de ingestão de alimentos densamente energéticos, devido a um possível prejuízo na 

detecção da intensidade do sabor (DREWNOWSKI, 1997; TODA et al., 2013; GARCIA-

BAILO et al., 2009; DIAS et al., 2015). 

Quanto a relação do polimorfismo do gene TAS1R2 com o IMC é precoce apontar 

qualquer tipo de associação entre as variáveis antropométricas, seja ela positiva ou 

negativa, uma vez que pesquisas ainda são inconsistentes no que diz respeito à relação 

entre este aspecto genético e o estado nutricional (ENY et al., 2010; DIAS et al., 2015). 
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Ademais, são escassos estudos sobre o gene supracitado em humanos, havendo dados 

mais assertivos e substanciais em modelos animais. Entretanto, dados com modelos 

animais não podem ser extrapolados para humanos, considerando que investigações 

apontam que a resposta aos estímulos para sabor doce varia em função da espécie 

(SCLAFANI; ABRAMS, 1986). Ainda, considerando que a obesidade é decorrente, entre 

outros fatores, de um balanço energético positivo, no qual a ingestão energética 

transcende o gasto energético (FONTAINE et al., 2003), e que o gene TAS1R2 está 

associado à ingestão alimentar, o presente estudo é pioneiro na investigação da possível 

relação do gene nas sensações de fome e saciedade. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Obesidade: prevalência, definição, classificação, etiologia e tratamento 

A obesidade tem estado em evidência devido ao seu constante aumento em âmbito 

mundial, tornando-se uma epidemia de controle desafiador para a saúde pública (WHO, 

2003). Segundo a World Health Organization (WHO), em 2016, mais de 1,9 bilhão de 

indivíduos adultos tinham excesso de peso, dos quais 650 milhões apresentavam-se com 

obesidade (WHO, 2016b). O sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) apontou prevalência de 19,8% de 

obesidade nos estados brasileiros, com frequência ligeiramente maior no sexo feminino 

(20,7%) do que no masculino (18,7%) (BRASIL, 2018). Em 2015 estimava-se que 0,81% 

da população brasileira encontrava-se com obesidade grave, o que acarretou gastos de 

cerca de 200 milhões de reais para o sistema de saúde pública (DE OLIVEIRA; SANTOS; 

DA SILVA, 2015). 

As consequências econômicas da obesidade e doenças associadas não se limitam 

aos elevados custos médicos, contabilizando também custos sociais como redução de 

qualidade de vida, perda de produtividade, incapacidade (levando a aposentadorias 

precoces) e até óbito. A estimativa, entre os anos de 2008 e 2010 para gastos anuais do 

Sistema Único de Saúde (SUS) com tratamento de doenças associadas ao sobrepeso e 

obesidade foi de R$ 2,4 bilhões com o tratamento hospitalar e R$1,2 bilhões com 

tratamento ambulatorial (BAHIA et al., 2012).  

A obesidade é uma doença caracterizada pelo aumento excessivo de gordura 

corporal decorrente do desequilíbrio energético ocasionado pela elevada ingestão 

alimentar e/ou redução do gasto energético (FONTAINE et al., 2003; TAVARES; 

NUNES; SANTOS, 2010). Consiste, ainda, no estado de inflamação crônica de baixo 

grau, acompanhado pela elevação de biomarcadores pró-inflamatórios, como fator de 

necrose tumoral alfa (TNF- α) e interleucinas (IL) 1, IL-6 e IL-12. O tecido adiposo 

branco é, metabolicamente, o mais envolvido nesse processo devido ao seu papel central 

na expressão dessas citocinas pró-inflamatórias (LEITE; ROCHA; BRANDÃO-NETO, 

2010; BATISTA et al., 2012). Ademais, diversos estudos apontam que a redução de peso 

corporal e gordura visceral, principalmente, podem elevar as concentrações de adipocinas 

anti-inflamatórias, como adiponectina e IL-10, bem como promover a redução de 

adipocinas pró-inflamatórias, como TNF-α e IL-6 (PETERSEN; PEDERSEN, 2005; 
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PEDERSEN, 2006; BRADLEY et al., 2008; GALIC; OAKHILL; STEINBERG, 2010; 

ARSLAN; ERDUR; AYDIN, 2010). 

A classificação da doença é realizada segundo o IMC, obtido por meio da divisão 

do peso corporal em quilogramas (kg) pela estatura em metros (m) elevada ao quadrado 

(WHO, 1995). Desta forma, são considerados com obesidade grau I, II e III indivíduos 

cujo IMC esteja entre 30 e 34,9 kg/m², 35 e 39,9 kg/m² e superior a 40 kg/m², 

respectivamente (WHO, 1998; SEGAL; FANDIÑO, 2002).  

Segundo Coutinho e Benchmon (1999), a obesidade grau III (obesidade grave) é 

uma das principais responsáveis por óbitos no mundo, com taxa de mortalidade 12 vezes 

mais elevada entre homens de 25 a 40 anos em relação a indivíduos de peso normal. 

Ademais, pesquisas apontam que a incidência de doenças associadas à obesidade, como 

as cardiovasculares, renais, digestivas, diabetes mellitus (DM), problemas hepáticos e 

ortopédicos é duas vezes mais alta em homens e quatro vezes mais alta em mulheres com 

obesidade quando comparados à população eutrófica (AMERICAN HEART 

ASSOCIATION, 2002; SEGAL; FANDIÑO, 2002; VASCONCELOS; NETO, 2008). 

  De natureza complexa e multicausal, a obesidade pode ser desencadeada a partir 

de interações de fatores genéticos, metabólicos, sociais, comportamentais e culturais, 

podendo estar associada, ainda, a algumas desordens endócrinas (GIGANTE et al., 1997; 

KOLOTKIN et al., 2001). Outros fatores relacionados ao ganho de peso excessivo são 

mudanças proporcionadas em determinadas fases da vida (ex.: casamento, óbito do 

cônjuge, divórcio), situações de violência, fatores psicológicos, destacando-se estresse, 

depressão e compulsão alimentar, alguns fármacos, tabagismo, alcoolismo e redução de 

atividade física (WHO, 1998; MENDONÇA; ANJOS, 2004; MOTTA et al., 2004). 

Convém considerar, ainda, o perfil genético específico e como este é influenciado por 

fatores ambientais, como modificações dietéticas (VAN OMMEN; STIERUM, 2002).  

Embora alguns polimorfismos sejam descritos como marcadores genéticos para consumo 

alimentar, é escasso o conhecimento sobre loci genéticos no sensoriamento do sabor, o 

qual possui grande relevância no comportamento alimentar, metabolismo fisiológico e, 

consequentemente, na etiologia da obesidade (POPKO; GORSKA; DEMKOW, 2010; 

GARAULET et al., 2011; CHOI, 2019).  

     A orientação dietética, prática de exercício físico e administração de 

medicamentos antiobesidade constituem os principais pilares para o manejo da doença 

(SEGAL; FANDIÑO, 2002; VASCONCELOS; NETO, 2008). Segundo a Associação 
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Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO), indica-se 

terapia medicamentosa apenas para pacientes com obesidade (IMC de 30kg/m² ou 

25kg/m² na presença de comorbidades), que não respondam ao tratamento dietético e à 

prática de atividades físicas regulares, devendo estar sob monitoramento médico 

permanente. Atualmente, no Brasil os fármacos liberados são: Sibutramina, Liraglutida e 

Orlistate (ABESO, 2016).  

Em casos mais acentuados de obesidade, o paciente pode ser candidato ao 

tratamento cirúrgico. Dentre os requisitos para a cirurgia bariátrica estão: a) IMC igual ou 

superior a 50kg/m²; b) IMC igual ou superior a 40kg/m², com ou sem comorbidades, sem 

sucesso no tratamento longitudinal realizado, com adesão e respeito aos protocolos 

clínicos, por tempo mínimo de dois anos; c) IMC igual ou superior a 35kg/m² e com 

comorbidades, sem sucesso no tratamento longitudinal realizado, com adesão e respeito 

aos protocolos clínicos, por tempo mínimo de dois anos. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2020). 

 

2.2 Percepção do sabor doce e mecanismos moleculares de regulação 

Com o êxito do projeto genoma humano e as poderosas ferramentas de biologia, 

emergiram dois conceitos que relacionam nutrição, genética e qualidade de vida, 

denominadas nutrigenética e nutrigenômica, por meio dos quais tenta-se explicar o porquê 

da grande variação interindividual frente a intervenções dietéticas ou hábitos alimentares. 

O termo nutrigenômica diz respeito a forma como os fatores dietéticos atuam sobre o 

genoma humano, ou seja, como determinado nutriente é capaz de modular a expressão 

gênica nas células e tecidos de interesse. Diferentemente, a nutrigenética se apresenta com 

a premissa de avaliar interações interindividuais entre hábitos alimentares e o perfil 

genético, baseando-se, ainda, em hipóteses de que essas interações tenham como 

preditores da resposta individual a presença ou ausência de marcadores biológicos 

específicos, como polimorfismos genéticos (ORDOVAS, 2004).  

Entende-se por polimorfismos genéticos as variações na sequência do ácido 

desoxirribonucléico (deoxyribonucleic acid, DNA), que podem ocorrer em sequências 

codificadoras ou não do gene, podendo afetar ou não a função do mesmo (LODISH et al., 

2002). Vale ressaltar que, considera-se polimorfismo quando a ocorrência desse evento 

na população transcende 1%, tornando-o um fenômeno comum, diferente da “mutação” 

(STRACHAN; READ, 2003). O polimorfismo de único nucleotídeo (single nucleotide 
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polymorphism, SNP) consiste na variação de apenas uma base nitrogenada na sequência 

do genoma, sendo esta adenina, timina, citosina ou guanina (INTERNATIONAL 

HAPMAP CONSORTIUM, 2003). Ferguson et al. (2006) apontaram, em 2006, que mais 

de 500.000 polimorfismos já haviam sido descritos, sendo alguns destes associados a 

padrões dietéticos e à obesidade. 

Desde meados da década de 90, estudos de genética têm buscado identificar genes 

de susceptibilidade à obesidade (RANKINEN et al., 2006). Os genes candidatos à 

obesidade podem afetar o controle de apetite, gasto energético, diferenciação de 

adipócitos, regulação termogênica, utilização metabólica de nutrientes e sinalização de 

alguns receptores (OCHOA; MARTI; MORENO-ALIAGA, 2004; MARQUES-LOPES 

et al., 2004; FERGUSON, 2006). Dentre esses receptores, destacaremos os receptores de 

paladar. 

O paladar constitui um dos mais importantes determinantes no que tange a seleção 

e consumo de alimentos (GLANZ et al., 1998). As escolhas alimentares envolvem uma 

gama de aspectos de caráter fisiológico, ambiental, sociocultural e nutricional, sendo as 

variações na percepção do sabor interindividuais de grande relevância (BLAKESLEE; 

SALMON, 1935; GALINDO et al., 2012). A identificação dos gostos doce e amargo, 

principalmente, é imprescindível para os seres humanos na busca dos carboidratos 

necessários, com elevado valor nutritivo, evitando possíveis alcaloides de plantas mortais 

e demais toxinas de sabor amargo (NELSON et al., 2001; MARGOLSKEE, 2002; 

AMREIN; BRAY, 2003). Ademais, a sensibilidade ao amargor parece contribuir para a 

maior rejeição das brássicas ricas em fibras, dando lugar ao consumo de alimentos de alta 

densidade energética ricos em açúcar e, consequentemente, aumentando o risco de 

obesidade, doenças cardiovasculares e câncer (GOLDSTEIN; DAUN; TEPPER, 2005; 

HOPPU et al., 2015; PAWELLEK et al., 2017).  

A percepção do sabor doce está associada à sensação de prazer na alimentação, 

tendendo a ser atrativa ao paladar humano e refletindo na seleção de alimentos ricos em 

energia (HLADIK; PASQUET; SIMMEN, 2002). Isso porque, substâncias adocicadas 

induzem reflexos cefálicos e receptores de sabor doce na língua e palato, e dão início a 

uma resposta metabólica ao consumo dos alimentos por meio do processo pré-absortivo 

(ZAFRA; MOLINA; PUERTO, 2006; TORDOFF, 1988).  

Nos mamíferos, a percepção de sabor tem início na língua, onde cerca de 50 a 100 

células gustativas detectam estímulos químicos. As papilas de detecção de sabor possuem 

três estruturas morfológicas diferentes topograficamente distribuídas: fungiformes (dois 
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terços anteriores da língua), foliar (nas bordas laterais) e circunvaladas (dois terços 

posteriores) (BRADBURY, 2004). O receptor situa-se na extremidade apical da célula, 

ocorrendo, na extremidade basal, a conexão com o neurônio transmissor de sinal de sabor. 

Além das papilas gustativas, foi apontada presença de receptores de sabor no trato 

gastrointestinal (SCOTT, 2005). Estudos sugerem que os receptores de sabor possuem 

efeito em outras partes do sistema digestivo, como estômago e intestino, modulando a 

sensibilidade ao sabor via respostas aferentes no nervo vago (NIKI et al., 2010; 

BARGMANN, 2012).  

A preferência por alimentos doces é oriunda de múltiplos fatores e traços 

poligênicos, podendo ser explicada pela complexidade dos comportamentos alimentares, 

que sofrem influência de sistemas fisiológicos como os de recompensa, circuitos e 

homeostase energética (KESKITALO et al., 2007b, 2007a). As variações genéticas 

apresentam importante contribuição no processo de seleção alimentar, ao passo que 

podem interferir nas escolhas e hábitos alimentares, como apontam estudos com 

polimorfismos de genes relacionados a percepção de sabor. Essa variabilidade pode 

afetar, ainda, o estado nutricional e, consequentemente, a saúde, aumentando o risco de 

doenças crônicas (GARCIA-BAILO et al., 2009).  

Dentre os possíveis mecanismos pelos quais pode haver variação na percepção do 

sabor e consumo de alimentos doces, uma variante genética no transportador de glicose 

tipo 2 (GLUT2) já teve sua associação com o maior consumo habitual de açúcares 

descrita, sugerindo que os mecanismos possivelmente envolvidos na homeostase de 

glicose e/ou balanço energético podem afetar a ingestão alimentar (ENY et al., 2008). 

Diferentes fatores biológicos convergem e interagem, contribuindo para a determinação 

do consumo de açúcares. A família de receptores acoplados à proteína G de classe C (G 

protein coupled receptor, GPCR) é responsável pela formação dos sabores denomina-se 

T1R (taste receptor, type 1), consistindo em 3 proteínas: T1R1 (taste receptor, type 1, 

member 1), T1R2 (taste receptor, type 1, member 2) e T1R3 (taste receptor, type 1, 

member 3), que são codificadas, respectivamente, pelos genes TAS1R1, TAS1R2 e 

TAS1R3 (HOON et al., 1999; BACHMANOV et al., 2001; KITAGAWA et al., 2001; 

MAX et al., 2001; MONTMAYEUR et al., 2001; NELSON et al., 2001; SAINZ et al., 

2001). Segundo estudo, o T1R2 e T1R3 foram encontrados no intestino delgado e 

relacionados à crescente expressão de GLUT2 na membrana da borda da escova em 

decorrência do uso de adoçantes naturais em ratos (MACE et al., 2007). Assim, o estudo 

de polimorfismos dentro dos receptores de sabor doce pode auxiliar, em parte, na 



22 
 

compreensão das variações de detecção de sabor doce e gosto de açúcares, bem como na 

absorção pós-prandial de glicose, sendo um dos fatores a predispor o indivíduo à 

obesidade, DM e distúrbios alimentares (GARCIA-BAILO et al., 2009). 

Além disso, variações genéticas nos receptores de sabor podem estar associadas a 

maior sensibilidade para determinados sabores, resultando no aumento de consumo de 

alimentos considerados mais palatáveis e energéticos, com maior relação com o risco de 

sobrepeso (MELO et al., 2017). Estudos apontam que a ingestão dietética diária possui 

associação positiva com os marcadores inflamatórios TNF- α e IL-6, sendo as proporções 

de carboidrato e cereais diretamente relacionadas à elevação de TNF- α, principalmente 

(ZHOU et al., 2016). Ademais, outras investigações indicaram que ambos os 

biomarcadores de inflamação poderiam reduzir a sensibilidade à insulina (O’DONOVAN 

et al., 2011; SHALEV, 2012). Em indivíduos com obesidade, a elevação de TNF- α e IL-

6 e a redução de IL-10 induz um estágio pró-inflamatório, culminando na resistência à 

insulina (RI) e disfunção endotelial (ARSLAN; ERDUR; AYDIN, 2010). 

A percepção de sabor doce tem como mediador o receptor acoplado à proteína G 

de classe C (NELSON et al., 2001). A superfamília de GPCR tem participação ativa em 

diversos processos fisiológicos, e, quando ativados, exercem função de tradução de sinal 

do meio extracelular para o intracelular, tendo como coadjuvante proteínas citosólicas, 

denominadas proteínas G (WETTSCHURECK; OFFERMANNS, 2005; MCNEELY; 

NARANJO; ROBINSON, 2012; LANE; ABDUL-RIDHA; CANALS, 2013; GAO et al., 

2013). Em decorrência disso, emerge uma cascata de sinalizações no meio intracelular, 

resultando em resposta celular. Os GPCR têm sua ativação mediada pela interação de 

moléculas bioativas como íons, aminas biogênicas, aminoácidos, peptídeos, lipídios, 

nucleotídeos e proteínas (BOCKAERT; PIN, 1999; PIERCE; PREMONT; 

LEFKOWITZ, 2002; KRISTIANSEN, 2004; WOLF et al., 2008; GETHER, 2000). A 

proteína G é composta por três subunidades denominadas α (alfa), β (beta) e γ (gama) 

(NETO; RASCADO; BENDHACK, 2006). Uma vez que a GPCR seja ativada, a proteína 

G sofre alteração conformacional, que induz a permuta de uma molécula de guanosina 

difosfato (GDP) por guanosina trifosfato (GTP) e, subsequente dissociação da subunidade 

α do complexo βγ (HOFFMAN, 2003).  

Os T1R e outros GPCR da subfamília C tem como característica um grande 

Domínio Amino Terminal (amino terminal domain, ATD) extracelular e um Domínio 

Rico em Cisteína (Cystein Rich Domain, CRD) (CONN; PIN, 1997). A principal proteína 

G expressa nas células gustativas é a gustducina. Um estudo realizado com camundongos 
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apontou que os animais sem a subunidade α da gustducina apresentaram respostas 

prejudicadas aos estímulos umami, amargo e doce (WONG; GANNON; 

MARGOLSKEE, 1996; HE et al., 2002; RUIZ et al., 2003). 

As proteínas receptoras do paladar envolvidas na transdução do sabor doce são 

GPCR de 7 domínios transmembrana. O receptor de sabor doce é um heterodímero 

formado por 2 subunidades proteicas T1R2 e T1R3, codificadas como TAS1R2 e 

TAS1R3, que é composto por 839 aminoácidos (NELSON et al., 2001; KIM et al., 2006). 

Estes encontram-se localizados no cromossomo 1 dos humanos e têm sido demonstrados 

potenciais detectores naturais de açúcares como sacarose, glicose, frutose e maltose 

(LIAO; SCHULTZ, 2003; ZHAO et al., 2003). O TAS1R2 é expresso na língua e no 

palato, sendo considerado o componente específico para detecção de sabor doce, visto 

que o TAS1R3, também compõe o heterodímero responsável pela detecção do sabor 

umami (TAS1R1-TAS1R3) (GARCIA-BAILO et al., 2009; TODA et al., 2013).  

O heterodímero T1R2/T1R3 responde a estímulos de sabor doce presentes em: 

açúcares (sacarose, frutose, galactose, glicose, lactose e maltose); adoçantes sintéticos 

(ciclamato, sacarina, acessulfame K, aspartame, dulcina, neotame e sucralose); 

aminoácidos (glicina e D-triptofano); proteínas (brazzeína, monelina e taumatina) 

(NELSON et al., 2001; KIM et al., 2004). Após ativação da proteína G, de subunidade 

αGustducina, ocorre a substituição de guanosina-5’-difosfato por guanosina-5’-trifosfato. 

Em sequência, o dímero βγ estimula a enzima fosfolipase C a hidrolisar o lipídio de 

membrana fosfatidil inositolbifosfato em inositoltrifosfato (IP3) e diacilglicerol (DAG). 

IP3 associa-se a um receptor tipo III, promovendo a liberação de Ca2+ dos estoques 

intracelulares do retículo endoplasmático liso. O Ca2+, por sua vez, incita a abertura do 

canal catiônico TRPM5 e o fluxo de cátions decorrente despolariza a célula, acionando a 

liberação de adenosina-5’-trifosfato (ATP) pelos hemicanais. Por meio da redução de 

níveis cíclicos de adenosina 5’-monofostato (cAMP), e, consequentemente, a baixa 

atividade de proteínas quinase A (Protein Kinase A), a αGustducina sensibiliza a célula 

receptora gustativa ao garantir liberação adequada de Ca2+ (CLAPP et al., 2008). 

Variações genéticas no gene TAS1R2 podem predizer mudanças na sensibilidade 

e ingestão do açúcar, contribuindo para alterações interindividuais no consumo dietético 

(DREWNOWSKI, 1997; KESKITALO et al., 2007b; ENY et al., 2010; MELO et al., 

2017;). Alguns SNPs foram identificados em genes que codificam receptores de sabor, 

resultando na variação da sensibilidade a diferentes degustações e, consequentemente, 

preferências alimentares pessoais. Os genes T1R apresentam diversos polimorfismos, 
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estando o T1R2 entre 5 a 10% de todos os genes humanos cujo polimorfismo teve sua 

hipótese associada a variações na percepção de sabor doce (KIM et al., 2006). As 

associações entre ingestão dietética e outros SNPs do gene TAS1R2 foram exploradas em 

diversos estudos. Eny et al (2010) apontaram relação entre outra variação genética 

(rs17879973) com o consumo de açúcar entre adolescentes com IMC acima de 25. 

Habberstad et al (2017) sugeriram em seus resultados que indivíduos com sobrepeso e 

obesidade genotipados para o SNP rs7534618, carreando alelo T, apresentam dieta com 

elevado conteúdo de carboidratos. Dias et al (2015) observaram que o SNP rs12033832 

parece afetar a percepção de sabor doce e a ingestão de açúcar de acordo com o IMC, na 

qual, mediante IMC igual ou superior a 25, os limiares de detecção de sacarose foram 

mais elevados e houve maior ingestão de açúcares totais, enquanto, em indivíduos com o 

IMC inferior a 25, foi observado menor limiar de detecção para a sacarose e menor 

ingestão de açúcares.  

Estudos sugerem que alterações na sensibilidade do sabor pode influenciar na 

preferência alimentar e ingestão energética em humanos, contudo ainda é controversa a 

relação entre a sensibilidade ao sabor doce e ingestão de açúcar na dieta (SØRENSEN et 

al., 2003; GRIFFIOEN-ROOSE et al., 2010; HAN et al., 2017;). Han et al (2017) 

observaram, em indivíduos adultos, que aqueles com maior sensibilidade ao sabor doce 

consumiam menos carboidrato, além de relatarem maior ingestão proteica que os 

voluntários com baixa sensibilidade ao sabor. Segundo o estudo supracitado, participantes 

com baixa sensibilidade consumiram maior percentual de calorias provenientes de 

açúcares e mostraram menor sensibilidade ao sabor sessenta minutos após consumo da 

preparação teste, de sabor doce. Assim, a sensibilidade parece ter função importante na 

escolha e ingestão alimentar (SØRENSEN et al., 2003; GRIFFIOEN-ROOSE et al., 

2010). 

Cornelis et al (2017), por meio de testes psicofísicos, não observaram padrão 

consistente em termos de correlação entre intensidade do sabor doce e gosto ou ingestão 

de alimentos com doçura elevada. Para bebidas adocicadas, demonstraram correlação 

significativa e inversamente proporcional entre o “gostar” e a intensidade do sabor doce 

percebido. Já os biscoitos e sorvetes pareceram agradar mais os consumidores à medida 

que se apresentavam com maior intensidade para o doce.  

O SNP rs35874116 do gene TAS1R2, é um polimorfismo frequente, atingindo em 

torno de 40 a 65% da população (RAMOS-LOPES et al, 2016; PIOLTINE et al, 2018; 

BARRAGAN et al, 2018). A variação é representada por Ile191Val, decorrendo de uma 
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substituição de isoleucina para valina no códon 191, no qual a valina o alelo de risco, 

codificado pelo “C” e a isoleucina, o selvagem, representado por “T”. Para tal, temos 

Ile191Ile, como homozigoto selvagem (TT), Ile191Val sendo heterozigoto mutado (CT) 

e Val191Val, homozigoto mutado (CC) (ENY et al., 2010). Em um estudo realizado na 

região Oeste do México, foi encontrada associação entre o rs35874116 e o consumo de 

carboidrato e risco de hipertrigliceridemia (RAMOS-LOPES et al., 2016). Ademais, o 

SNP rs35874116 não esteve associado à diferença estatística na detecção de sabor, 

sugerindo que a ingestão de carboidratos pode não ser decorrente de alterações na 

percepção do paladar. Entretanto, estudos ainda são escassos, sobretudo em indivíduos 

com obesidade grave. 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

A obesidade é uma doença crônica com aumento expressivo nas últimas décadas, 

sendo considerada um problema de saúde pública em nível mundial. Sua natureza 

complexa e multifatorial constitui um obstáculo ao seu controle, de modo que ainda não 

há estratégias clínico-nutricionais suficientes para intervir de forma efetiva no tratamento 

desta doença em longo prazo. Muitos são os estudos voltados para a tentativa de manejo 

da obesidade a partir do ajuste do balanço energético, regulando ingestão e gasto 

energético. Contudo, pouco vem sendo investigado a respeito dos demais fatores 

etiológicos, como alterações genéticas, no comportamento e consumo alimentar. Nesse 

contexto, o polimorfismo do gene TAS1R2, embora pouco explorado, parece frequente na 

população e pode estar associado a alterações no consumo e preferência alimentar. 

Considerando a ampla heterogeneidade metodológica dos estudos conduzidos com este 

gene e a escassez de pesquisas em indivíduos com obesidade grave, investigações que 

visem avaliar consumo e preferências alimentares em indivíduos com obesidade grave 

com e sem o polimorfismo do gene TAS1R2 rs35874116 têm relevância. Ademais, os 

resultados deste estudo poderão contribuir para o melhor entendimento e, em longo prazo, 

para propostas de intervenção e manejo da obesidade.   
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo geral 

Avaliar consumo e preferências alimentares de mulheres com obesidade grave 

com e sem polimorfismo do gene TAS1R2. 

 

4.2 Objetivos específicos 

Em mulheres com obesidade grave: 

1. Identificar os genótipos do rs35874116 no gene TAS1R2; 

2. Quantificar as concentrações plasmáticas de IL-6 e TNF-α em jejum e pós-

prandial; 

3. Avaliar o comportamento das sensações relacionadas com a ingestão alimentar 

em jejum e pós-prandial, a cada 30 minutos; 

4. Associar as alterações das concentrações plasmáticas de IL-6 e TNF-α em jejum 

e pós-prandiais com as sensações de fome e saciedade, entre os genótipos; 

5. Avaliar o consumo alimentar habitual das mulheres e compará-lo entre os 

genótipos. 

 

 

5. MATERIAL E MÉTODOS 

5.1 Considerações éticas 

O presente estudo constitui um recorte de um projeto mais amplo aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 

(HUCFF) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), sob o protocolo CAAE nº 

845.537, respeitando os princípios éticos de não maleficência, beneficência, justiça e 

autonomia, contidos na resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS, 1996 - 

Resolução n° 196/96). 

 Ressalta-se que a proposta foi elaborada sob os respaldos das orientações 

presentes na Resolução do Conselho Nacional de Saúde Nº 466/2012, que regulamenta 

as Diretrizes e Normas sobre pesquisa envolvendo seres humanos.  

 

 5.2 Casuística 

Trata-se de um estudo analítico, cuja amostra foi composta por 70 mulheres com 

idade entre 20 e 48 anos, IMC entre 40kg/m2 e 60kg/m2, tempo de diagnóstico de 

obesidade igual ou superior a três anos e não menopausadas. É importante ressaltar que 
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as pacientes foram selecionadas, preferencialmente, na fase folicular do ciclo menstrual. 

As pacientes que apresentavam irregularidades menstruais aguardavam o término do ciclo 

para serem agendadas para o segundo momento da consulta. Não foram elegíveis 

mulheres com insuficiência renal, cardíaca congestiva, disgeusia diagnosticada, hiper ou 

hipotireoidismo, em tratamento oncológico, uso de corticoides ou fármacos 

antiobesidade, submetidas à cirurgia bariátrica, gestantes ou nutrizes. Ademais, foram 

excluídas voluntárias que não finalizaram todas as etapas, bem como as que apresentaram 

alguma das intercorrências supracitadas ao longo do recrutamento e coleta de dados.  

O recrutamento e seleção das pacientes foi realizada, de forma contínua, no 

período de março de 2015 a março de 2017 por meio do público em atendimento no pré-

operatório pelo Programa de Obesidade e Cirurgia Bariátrica (PROCIBA) no HUCFF, na 

UFRJ, campus Ilha do Fundão – Rio de Janeiro, no Grupo de Resgate a Autoestima e 

Cidadania do Obeso (GRACO), uma Organização Não Governamental (ONG), localizada 

na Penha. Cartazes com os pré-requisitos do perfil de pacientes a ser estudado e telefone 

e e-mail para contato, fixados em centros de obesidade reconhecidos, site do Instituto de 

Nutrição Josué de Castro (INJC) e da UFRJ e a página da instituição no Facebook.  

O fluxograma de seleção das participantes do estudo é apresentado na figura 1. 

Figura 1. Fluxograma de seleção da amostra. 

Legenda: HUCFF: Hospital Universitário Clementino Fraga Filho; GRACO: Grupo de Resgate 

à Autoestima e Cidadania do Obeso. 
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As pacientes receberam uma explanação detalhada a respeito do estudo e sua 

relevância e foram convidadas a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

Ademais, receberam orientações acerca do preenchimento dos questionários de 

dados pessoais (Anexo I). Ainda neste seguimento, foram medidos peso e estatura 

corporais, realizado cálculo de IMC e fornecidos os formulários para preenchimento dos 

registros alimentares de 3 dias (Anexo II). As participantes receberam, ainda, instruções 

para o preparo para a segunda consulta, na qual realizariam a coleta de sangue, 

necessitando estar em jejum de 12 horas, sem restrição de ingestão hídrica ou de uso de 

medicamentos de uso contínuo. Nesse segundo encontro, recolheu-se os registros 

alimentares. 

A coleta de sangue foi realizada no Laboratório de Análises Clínicas da 

Faculdade de Farmácia (LACFAR) da UFRJ. Ainda em jejum, era preenchida a Escala 

Analógica Visual (EAV) (Anexo III), no tempo zero (T0). Após a coleta as participantes 

recebiam refeição padrão, devendo preencher, a cada meia hora, EAVs durante 2 horas e 

meia, totalizando 7 EAVs. Após 180 minutos, nova coleta de sangue foi realizada no 

LACFAR para análise de IL-6 e TNF- α pós-prandiais, e o preenchimento da última EAV 

foi realizado. Ao final, as participantes tiveram seus registros alimentares conferidos pelas 

pesquisadoras. 

 

 

5.3 Avaliação das sensações de fome/saciedade 

 As sensações de fome/saciedade foram avaliadas por meio do preenchimento da 

EAV, que consiste em uma escala composta por 8 perguntas, cujas respostas são 

assinaladas em forma de traço perpendicular à linha horizontal de 10 cm no ponto 

identificado como o correspondente à sensação do momento específico da aplicação 

da escala (FLINT et al., 2000).  

Na presente escala foram dispostas as seguintes perguntas: “quanta fome você 

sente?”, “quão satisfeito você se sente?”, “quão completo (cheio) você se sente?”, 

“quanto você pensa que pode comer?”, “você gostaria de comer algo?”, “você gostaria 

de comer algo doce?”, “você gostaria de comer algo salgado?”, “você gostaria de 

comer um tira-gosto?”, “você gostaria de comer algo gorduroso?”. 

 A variável foi estimada por meio da medição da distância entre a extremidade 

esquerda da linha até o traço feito pela participante. 
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5.4 Refeição padrão 

 As refeições oferecidas consistiam em um shake, com volume equivalente a 350 

mL, composto por maltodrextina flavorizada sem sacarose (fonte glicídica) (Carboplex 

Mallto®, Advanced Nutrition) (Anexo IV), leite em pó desnatado (fonte proteica e 

glicídica), óleo de soja (fonte lipídica) e água mineral potável. A preparação do shake 

ocorreu de forma individualizada por uma das pesquisadoras e uma das alunas de 

iniciação científica momentos antes de seu consumo, visando suprir 1/3 da taxa 

metabólica de repouso (TMR) de cada participante (Anexo V). 

 O cálculo da TMR foi realizado por meio das equações de predição para mulheres 

entre 18 e 30 anos e entre 30 e 60 anos, conforme proposto pela FAO/WHO, 2001 (Anexo 

VI), como demonstrado abaixo: 

 

As participantes foram observadas como garantia de que ingeririam todo o 

conteúdo ofertado, nos tempos planejados. Ressalta-se que houve alta aceitação da 

refeição padrão (94,3% (66 participantes)), onde apenas 5,8% apresentaram algum modo 

de rejeição por considerarem o sabor demasiado doce ou devido a não estarem habituadas 

a realizar o desjejum.   

 

 

5.5 Avaliação do Consumo Alimentar 

As informações de consumo alimentar foram obtidas a partir de registros 

dietéticos de três dias não consecutivos (SAMPAIO, 2012), refletindo dois dias típicos e 

um atípico (fim de semana ou feriado). Para a análise dos dados obtidos nos registros, 

empregou-se o software Avanutri, versão 4.0, utilizando-se as fontes TACO (Tabela 

Brasileira de Composição de Alimentos), Tabela de medidas caseiras e da USP. Para 

análise do consumo alimentar utilizou-se como valores de referência para carboidrato de 

55% a 60% do VET, proteínas de 15% a 20% do VET e lipídios 20% a 30% do VET, 

sendo 7% destes de ácidos graxos saturados, 13% de ácidos graxos poli-insaturados e 

20% de monoinsaturados (ABESO, 2016; FALUDI et al., 2017). 

 

18 a 30 anos => 14,7 X peso corporal (em Kg) + 496 Kcal 

  30 a 60 anos => 8,7 X peso corporal (em Kg) + 829 Kcal 



30 
 

5.6 Avaliação antropométrica 

Para a avaliação do peso corporal foi utilizada balança digital Welmy®, com 

capacidade máxima de 300 kg e precisão de 50g, devendo a paciente estar descalça e 

trajando o mínimo de roupas possível no momento da aferição. De forma igual, com os 

pés unidos, braços relaxados e cabeça no plano de Frankfurt e com o auxílio de um 

estadiômetro com escala de 0,1 centímetros (cm) foi medida a estatura. Ambas as medidas 

foram coletas conforme o protocolo (GIBSON, 1990). O IMC foi calculado pela fórmula 

“massa corporal (kg) / estatura (m2)” e a classificação, realizada de acordo com os pontos 

de corte propostos pela WHO (2000). 

O perímetro de cintura e quadril foram avaliados utilizando fita antropométrica 

inelástica e inextensível, com extensão total de dois metros, da marca Seca® no ponto 

médio entre a última costela e a crista ilíaca (adaptado para indivíduos com obesidade) e 

maior perímetro na região do quadril, respectivamente (LOHMAN et al., 1988). A relação 

cintura/quadril foi calculada e analisada consoante recomendações da WHO (2000). 

 

 

5.7 Avaliação laboratorial 

 As amostras de sangue foram coletadas no LACFAR da UFRJ, por meio de 

punção venosa (no antebraço ou na mão) após jejum noturno de 12 horas, por pessoal 

devidamente treinado. Foram coletadas alíquotas de 1,5 mL, sendo uma mantida no 

laboratório, uma destinada à análise do polimorfismo do TAS1R2 e as demais à análise de 

IL-6 e TNF- α. No LACFAR, foram avaliados lipidograma (CT, TG, LDL, HDL, VLDL), 

glicose, insulina. 

 A insulina foi analisada pelo método enzimático. A análise de glicemia foi 

realizada por eletroquimioluminescência, considerando normais concentrações inferiores 

a 100mg/dL (LOTT; TURNER, 1975; SBD, 2019). 

Para a análise da lipemia (TG, CT e HDL) foi utilizado o método enzimático-

colorimétrico (RICHMOND, 1973; KOSTNER et al., 1979; MCGOWAN et al., 1983) e 

o VLDL e LDL calculados (FRIEDEWALD; LEVY; FREDRICKSON, 1972). Como 

referência, foram utilizados os valores de lipemia propostos pela Atualização da Diretriz 

Brasileira de Dislipidemias e Prevenção de Aterosclerose de 2017 (FALUDI et al., 2017). 

A resistência à insulina foi estimada utilizando-se o índice Homeostasis Model 

Assessment (HOMA-IR) (MATTHEWS et al., 1985).  
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Os marcadores inflamatórios IL-6 e TNF- α foram quantificados na primeira (T0) 

e última (T180) amostras de sangue. Para tal procedimento, o sangue foi imediatamente 

colocado em um tubo com EDTA e Pefabloc® (inibidor proteico específico) para evitar 

a desnaturação molecular. Uma vez centrifugado no LACFAR, o plasma foi coletado em 

eppendorf® de 1,5 mL e acondicionado a menos 80oC. As amostras foram enviadas ao 

Laboratório Especializado em Análises Clínicas (LEAC), localizado em São Paulo, onde 

foram analisadas por meio do kit comercial Lincoplex e Millipore pela tecnologia 

Luminex Corporation’s XmapTM (Multiple Analyte Profiling, MAP; analitos, x). 

Amostras contendo sangue integral foram armazenadas em eppendorf® de 1,5 mL 

à menos 80oC para posterior genotipagem do TAS1R2 no Laboratório de Genética 

Humana da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). 

 

 

5.8 Genotipagem do TAS1R2 

A extração do DNA (Anexo VIII) foi realizada no Laboratório de Genética 

Humana da FIOCRUZ, utilizando o kit Invitrogen® nas amostras de sangue total. 

O polimorfismo do gene TAS1R2 foi detectado por meio do ensaio de genotipagem 

TaqMan (ID c_30090620_10, Applied Biosystems®). O SNP de interesse foi genotipado 

por discriminação alélica por reação em cadeia da polimerase em tempo real (Polymerase 

Chain Reaction in real time, PCR in real time) no Step One PlusTM e a leitura dos 

genótipos foi realizada com o auxílio de software automatizado (SDS 2.3, Applied 

Biosystems, Foster City, CA). As reações ocorreram conforme o protocolo de 

amplificação de 95oC por 10 minutos, 50 ciclos de 95oC por 15 segundos e 60oC por 1 

minuto e 30 segundos. 

O cálculo do equilíbrio de Hardy-Weinberg foi realizado e mostrou que os 

genótipos estavam em equilíbrio (χ2 = 0,837; P = 0,746). 

A comparação entre os genótipos foi conduzida por meio do modelo dominante 

TT versus CT/CC. 

 

 

5.9. Análise estatística 

 A distribuição das variáveis contínuas foi testada por meio do teste Kolmogorov-

Smirnov, incluindo mediana e intervalo interquartil. Ademais, foram utilizados os testes 

de Mann-Whitney e Wilcoxon para comparações entre genótipos e entre períodos em 
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jejum e no pós-prandial, respectivamente. Foi conduzida análise descritiva para os dados 

qualitativos e aplicado o teste de Qui-quadrado para comparação das comorbidades entre 

genótipos. Para calcular o equilíbrio da amostra foi utilizado o método de Hardy-

Weinberg foi realizado. Para a realização das análises supracitadas, foi utilizado o pacote 

estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 21.0 para Windows, 

considerando estatisticamente significativo p-valor inferior a 5%. Para teste de regressão 

longitudinal com efeitos mistos, foi utilizado o Software for Statistics and Data Science 

(STATA) versão 15.0 para Windows, considerando significativo p-valor inferior a 5%. 

 

 

6. RESULTADOS  

No presente estudo, foi analisado o polimorfismo do gene TAS1R2 rs35874116, 

onde “T” é o alelo selvagem e “C”, o mutado. A frequência genotípica encontrada foi TT 

(53%), CC (5%) e CT (42%), sendo a frequência do alelo de risco equivalente a 47%. 

Devido à distribuição dos alelos na população, os grupos que compuseram a pesquisa 

foram distribuídos em paciente com e sem polimorfismo, conduzido por meio do modelo 

dominante TT versus CT/CC. 

Das pacientes com polimorfismo, 60,61% relataram obesidade desde a 

infância/adolescência e 39,39% na vida adulta. Já nos pacientes sem polimorfismo, 

43,24% relataram obesidade desde a infância/adolescência e 56,76% na vida adulta. 

Indivíduos portadores do genótipo TT obtiveram VLDL e TG mais elevados 

quando comparado ao grupo de genótipo CC/CT. Não houve diferença significativa para 

os demais indicadores antropométricos e laboratoriais avaliados (Tabela 1). 
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Tabela 1. Características antropométricas e laboratoriais da população estudada 

(mediana e intervalo interquartilar). 

Variáveis TT (n=37) CC/CT (n=33) p-valor 

Idade (anos) 37,0 (30,5;41,5) 33,0 (35,0;40,0) 0,361 

Peso (kg) 119,2 (112,4;133,9) 123,5 (113,0;138,8) 0,350 

Estatura (m) 1,6 (1,6;1,7) 1,6 (1,6;1,7) 0,171 

IMC (kg/m²) 46,54 (42,6;49,6) 47,1 (42,4;53,5) 0,568 

PC (cm) 120,40 (111,0;132,5) 122,0 (110,8;131,8) 0,967 

PQ (cm) 140,0 (135,0;145,3) 139,0 (130,3;151,0) 0,981 

RCQ 0,9 (0,8;0,9) 0,9 (0,8;0,9) 0,916 

CT (mg/dL) 178,0 (158,5;201,5) 168,0 (148,0;193,5) 0,560 

LDL (mg/dL) 113,0 (100,0;126,0) 97,0 (87,0;128,5) 0,107 

HDL (mg/dL) 43,0 (38,5;48,0) 47,0 (39,5;50,0) 0,218 

VLDL (mg/dL) 22,0 (16,0;32,5) 17,0 (13,0;24,0) 0,048 

TG (mg/dL) 112,0 (79,5;163,5) 85,0 (65,5;122,0) 0,045 

Glicose (mg/dL) 97,0 (93,5;107,5) 96,0 (88,5;103,0) 0,143 

Insulina (mcU/mL) 22,0 (15,0;28,3) 20,7 (14,9;28,0) 0,437 

HOMA-IR 5,8 (3,6;7,6) 4,7 (3,5;7,5) 0,208 

Legenda: IMC: índice de massa corporal; PC: perímetro de cintura; PQ: perímetro de quadril; RCQ: razão 

cintura/quadril; CT: colesterol total; LDL: low density lipoprotein; HDL: high density lipoprotein; VLDL: 

very low density lipoprotein; TG: triglicerídeos; HOMA-IR: Homeostasis model assessment index. Mann-

Whitney para comparação entre genótipos, considerando p-valor<0,05.   

 

Quanto aos marcadores inflamatórios, não houve diferença entre genótipos, porém 

houve elevação pós-prandial significativa da IL-6 em TT (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Comparações entre marcadores inflamatórios entre mulheres sem e com 

polimorfismo (mediana e intervalo interquartilar) 

Variáveis TT (n=37) CC/CT (n=33) p-valor* 

IL-6 jejum (pg/ml) 4,1 (3,1;6,8) 4,4 (2,7;6,3) 0,846 

IL-6 pós-prandial (pg/ml) 5,0 (3,1;7,4) 5,4 (2,9;7,1) 0,916 

p-valor** 0,007 0,090  

TNF-α jejum (pg/ml) 2,9 (2,0;5,2) 3,2 (2,2;4,4) 0,972 

TNF-αpós-prandial (pg/ml) 3,1 (1,9;5,2) 3,4 (2,0;4,4) 0,934 

p-valor** 0,786 0,620  

Legenda: IL-6: Interleucina 6; TNF-α: Fator de necrose tumoral alfa. *Mann-Whitney para 

comparação entre os genótipos, considerando P valor <0.05. **Wilcoxon para comparação 

das variáveis no tempo. 
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Em relação às comorbidades presentes nessa população, a tabela 3 mostra maior 

frequência de HAS e esteatose hepática em pacientes com polimorfismo e maior 

frequência de DM2 nas pacientes sem polimorfismo, porém, após aplicação do teste Qui-

quadrado os resultados demonstraram não haver associação estatisticamente significativa 

entre o polimorfismo com a presença de comorbidades.  

 

Tabela 3. Prevalência de comorbidades em pacientes com e sem polimorfismo. 
Variáveis TT (n=37) CC/CT (n=33) p-valor* 

DM2 (%) 32,4 15,2 0,092 

HAS (%) 40,5 42,4 0,873 

Esteatose hepática (%) 13,5  15,2 0,845 

Legenda: DM2: Diabetes Mellitus 2; HAS Hipertensão arterial sistêmica. *p-valor refere-se ao teste Qui-

quadrado independência para comparação entre os grupos alélicos, considerando p valor <0.05. 

 

Em relação ao consumo alimentar das participantes do estudo, a tabela 4 mostrou 

não haver diferença nos parâmetros dietéticos entre os genótipos. 

 

Tabela 4. Dados de consumo dietético da população estudada (mediana e intervalo 

interquartilar). 

Variáveis TT (n=37) CC/CT (n=33) p-valor 

Energia (kcal) 2236,0 (1958,4;2729,7) 2158,4 (1653,9;2672;4) 0,284 

Carboidratos (% VET) 51,3 (46,0;56,3) 51,1 (47,5;54,0) 0,948 

Proteínas (% VET) 18,3 (15,1;20,3) 17,5 (15,1;19,3) 0,724 

PTN/kg PC 0,8 (0,7;0,9) 85,8 (69,2;111,1) 0,371 

Lipídios  Total (% VET) 30,6 (24,8;36,0) 33,1 (27,1;35,6) 0,430 

AGS (% VET) 23,1 (20,2;27,3) 23,1 (20,4;31,5) 0,368 

AGMI (% VET) 16,8 (13,1;21,1) 16,5 (11,8;21,8) 0,625 

AGPI (% VET) 24,4 (16,2;26,7) 25,0 (19,6;28,8) 0,359 

Colesterol (mg) 260,5 (183,6;426,0) 288,3 (194,7;390,2) 0,865 

Fibras (g) 12,2 (9,8;17,4) 12,8 (10,1;16,5) 0,773 

Legenda: VET: valor energético total; PTNg/kg PC: gramas de proteína por quilograma de peso corporal; 

AGS: ácidos graxos saturados; AGMI: ácidos graxos monoinsaturados; AGPI: ácidos graxos 

poliinsaturados. Foi utilizado teste Mann-Whitney para comparação entre os grupos alélicos, 

considerando p valor <0.05. 

 

A sensação de fome foi maior aos 120 minutos no genótipo CC/CT. 

Diferentemente, o genótipo TT apresentou maior plenitude gástrica no T120, não havendo 

diferença entre grupos nos quesitos saciedade e desejo de comer (Figura 2).  
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Figura 2 – Comportamento de sensações de apetite e saciedade por genótipo nos períodos de jejum e pós-

prandial. *Comparação entre grupos de alelo realizada por Mann-Whitney considerando p-valor <0.05. 

 

 

 

Mulheres sem polimorfismo relataram maior desejo por doce no T0 e por salgado 

nos minutos 60, 90 e 120, enquanto o desejo por petiscos e alimentos gordurosos se 

manteve similar entre os genótipos (Figura 3). 
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Figura 3 - Comportamento de preferências alimentares por genótipo nos períodos de jejum e pós-prandial. 

*Comparação entre grupos de alelo realizada por Mann-Whitney, considerando p-valor <0.05.  

 

Segundo o teste de modelo longitudinal com efeitos mistos, houve interação 

significativa entre o polimorfismo e o tempo nas sensações de plenitude gástrica, desejo 

por doce e salgado. Os indivíduos que apresentavam o polimorfismo apresentaram 

aumento do escore de desejo por doces significativamente maior nos tempos T30 (β=1,46; 

IC= 0,32-2,61; p-valor = 0,012), T60 (β=2,17; IC= 0,99-3,36; p-valor = 0,000), T90 

(β=1,43; IC= 0,17-2,69; p-valor = 0,025), e T150 (β=1,62; IC= 0,17-3,08; p-valor = 

0,028), quando comparado aos indivíduos sem o polimorfismo. Diferentemente, o grupo 

com polimorfismo apresentou redução do escore referente a desejo por salgado, que foi 

significativamente menor nos tempos T60 (β=-1,88; IC= -3,27- -0,48; p-valor = 0,008), 

T90 (β=-1,97; IC= -3,45- -0,48; p-valor = 0,010), e T120 (β=-2,39; IC= -3,99- -0,78; p-

valor = 0,004), quando contrastados com o grupo sem polimorfismo. Ainda, a presença 

do alelo de risco esteve relacionada negativamente com a sensação de plenitude gástrica 

em T120 (β=-1,83; IC= -3,09- - 0,58; p-valor = 0,004).  

Quando avaliados os costumes por beliscos e preferência por doce, 78,78% e 

33,33% dos pacientes com polimorfismo referiram ter esse costume, respectivamente. Já 
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no grupo sem polimorfismos, 97,3% dos pacientes relataram que beliscam e 37,84% tem 

preferência por doces. 

 

 

7. DISCUSSÃO  

 O presente estudo teve como propósito investigar as sensações de fome e 

saciedade, de desejo por doce e salgados, principalmente, e indicadores antropométricos 

e laboratoriais entre os genótipos do gene TAS1R2 rs35874116. Os principais achados 

desta pesquisa foram valores mais elevados de TG e VLDL em TT. Mulheres com esse 

genótipo também apresentaram maior desejo por doce no período de jejum, e maior 

sensação de plenitude gástrica e desejo por salgados pós-prandiais. Por outro lado, 

mulheres com o genótipo CT/CC apresentaram maior sensação de fome e desejo por 

doces durante o período pós-prandial. 

 Um resultado inédito do presente estudo remete às informações referentes aos 

relatos sobre o ato de “beliscar” ou comer fora do horário das refeições e a preferência 

por doces. Observamos que as mulheres sem o alelo de risco apresentaram percentuais de 

relatos para o ato de “beliscar” superiores (97,30% versus 78,78%, para TT e CT/CC, 

respectivamente), enquanto que o relato de preferência por doces foi semelhante (37,84% 

versus 33,33%, para TT e CT/CC, respectivamente). Em relação às sensações de fome e 

saciedade, mulheres com o alelo de risco apresentaram mais fome 2 horas após consumo 

do shake, enquanto que mulheres sem o polimorfismo apresentaram maior plenitude 

gástrica também aos 120 minutos após a refeição teste. O teste longitudinal aplicado 

mostrou resultado similar ao Mann Whitney em termos de plenitude gástrica. Estes 

achados sugerem que, apesar de apresentarem menor tendência ao hábito de “beliscar”, 

mulheres com alelo de risco cursam com maior sensação de fome, podendo estar mais 

propensas ao maior consumo energético e ao ganho de peso, embora não tenhamos 

notificado diferença na ingestão calórica e peso corporal na população estudada. 

 O presente estudo não teve como objetivo acompanhar o ganho de peso das 

participantes, porém, observamos mais relatos de obesidade na infância pelas mulheres 

com o polimorfismo, o que poderia sugerir a relação do polimorfismo do gene com o 

ganho de peso em fases precoces da vida, podendo auxiliar no desenvolvimento da 

obesidade na vida adulta. Entretanto, Pioltine et al (2018) concluíram, em um estudo com 
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crianças e adolescentes com obesidade, que o polimorfismo do TAS1R2 rs35874116 não 

esteve associado ao risco aumentado de obesidade. 

 A frequência do alelo de risco apresentada neste trabalho para o polimorfismo do 

TAS1R2 rs35874116 foi de 47%. Igualmente, Eny et al (2010) encontraram, em uma 

população com excesso de peso, com idades entre 20 e 29 anos, frequência alélica do 

polimorfismo de 50%. Barragan et al (2018) observaram em participantes caucasianos, 

com IMC variados e com idades entre 18 e 80 anos, frequência do alelo de risco em 

homens equivalente a 64,1%, e em mulheres a 63,4%. Já em mexicanos, em idade adulta, 

foi observada frequência de 43,1% para o alelo de risco (RAMOS-LOPEZ et al., 2016). 

Uma amostra de 513 crianças e adolescentes com obesidade obteve frequência alélica de 

92,2% para carreadores do alelo de risco. Na mesma pesquisa, 90,2% das crianças e 

adolescentes com peso adequado apresentaram o alelo de risco (PIOLTINE et al., 2018).  

No que tange o consumo dietético, apesar de a distribuição de macronutrientes 

estar coerente ao preconizado para obesidade e não haver diferença significativa entre os 

genótipos com e sem polimorfismo, notificamos ingestão elevada em AGS e baixo em 

fibras. Diferentemente, Eny et al (2010) observaram que, entre indivíduos com sobrepeso, 

os que portavam o alelo de risco (CC e CT) apresentavam consumo significativamente 

menor de açúcares quando comparados àqueles que não possuíam o polimorfismo. 

Entretanto, ressalta-se que a discrepância encontrada nos estudos em termos de ingestão 

de glicídios pode ser atribuída a fatores étnicos e culturais, uma vez que são populações 

distintas (SALANTI et al., 2009).  

 Embora o presente estudo não tenha avaliado, qualitativamente, a ingestão 

dietética, sobretudo glicídica, Eny et al (2010) demonstraram que, em indivíduos com 

sobrepeso, a presença do polimorfismo resultou em menor consumo de frutose, glicose e 

sacarose, comparados aos indivíduos sem o polimorfismo. Diversamente, Ramos-Lopez 

et al (2016) observaram maior consumo diário de carboidratos e fibras em uma população 

adulta homozigoto mutado (CC). Quanto ao perfil bioquímico, CC se destacou pela maior 

concentração de TG quando comparado ao homozigoto selvagem (TT) e ao heterozigoto 

mutado (CT). Dentre os portadores do alelo de risco, a prevalência de hipertrigliceridemia 

foi de 42,6%. CC apresentou maiores concentrações de TG, bem como para o risco de 

hipertrigliceridemia. Neste grupo, a dislipidemia parece ser devido ao elevado consumo 

de carboidratos (superior a 55% do total de energia). Diferentemente, no presente estudo, 

apontamos maior concentração de TG e VLDL em TT. Já em um estudo conduzido por 
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Ramos-Lopez et al (2018), foram encontradas maiores concentrações de VLDL entre 

indivíduos com o genótipo CC, comparados aos demais genótipos.  Tem sido proposto 

que dietas ricas em carboidratos induzem alterações no metabolismo lipídico, 

possivelmente, por meio de uma mudança da oxidação de ácidos graxos para a síntese de 

TG, que consiste em um processo mediado pelo aumento de concentração de insulina 

(ROBERTS et al., 2008).   

 Dentre os principais mecanismos envolvidos no aumento da trigliceridemia 

induzida por carboidrato estão a lipogênese de novo, ativação da atividade da enzima 

estearoil-CoA dessaturase, secreção acelerada de VLDL, redução da oxidação de ácidos 

graxos musculares e baixa depuração de lipídios do sangue (HUDGINS et al., 1996; 

RUTLEDGE et al., 1999; HUDGINS, 2000; PARKS; HELLERSTEIN, 2000;HUDGINS 

et al., 2000; SCHWARZ et al., 2003; MITTENDORFER; SIDOSSIS, 2001; MARQUES-

LOPES et al., 2001; PARKS; PARKS, 2002 FRIED; RAO, 2003; CHONG; FIELDING; 

FRAYN, 2007; CHONG et al., 2008; SUBRAMANIAN; CHAIT, 2012). Alguns autores 

propuseram que o mecanismo da hipertrigliceridemia induzida por carboidrato envolve 

uma capacidade comprometida por parte da insulina na redução da lipólise, gerando um 

aumento na produção de VLDL (via lipogênese de novo), sugerindo que a resistência 

periférica à insulina atua como condutora da superprodução de VLDL (KISSEBAH et al., 

1976; HOWARD et al., 1987; REAVEN, 1997). Ademais, o consumo elevado em 

carboidratos tem sido associado com risco aumentado de doença coronariana, doença 

hepática gordurosa não alcoólica, alguns tipos de câncer e DM2 (SCHERNHAMMER et 

al., 2005; LARSSON; BERGKVIST; WOLK, 2006; SCHULZE et al., 2004; MALIK; 

SCHULZE; HU, 2006). Ressaltamos que, no presente estudo, não houve diferença na 

prevalência de DM2, HAS e esteatose hepática entre mulheres com e sem o polimorfismo.  

 Embora uma conduta importante no tratamento da dislipidemia seja o aumento do 

consumo de fibras dietéticas (ANDERSON, 2000; JENKINS et al., 2002), no presente 

estudo, o consumo entre os genótipos foi similar e inferior à recomendação dietética, 

diferindo do que apontaram Ramos-Lopez et al (2016) ao encontrarem maior consumo de 

fibras em indivíduos carreadores do alelo de risco, especialmente os homozigotos para o 

polimorfismo, associado a maior frequência de hipertrigliceridemia. Outro estudo, com 

intervenção por meio de dieta low fat/ high carbohydrate, observou elevação nas 

concentrações de TG após uma ingestão elevada em carboidratos ainda que a dieta fosse 

composta por alimentos integrais ricos em fibras, sugerindo a redução da depuração do 
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TG plasmático como principal mecanismo metabólico envolvido (PARKS et al., 1999). 

Pioltine et al (2018) identificaram menor ingestão de fibra dietética por crianças com 

obesidade portadoras do alelo C, o que não foi observado em crianças com peso adequado. 

 Quanto aos indicadores antropométricos, não houve diferença entre os genótipos. 

Vale ressaltar que este resultado já era esperado, uma vez que nossa população foi 

composta somente por indivíduos com obesidade grave. De forma similar, uma pesquisa 

com indivíduos adultos com DM2 não mostrou diferença significativa no peso corporal, 

perímetro de cintura e IMC entre os grupos com e sem polimorfismo (ENY et al., 2010). 

Ainda, Pioltine et al (2018) concluíram em seu estudo que a presente do variante do gene  

não parece elevar o risco de obesidade. Esses achados inferem que o polimorfismo parece 

não estar associado em alterações no peso e perímetros corporais.  

 No período de jejum, TT apresentou maior vontade de consumir doce, porém no 

período pós-prandial houve uma mudança, com maior desejo por salgado. Quando 

avaliado longitudinalmente, CC/CT apresentou maior desejo por doce no período pós-

prandial, comparado com TT. O desejo por salgado, na análise das trajetórias, foi coerente 

com a análise ponto a ponto, destacando TT com maior vontade de consumir salgado no 

período pós-prandial. O maior desejo por doce em jejum, em conjunto com a baixa 

ingestão de fibra dietética, poderia estar relacionado com a elevação das concentrações 

de TG em TT, porém o maior desejo por doces observado nesse genótipo não refletiu, 

necessariamente, no aumento do consumo de alimentos ricos em açúcares. Chamoun et 

al (2018), em um estudo piloto com pré-escolares, observaram relatos de maior 

preferência por doce e maior consumo de lanches com calorias provenientes do açúcar 

por parte das crianças sem o polimorfismo para o rs35874116. Considerando a 

complexidade da relação entre percepção e preferência por determinado sabor, estudos 

ainda têm se mostrado inconsistentes e heterogêneos. Barragan et al (2018) observaram 

que os sabores amargo e azedo foram os menos preferidos, havendo divergências de 

acordo com o sexo e idade dos participantes da pesquisa. Segundo esse estudo, uma 

classificação mais elevada para a intensidade de um sabor não é diretamente proporcional 

a maior preferência pelo mesmo. Similarmente, Cornelis et al (2017) analisaram que, 

adultos canadenses que apresentaram maior intensidade de percepção para alimentos 

amargos e salgados, tiveram gosto e ingestão inversamente proporcional à percepção. Em 

outros estudos, houve maior preferência pelos sabores doce e salgado (MENNELLA et 
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al., 2014; HOFFMAN et al., 2016; BOBOWSKI; MENNELLA, 2017; LEONG et al., 

2018). Assim, estudos adicionais são necessários a fim de aprofundar essas análises. 

Houve aumento de concentração de IL-6, entre o período de jejum e no pós-

prandial, em TT. A IL-6 tem como uma das principais funções estimular a produção pelos 

hepatócitos da proteína C reativa (PCR), que é a principal mediadora da resposta 

inflamatória de fase aguda, sendo responsável, ainda, pelo recrutamento e ativação do 

sistema complemento, o aumento da reatividade leucocitária e o estímulo à liberação de 

várias citocinas, entre elas a própria IL-6 e TNF-α (BASTARD et al., 2006). Ademais, 

uma vez elevada, a PCR participa da patogênese de doenças cardiovasculares, síndrome 

metabólica, intolerância à glicose e DM2 (INDULEKHA; SURENDAR; MOHAN, 

2011). De forma similar, concentrações elevadas de IL-6 podem reduzir a sensibilidade à 

insulina e, conforme já descrito na literatura, desempenham função central na inter-

relação entre obesidade, inflamação e doença coronariana (ALEXANDRAKI et al., 2006; 

BASTARD et al., 2006).  

O estudo apresenta como limitação a avaliação da dieta somente na forma 

quantitativa, particularmente, com relação a glicídios. No entanto, o estudo avaliou um 

polimorfismo ainda pouco explorado em uma população com obesidade grave e sua 

associação com consumo e comportamento alimentar.  

 

 

8. CONCLUSÃO  

 O alelo de risco (C) ocorreu em 47% das mulheres com obesidade grave. Não 

foram observadas diferenças significativas nos indicadores antropométricos e dietéticos 

entre genótipos, entretanto, o genótipo TT apresentou valores superiores para as frações 

lipídicas VLDL e TG e elevação pós-prandial da IL-6. A prevalência das comorbidades 

DM2, HAS e esteatose hepática também não diferiu entre os genótipos.  

 Em relação às preferências alimentares e sensações relacionadas com a ingestão 

alimentar, o genótipo TT apresentou maior desejo por doce no período de jejum, com 

subsequente mudança, demonstrando maior interesse por alimentos salgados no período 

de uma a duas horas após o consumo da refeição teste. Por outro lado, mulheres com 

polimorfismo apresentaram maior desejo por doces no período pós-prandial. Mulheres 
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com o polimorfismo do TAS1R2 apresentaram maior sensação de fome 2h pós-prandiais, 

ao contrário das mulheres sem polimorfismo que apresentaram maior plenitude gástrica 

em T120. O consumo alimentar analisado por inquéritos dietéticos, se mostrou 

semelhante entre genótipos, porém, mulheres sem polimorfismo relataram maior 

tendência a comer fora dos horários das refeições, o que poderia contribuir para o ganho 

de peso corporal. 

 Considerando a escassez de investigações sobre o polimorfismo do gene TAS1R2 

rs35874116 em indivíduos com obesidade mórbida, bem como a heterogeneidade dos 

estudos já conduzidos, sugerimos que mais pesquisas sejam realizadas neste sentido, 

visando elucidar a associação do polimorfismo com a preferência e consumo dietético, 

com foco na qualidade alimentar, em indivíduos com obesidade. 
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ANEXO I: Ficha de dados pessoais, socioeconômicos, história da obesidade e perfil alimentar 

 

 

FICHA DE DADOS PESSOAIS, SOCIOECONÔMICO, HISTÓRIA DA 

OBESIDADE E PERFIL ALIMENTAR 

 

DADOS PESSOAIS: 

Nome 

completo:    

Sexo: (  )F (  ) M Naturalidade (em que cidade você nasceu?)    

Data de nascimento:  /  /   Idade:  anos 

Telefones: ( )  ou (  ) _   

Endereço completo:         

Número:  Complemento:  Bairro:     

Estado civil: (   )   Solteiro   (   ) Divorciado / desquitado  (  )  Separado (   ) Viúvo 

    (    ) Casado (   ) Morando com alguém como casado. 

 

DADOS SOCIAIS: 

1. Qual é a sua escolaridade? 

( ) 1º grau incompleto (  ) 1º grau completo (  ) 2º grau incompleto (  ) 2º grau 

completo (  )  Superior incompleto   (  ) Superior completo ( )  Pós-graduando 

 

2. Qual a sua profissão atual? 

( ) Nenhuma ( )  Estudante (  ) Dona de casa (  ) Doméstica (  ) Autônomo ( )  professor 

( ) Motorista / operário / vendedor (  )  comerciante  (  )  Escriturário / secretária / 

técnico / afins   ( ) Diretor / gerente / empresário   ( ) Outra:     

 

3. Está trabalhando no momento? 
( )  Sim, período integral (  )Sim, período parcial ( ) Sim, mas em “bicos” ( ) Não 

 

4. Suas atividades profissionais (trabalho ou escola) são: (   ) De Dia ( ) De noite 

 

5. Qual é a sua renda familiar? (em salários mínimos) 
( ) ½ - 1 ( ) 1 - 2 ( ) 2 - 5 ( ) 5 - 10 ( ) 10 - 20( ) Mais que 20 ( ) Não sabe 

 

6. Sua moradia é: 
( ) alugada (   )  própria quitada (   ) própria financiada ( ) moro com outras pessoas 

 

7.1 Com quem você mora? (pode marcar mais de uma opção) 

( ) pai/mãe ( ) madrasta/padrasto ( ) irmãos, quantos?  ( ) sogro/sogra ( ) 

nora/genro (   )  filhos adultos, quantos?  (   )  filhos adolescentes, 

quantos?  ( ) filhos crianças, quantos?   

(   ) tia/ tio  (  ) avó/avô  (  ) neto/neta  (   ) amigo(s) quantos?   

quantos?   

( ) primo (s) 

( ) marido/esposa ( ) outros:    

 

7.2 Com quantas pessoas você mora?    
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HISTÓRICO MÉDICO: 

8. Possui plano de saúde? (   ) sim ( )  não ( ) SUS 

 

9. Você atualmente tem algum problema médico (pode marcar mais de uma opção), 

como por exemplo: 

( ) Diabetes (açúcar no sangue) 

( ) Esteatose (gordura no fígado) ( ) Hepatite ( ) Cirrose 

( ) Queixas urinárias (ardência ou queimação quando urina) 

( )  Problema de estômago (azia, queimação, indigestão) ( )  Úlcera  (  ) 

Gastrite ( ) Diarreia ( ) Constipação (prisão de ventre) 

( ) Doença cardíaca (angina, infarto do miocárdio, 

insuficiência) ( ) Pressão alta 

( ) Sinusite ( ) Asma 

( ) Hipertireoidismo ( )  

Hipotireoidismo ( ) Anemia 

( ) Dor de cabeça ou enxaqueca 

( ) Doença neurológica (Parkinson, esclerose, etc...) 

( ) Dores ( ) Costas ( ) Pernas ( ) Articulações ( ) Artrite 

( )Outro, especifique   

 

10. E na sua família, alguém apresenta alguma das doenças que foram citadas acima? 

(  ) não (   ) sim, quais?    

 

11. Você tem filho? 
(  ) não   (   ) sim, quantos?   

Nasceram de parto normal ou cesárea?    

 

12. Alguma vez você já esteve internado em hospital? 
( )  Não (  )  Sim. Por que motivo?     

 

13. Você usou algum desses remédios no último mês? (pode marcar mais de uma 

opção) 

( ) Aspirina 

( )  Outras drogas anti-inflamatórias, analgésicas ou derivados de

 cortisona (celestone, decadron, meticorten, etc...) 

(  ) Calmantes, ou drogas para diminuir a tensão ou nervosismo, ou para dormir 

(diazepam, valium, lexotan, lorax, etc...) 

( ) Medicação para depressão (trofanil, anafranil, tryptanol, 

etc...) ( ) Anticonvulsivante (para ataque epiléptico) 

( ) Anticoncepcional (“pílula”) 

( ) Medicação para baixar a pressão 

arterial ( ) Medicação para asma ou 

bronquite 

( ) Diuréticos (lasix, higroton, etc...) 

( ) Hormônios (puran, cynomel, levoid, 

etc...) ( ) Medicação para diabetes 

( ) Medicação do tipo haldol, equilid, amplictil, neozine 

(antipsicótico) ( ) Antibióticos 

( ) Pílulas para emagrecer ou diminuir o apetite ( ) Outras 

Especifique quais medicamentos você tomou no último mês (e o número de dias em que 
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os tomou):  _ 

 

14. Você fuma atualmente? 
( ) não 

( ) sim, quantos cigarros por dia? ( ) 1 - 10 cigarros (  )  11 -  20 cigarros (  )  

Mais que 20 cigarros 

Com que idade você começou a fumar?   anos de idade. 

(  ) fumava mas parei. Há quanto tempo?    

 

15. Pratica atividade física? ( ) Não ( )

 sim Qual?        

Quantas vezes na semana?  

Duração?      

 

16. Em que período do dia você costuma dormir? ( ) Manhã ( ) Tarde ( ) Noite 

17. Quantas horas por dia você costuma dormir?  horas. 

 

HISTÓRIA DA OBESIDADE E PERFIL ALIMENTAR 

 

18. Desde quando você começou a engordar? 

( ) Desde bebê  ( ) Entre 1 e 5 anos ( ) Entre 6 e 12 

anos ( ) Adolescência (   ) Vida adulta ( ) Quando 

engravidei 

( ) Outro:    

 

19. Não consegue emagrecer há quanto tempo?    

 

20. Seu peso mudou nos últimos 6 meses?    

 

21. Marque abaixo quais motivos você acha que fizeram ou fazem você ganhar 

peso: 

( ) Maus hábitos alimentares ( ) Vida profissional ( ) 

gravidez ( ) Desequilíbrio emocional ( ) Uso 

de medicamentos 

( ) Sedentarismo (não fazer exercício físico) 

( ) Desequilíbrio hormonal ( ) Fazer menos atividade física 

( ) Outros motivos   

 

22. O que você já tentou para perder peso? (Marque mais de uma opção, se 

necessário) 

( ) dietas da moda (de revistas, dicas de conhecidos, da 

televisão, etc) (  ) dietas com 

médicos/nutricionistas ( ) spa 

( ) medicamentos:        

(  ) exercício físico ( ) psicoterapia ( ) acupuntura 

 

23. Você ingere bebidas alcoólicas com que frequência? 

( ) 1 x por semana ( ) 2 a 4 x por semana ( ) todos os 

dias ( ) não faço uso de bebidas alcoólicas ( ) 

esporadicamente 
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24. Como você classifica sua mastigação? 
( ) normal  ( ) lenta ( ) rápida 

 

25. Quantas vezes você come por dia? 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )6 ( )7 ( )8 ( )me alimento ao longo do dia 

( ) Café da Manhã  ( ) Colação  ( ) Almoço ( )  Lanche da Tarde ( ) Jantar 

( ) Ceia ( )Lanchinhos Extras 

 

26. Que tipo de alimento você prefere? 
( ) doce  ( ) salgado ( ) tudo 

 

27. Qual o horário que você sente mais fome? 
( ) manhã ( ) tarde   ( ) noite   ( ) madrugada ( ) dia todo 

 

28. Você acorda de madrugada para comer? 
( ) não ( ) às vezes ( ) sempre 

 

29. Onde você costuma fazer suas refeições? 

( ) casa ( ) rua ( ) metade em casa e metade na rua ( ) 

na casa de parente ou amigo 

 

30. Você tem hábito de “beliscar”? 
( ) não ( ) às vezes ( ) tempo todo 

 

31. Você tem fome quanto tempo após ter ingerido uma refeição tipo almoço? 

(   ) meia hora após (   ) 1 hora após ( ) 2 horas após ( ) 3 horas após ( ) 4 

horas após ( ) 5 horas após 

(   ) 6 horas após   (  ) 7 horas após ( ) 8 a 10 horas após ( ) não como nada até o 

dia seguinte 

 

32. Quantos copos de água você estima beber por dia? 
( ) 1 a 2 ( ) 3 a 5 ( ) 5 a 10  ( ) + de 10 
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ANEXO II: Ficha para registro dietético habitual 

 

REGISTRO ALIMENTAR DE 3 DIAS 

 

Nome:  _____________________________________________________ 

 

Olá! Obrigada por participar da nossa pesquisa. A sua participação é muito importante 

para nós! 

Por favor, LEIA COM ATENÇÃO as instruções abaixo para fazer o seu Registro 

Alimentar corretamente. Se você tiver qualquer dúvida na hora de preencher, releia as 

instruções ou ligue para uma das pesquisadoras para tirar a sua dúvida: 

 Fernanda: 9 8688 0838 

 Helena: 9 9115 2141 

 Eliane: 9 8105 4499 

 

1. Anote tudo na hora que você tiver comendo: o tipo de comida ou bebida, as 

quantidades e até as marcas, se você souber. Não deixe para anotar depois que tiver acabado de comer 

para que você não esqueça de anotar nada. 

2. Escreva TODAS as comidas ou bebidas que você comer ou beber durante o dia 

inteiro, até mesmo uma bala, chicletes, “beliscadas” etc. 

3. Anote o máximo de informações, como por exemplo, se você comeu feijão ou 

feijoada, se o bife era empanado, etc. Se você mesmo (a) preparar a sua refeição, escreva se refogou, 

quais os ingredientes você usou e o quanto de cada. Também escreva se colocou algum molho ou 

tempero. 

4. Escreva a colher utilizada nas medidas (café, chá, sobremesa, sopa ou de arroz). Se 

estava cheia (fazendo um “morro alto”) ou rasa (fazendo um “morro baixinho”); o tamanho da concha 

ou da escumadeira utilizada. Tente descrever bem as porções de acordo com os exemplos a seguir: 1 

coxa média de frango frita com pele / 4 colheres de sopa de cenoura crua ralada. 

5. Coloque o tamanho dos alimentos (pequeno, médio e grande). Por exemplo: uma 

maçã pequena, uma pera grande, 1 fatia média de abacaxi. 

6. Diga no seu registro o tipo de pão que você costuma comer: pão de forma, branco, 

francês, integral, etc. Anote tudo que você colocou no pão (manteiga, margarina, geleia, requeijão, 

queijo, etc e diga qual foi o tipo: se era comum ou light ou diet ou 0% de gordura, etc). Anote todos 

os ingredientes utilizados nas saladas e sanduíches (exemplo: alface, tomate, vinagrete, cenoura crua 

ralada e etc.) 

7. Você só precisa preencher a tabela com o que você comeu ou bebeu, não precisa 

escrever em todos os “quadradinhos”. Mas se precisar, use mais folhas para escrever o seu registro 

alimentar. É muito importante que não falte nenhuma informação. 

Atenção: para escrever o DIA 3 você deve escolher um dia atípico, ou seja, um dia que 

não seja comum. Pode ser sábado ou domingo ou feriado ou dia de folga. 
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Data:  /  /   

Dia da semana: (   ) 2ª feira(   ) 3ª feira(   ) 4ª feira (   ) 5ª feira ( ) 6ª feira 

Escreva abaixo a hora 

e onde você comeu: 

Escreva abaixo O QUE VOCÊ COMEU e a QUANTIDADE DE CADA 

COMIDA 

 

 
Hora: 

Local: 

 

 
 

Hora: 

Local: 

 

 
 

Hora: 

Local: 

 

 
 

Hora: 

Local: 

 

 

Hora: 

Local: 

 

 
 

Hora: 

Local: 

 

 

 

DIA 1 
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Data:  /  /   

Dia da semana: (   ) 2ª feira(   ) 3ª feira(   ) 4ª feira (   ) 5ª feira ( ) 6ª feira 

Escreva abaixo a hora 

e onde você comeu: 

Escreva abaixo O QUE VOCÊ COMEU e a QUANTIDADE DE CADA 

COMIDA 

 

 
Hora: 

Local: 

 

 
 

Hora: 

Local: 

 

 
 

Hora: 

Local: 

 

 
 

Hora: 

Local: 

 

 

Hora: 

Local: 

 

 
 

Hora: 

Local: 

 

 

 

DIA 2 
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Data:  /  /  

(   ) Sábado (  ) Domingo (  ) Folga ( ) Feriado 

  

Escreva abaixo a hora 

e onde você comeu: 

Escreva abaixo O QUE VOCÊ COMEU e a QUANTIDADE DE CADA 

COMIDA 

 

 
Hora: 

Local: 

 

 
 

Hora: 

Local: 

 

 
 

Hora: 

Local: 

 

 
 

Hora: 

Local: 

 

 

Hora: 

Local: 

 

 
 

Hora: 

Local: 

 

  

DIA 3 (dia atípico) 
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ANEXO III: Escala Analógica Visual (EAV) 

 

 

ESCALA ANALÓGICA VISUAL 

 

 

Medida de avaliação posterior a marcação em uma escala de 10 
cm. 

 

 

1) Quanta fome você sente? 

 

Não estou com nenhuma fome Nunca estive com tanta fome 

 

2) Quão satisfeito você se sente? 

 

Estou completamente insatisfeito Não consigo comer mais nada 

 

3) Quão completo (“cheio”) você se sente? 

Nenhum pouco completo Totalmente completo 

 

4) Quanto você pensa que pode comer? 

 

Não posso comer nada Posso comer muito 

 

5) Você gostaria de comer algo doce? 

Sim, gostaria muito Não, nenhum pouco 

 

6) Você gostaria de comer algo salgado? 

 

Sim, gostaria muito Não, nenhum pouco 

 

7) Você gostaria de comer um tira-gosto? 

 

Sim, gostaria muito Não, nenhum pouco 

 

8) Você gostaria de comer algo gorduroso? 

 

Sim, gostaria muito Não, nenhum pouco 
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ANEXO IV: Maltodextrina (Nutrisport Carboplex Malto Advanced Nutrition®) 
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ANEXO V: 1/3 da TMR e suas respectivas quantidades de alimentos para prepare da refeição. 
 

 

Kcal Leite Maltodextrina Óleo 

445 60 34 13 

452 61 35 13 

460 62 35 13 

467 63 36 14 

474 64 37 14 

482 65 37 14 

489 66 38 14 

497 67 38 14 

504 68 39 15 

511 69 39 15 

519 70 40 15 

526 71 41 15 

534 72 41 15 

541 73 42 16 

548 74 42 16 

556 75 43 16 

563 76 43 16 

571 77 44 17 

578 78 45 17 

586 79 45 17 

593 80 46 17 

600 81 46 17 

608 82 47 18 

615 83 47 18 

623 84 48 18 

 

Kcal Leite Maltodextrina Óleo 

630 85 49 18 

637 86 49 18 

645 87 50 19 

652 88 50 19 

660 89 51 19 

667 90 51 19 

674 91 52 20 

682 92 53 20 

689 93 53 20 

697 94 54 20 

704 95 54 20 

711 96 55 21 

719 97 55 21 

726 98 56 21 

734 99 57 21 

741 100 57 21 

749 101 58 22 

756 102 58 22 

763 103 59 22 

771 104 59 22 

778 105 60 23 

786 106 61 23 

793 107 61 23 

800 108 62 23 
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Anexo VI: Cálculos da TMR por peso corporal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso 18 a 30 anos 30 a 60 anos 

90 606 537 

91 611 540 

92 616 543 

93 621 546 

94 626 549 

95 631 552 

96 636 555 

97 641 558 

98 646 561 

99 650 563 

100 655 566 

101 660 569 

102 665 572 

103 670 575 

104 675 578 

105 680 581 

106 685 584 

107 690 587 

108 695 590 

109 699 592 

110 704 595 

111 709 598 

112 714 601 

113 719 604 

114 724 607 

115 729 610 

116 734 613 

117 739 616 

118 744 619 

 

119 748 621 

120 753 624 

121 758 627 

122 763 630 

123 768 633 

124 773 636 

125 778 639 

126 783 642 

127 788 645 

128 793 648 

129 797 650 

130 802 653 

131 807 656 

132 812 659 

133 817 662 

134 822 665 

135 827 668 

136 832 671 

137 837 674 

138 842 677 

139 846 679 

140 851 682 

141 856 685 

142 861 688 

143 866 691 

144 871 694 

145 876 697 

146 881 700 

147 886 703 

148 891 706 

149 895 708 

 

150 900 711 

151 905 714 

152 910 717 

153 915 720 

154 920 723 

155 925 726 

156 930 729 

157 935 732 

158 940 735 

159 944 737 

160 949 740 

161 954 743 

162 959 746 

163 964 749 

164 969 752 

165 974 755 

166 979 758 

167 984 761 

168 989 764 

169 993 766 

170 998 769 

171 1003 772 

172 1008 775 

173 1013 778 

174 1018 781 

175 1023 784 

176 1028 787 

177 1033 790 

178 1038 793 

179 1042 795 

180 1047 798 
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Anexo VII: Protocolo de análise de IL6 e TNFα 

 

 

Kit utilizado: HMHEMAG-34K-04 (LEPTINA, IL6, TNFα E GRELINA) - Lote: 

2680487 - Exp. 31/08/2016 Fornecedor Millipore. Curvas e Controles OK. 

 

1 - Metodologia xMap - (MAP=Multiple Analyte Profiling, x= sua variável ex: citocinas, 

endócrino, oligo. A Tecnologia Luminex™ xMAP envolve um processo exclusivo que cora 

microesferas de látex com dois fluoróforos. Utilizando proporções precisas de dois fluoroforos, 

podem ser criados 100 conjuntos diferentes de microesferas 

– cada uma delas com uma assinatura baseada em “código de cores” e que podem ser 

identificadas pelo instrumento Luminex. 

 

Os kits Milliplex foram desenvolvidos com estas microesferas e se fundamentam no imunoensaio. 

Anticorpos de captura específicos para cada analito estão imobilizados as microesferas através 

de ligações covalentes não reversíveis. Depois que o analito (amostra) se liga aos anticorpos de 

captura localizados na superfície das microesferas, a detecção final é feita através de um terceiro 

marcador fluorescente, ficoeritrina (PE) ligada ao anticorpo de detecção. O resultado final é um 

ensaio “sanduíche” realizado através de microesferas. 

 

O equipamento Luminex 200 movimenta estas esferas em fila única através de feixes de dois 

lasers diferentes em um citômetro de fluxo. O primeiro feixe de laser detecta (classifica) a 

microesfera (o código de cor para o ensaio) e o segundo laser quantifica o sinal de reporte em 

cada microesfera. 

 

Já no equipamento MagPix, as beads (do kit Mag) são capturadas por uma placa Magnética e a 

classificação é feita por 2 LEDs. 

 

2 - Sensibilidade do kit
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3 - Legenda dos Resultados: 

 

 

 

Sample MFI(i) MFI CV% pg/mL(i) pg/mL 

Identifica

ç ões 

das 

amostras 

Intensidade de 

Fluorescência 

de cada amostra 

Média da 

intensidade da 

fluorescência - 

entre (duplicatas) 

Coeficien

t e       

variação 

entre 

MFis 

 

Concentraçõe 

s 

identificadas 

Concentrações 

finais – Se houver 

diluição, os valores 

estarão 

multiplicados pelo 

fator. Idem 

ao Sumário 

 

4 - Planilha Excel – Apresenta todos os resultados no Sumário e, de cada 

Analito dosado nas Abas Individuais. 

 

Em caso de amostras com resultado inferior ou superior (< ou >), observar nas 
Abas Individuais se o sofftware conseguiu quantificar, exemplos abaixo: 

 

 

 

 

5 - Controle de qualidade do kit - tem como objetivo informar a validação da curva 

e a performance do kit : 

 

Todas as imagens são ilustrativas 

 

6- Leitura: Foi realizada no Equipamento Luminex 200 - Software 

xPonent/Analyst versão 4.2. 

7- Materias utilizados: Pipetas monocanal / Multicanal e Microcentrífuga da 

Eppendorf, ponteiras e Micro Tubos de pressão da Axygem, Agitador de Tubos 

vortex da Equipar e de Placas da Bras Serum. Lavadora Automática Magnética da 

Bioteck, Banho de Ultrason da Cristofoli. 
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Anexo VIII: Protocolo de extração de DNA 

 

 

1. Pipetar 20 microlitros (μl) de protease em um microtubo de 1,5 mL; 

2. Adicionar 200μl de sangue da amostra a ser analisada ao microtubo; 

3. Adicionar 20μl de RNAse e vortexar brevemente; 

4. Incubar por 2 minutos; 

5. Adicionar 200μl de tampão lysis buffer ao microtubo; 

6. Vortexar por 5 segundos; 

7. Incubar a 55oC por 10 minutos; 

8. Adicionar 200μl de etanol (96-100%); 

9. Vortexar por 5 segundos; 

10. Aplicar a mistura toda na coluna; 

11. Centrifugar a 8.000 rotações por minuto (rpm) por 2 minutos; 

12. Transferir a coluna para um tubo novo; 

13. Adicionar 500μl de tampão wash buffer 1 na coluna; 

14. Centrifugar a 8.000 rpm por 2 minutos; 

15. Transferir a coluna para um tubo novo; 

16. Adicionar 500μl de tampão AW2 na coluna; 

17. Centrifugar a 15.000 rpm por 5 minutos; 

18. Descartar o filtrado; 

19. Reintroduzir a coluna no microtubo; 

20. Centrifugar a 15.000 rpm por 2 minutos; 

21. Inserir a coluna em um microtubo de 1,5 mL; 

22. Adicionar 200μl de tampão Elution Buffer; 

23. Incubar em temperatura ambiente por 5 minutos; 

24. Centrifugar a 15.000 rpm por 5 minutos; 

25. Descartar a coluna e estocar o microtubo de 1,5 mL no freezer. 

 

 

 

 

 


