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22.º CONGRESSO PORTUGUÊS DE OBESIDADE
“Obesidade: um peso a reduzir”

MENSAGEM DA PRESIDENTE DA SPEO

Caros Colegas e Amigos, 

A obesidade é uma doença Crónica, Complexa e Multifatorial, considerada a epidemia do século XXI e que tem 
vindo a aumentar a sua prevalência no Mundo e em Portugal, com elevadas repercussões na saúde e qualidade 
de vida dos doentes, mas também com elevado impacto na sociedade devido aos custos diretos e indiretos 
associados.
Daí que esta direção da SPEO, tenha considerado, para este ano, o lema do congresso: “OBESIDADE: Um 
Peso a Reduzir!” Mas, não é apenas o peso do indivíduo, mas o “peso”, a “carga” económica que acarreta a não 
prevenção, o não tratamento atempado desta doença que tem implicações diretas na ocorrência de múltiplas 
outras doenças e consequentes tratamentos. Por isso, a escolha para a conferência inaugural do tema “O impacto 
económico da Obesidade”, que será proferida pelo Doutor Phil McEwan. 
Tal como nos anos anteriores, a SPEO tem trabalhado com outras sociedades científicas, reforçando a 
multidisciplinaridade da obesidade. Este ano temos simpósios conjuntos com a Sociedade de Gastrenterologia 
e Gastrenterologia Pediátrica, Sociedade Portuguesa de Andrologia e a Sociedade Portuguesa de Contraceção.
O programa também espelha o trabalho desenvolvido por esta direção com a colaboração de vários colegas 
sócios e não sócios, mas especialistas em várias áreas científicas. Este trabalho manifesta-se numa série de 
protocolos que esperamos que sejam úteis para melhorar a nossa prática clínica diária. Foram elaborados os 
seguintes protocolos que serão apresentados durante o congresso: “Protocolo de Tratamento Não Cirúrgico da 
Obesidade do Adulto”, com a colaboração da Psicologia e Psiquiatria, Nutrição, Fisiologistas do exercício físico 
e Endocrinologistas, “Protocolo de Diagnóstico e Tratamento das Hipoglicemias Após Cirurgia Bariátrica” e 
“Protocolo de Orientação Nutricional e Terapêutica Farmacológica da Diabetes Após Cirurgia Bariátrica”.
Também este ano, a SPEO colaborou com os colegas da Sociedade Espanhola Para o Estudo da Obesidade no 
“Consenso Ibérico Sobre o Tratamento Farmacológico da Obesidade no Adulto” sob o lema “Declaramos guerra 
à obesidade”, que também será apresentado no congresso.
Ainda, este ano a SPEO em colaboração com a Sociedade Portuguesa de Cirurgia da Obesidade e Doenças 
Metabólicas (SPCO), a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), e a  Associação de 
Doentes Obesos e Ex-Obesos de Portugal (ADEXO)  iniciou o  Projecto de Treino e Formação em obesidade 
para médicos de Medicina Geral e Familiar, uma formação de 10 horas, cuja primeira edição teve lugar no 
Congresso de Medicina Geral e Familiar, nas Caldas da Rainha, e a segunda será neste congresso. 
Os Grupos de Estudo da SPEO, nomeadamente o grupo da Nutrição, da Cirurgia e de Jovens Investigadores, 
com o empenho dos seus coordenadores e elementos constituintes têm uma participação ativa no congresso com 
os seus respetivos simpósios.
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Outra novidade este ano é a realização de um Curso Pós-Congresso de Cirurgia Bariátrica para formação em 
Minibypass Gástrico, destinado a cirurgiões e internos de Formação Específica de Cirurgia Geral e que será 
organizado em conjunto com o pioneiro norte americano desta técnica cirúrgica.
Também no primeiro dia à noite pós-congresso, será o lançamento oficial, a nível nacional, de um novo fármaco 
para o tratamento da obesidade. Nos últimos anos, temos repetidamente alertado para o facto de, apesar da 
obesidade ser uma doença crónica e com maior prevalência nas classes socioeconómicas mais desfavorecidas, 
até á atualidade, nunca um fármaco para a obesidade foi comparticipado em Portugal, o que é uma barreira 
ao tratamento desta doença. Oxalá isto mude brevemente e novas armas terapêuticas surjam para nos ajudar a 
ganhar esta batalha. 
Como vem sendo tradição, a SPEO presta homenagem aos seus anteriores presidentes. Este ano será homenageado 
o terceiro presidente da SPEO – o Dr José Pedro Lima Reis - que fará o lançamento de um novo livro intitulado: 
“Quinze bocas para comer e outras curiosidades”.  
A SPEO foi fundada em 1989 e este ano temos o prazer e a honra de ter um programa científico com uma 
participação ativa todos os anteriores presidentes - o Professor Doutor Alberto Galvão Teles, o Professor Doutor 
José Luís Medina, o Dr José Pedro Lima Reis e o Professor Doutor Davide Carvalho.
Junte-se a nós. 
Seja Benvindo ao 22º Congresso Português de Obesidade! 

PAULA FREITAS 
Presidente da Direção da SPEO
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22.º CONGRESSO PORTUGUÊS DE OBESIDADE
“Obesidade: um peso a reduzir”

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA LOCAL

Caros colegas e amigos

Em nome da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade (SPEO) e da Comissão Organizadora, é um 
prazer convidá-los a participar no 22º Congresso Português de Obesidade. O evento realiza-se este ano em Lis-
boa, de 23 a 25 de Novembro, sendo de capital relevância o lema escolhido - “OBESIDADE: UM PESO A RE-
DUZIR”. Pretendemos assim salientar a importância das medidas que urgem ser implementadas para diminuir 
a carga desta patologia nas suas várias vertentes, desde o impacto económico até ao estigma social, passando pela 
necessidade da promoção das várias formas de tratamento, nomeadamente a comparticipação da terapêutica 
farmacológica e o acesso efetivo à cirurgia bariátrica para as formas mais graves da doença.
A prevalência da obesidade tem aumentado globalmente, estimando-se que mais de metade da população por-
tuguesa, cerca de 6 milhões de pessoas, tenha obesidade ou excesso de peso. Este importante problema de Saúde 
Pública, ao qual se associam custos cada vez mais elevados, que a nível europeu podem ultrapassar os 10 mil 
milhões de euros, obriga a uma estratégia integrada para o seu combate, que passa necessariamente pela preven-
ção mas também, pelo tratamento adequado antes que as várias comorbilidades se instalem. Prevenir e tratar a 
obesidade permite não só uma redução de custos para os sistemas de saúde mas também ter uma sociedade mais 
saudável.
Ao pretendermos criar uma discussão alargada e abrangente sobre as várias áreas do conhecimento sobre o 
complexo problema da obesidade, elaborámos um programa científico atrativo e diversificado que conta com a 
participação de palestrantes nacionais e estrangeiros, de renome internacional.
Por ser nos cuidados de Saúde Primários que se iniciam as ações de prevenção e tratamento da obesidade, este 
ano teremos um curso paralelo de Formação em Obesidade para Médicos de Medicina Geral e Familiar, o que 
salienta a importância que a SPEO atribui, em conjunto com outras entidades, à formação especializada de 
todos os profissionais de saúde.
A estrutura do programa comtempla dez conferências, dezasseis simpósios, alguns dos quais com outras So-
ciedades Científicas como a Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia, Sociedade Portuguesa de Andrologia, 
Sociedade Portuguesa de Contraceção e a Sociedade Espanhola para o Estudo da Obesidade. Neste último 
simpósio será apresentado o Consenso Ibérico sobre o Tratamento Farmacológico da Obesidade no Adulto. De 
igual forma, serão também divulgados vários protocolos de âmbito nacional, um relacionado com o Tratamento 
Não Cirúrgico da Obesidade do Adulto, outro de Diagnóstico e Tratamento das Hipoglicémias após Cirurgia 
Bariátrica e um terceiro sobre Orientação Nutricional e da Terapêutica Farmacológica na Diabetes após Cirurgia 
Bariátrica. Teremos ainda cinco encontros com o especialista, dois debates e cerca de uma centena de comuni-
cações orais e posters.
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Como vem sendo hábito, a SPEO pretendeu, de uma forma dinâmica e inclusiva, elaborar um programa cien-
tífico de excelência, contando para tal com a presença dos vários especialistas na área da obesidade e das comor-
bilidades, desde pediatras, endocrinologistas, cirurgiões, nutricionistas, psicólogos, até fisiologistas do exercício, 
enfermeiros e investigadores.
A prevenção da obesidade através da promoção da atividade física é uma das estratégias fundamentais para o 
seu combate, daí que a SPEO tenha organizado conjuntamente com o Ginásio Clube Português uma Corrida/
Caminhada que se irá realizar no final do dia 24 e para a qual contamos igualmente com a vossa presença.
E porque somos uma Sociedade Científica quase com 30 anos e pretendemos fazer História, faremos de novo 
este ano uma homenagem a um ex-Presidente da SPEO, desta feita o seu terceiro presidente, o Doutor José 
Pedro Lima Reis.
Uma das novidades este ano será a realização de um Curso Pós-Congresso de Cirurgia Bariátrica, que decorre-
rá nos dias 26 e 27 de Novembro, nas instalações do Centro Hospitalar de Lisboa Central, para formação em 
Minibypass Gástrico. Este curso é destinado a cirurgiões e internos de Formação Específica de Cirurgia Geral e 
será organizado em conjunto com o cirurgião norte americano pioneiro desta técnica cirúrgica, Doutor Robert 
Rutledge .
Pretendemos um congresso de elevada qualidade e estamos certos que vamos de encontro às expectativas de 
todos os participantes. 
Acreditamos que terão bons motivos para participar no 22º Congresso Português de Obesidade.
Juntem-se a nós para reduzir o peso desta epidemia!
Sejam bem-vindos a Lisboa!

ANTÓNIO ALBUQUERQUE
Presidente da Comissão Organizadora Local 
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 Atividade Fisica:  Cristina Caetano, Frederico Raposo, Joana Reis 
 Cirurgia:  Nuno Borges, Celso Nabais, Octávio Viveiros
 Investigação:  Davide Carvalho, Mariana Monteiro, Sandra Martins
 Nutrição:  Bruno Sousa, Liliana Sousa, José Camolas
 Obesidade e Comorbilidades:  César Esteves, José Silva Nunes, Maria Lopes Pereira 
 Psicologia:  Andreia Esteves Pinto, Susana Carrapete, Susana Veloso
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PROGRAMA CIENTÍFICO

23 DE NOVEMBRO – SEXTA FEIRA

 8h00 Abertura do Secretariado - Registo dos Congressistas

SALA MARVILA 
08h30 - 19h30  – Curso Paralelo - Formação em obesidade para médicos de Medicina Geral e Familiar
  Organização:  
  SPEO, Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade 
  SPCO, Sociedade Portuguesa de Cirurgia da Obesidade e Doenças Metabólicas  
  APMGF, Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 
  ADEXO, Associação de Doentes Obesos e Ex-Obesos de Portugal

 08h30  – Abertura e Boas-vindas
 08h40 - 09h40  – Abordagem diagnóstica do indivíduo com excesso de peso ou obesidade 
  Obesidade Grau I: 
  8h40 - 9h00 - Na idade pediátrica  – Graciete Bragança
  9h00 - 9h20 - No adulto – Selma Souto
  9h20 - 9h40 - No idoso – Davide Carvalho 

 09h40 - 11h10 – Métodos de apoio e tratamentos: 
  A equipa multidisciplinar:
  09h40 - 10h10 - A alimentação – Carla Pedrosa
  10h10 - 10h40 - O exercício físico – Paulo Vieira
  10h40 - 11h10 - O apoio psicológico – Ana Rita Vaz

 11h10 - 11h30  – Intervalo para café

  11h30 - 11h50 - Tratamento farmacológico – Paula Freitas
  11h50 - 12h10 - A obesidade é também uma doença biológica – Miguel Vasques (IGC)
  12h10 - 12h30 - Estigma. A visão dos doentes – Carlos Oliveira (ADEXO)

12h30 - 14h00 – Almoço
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  14h00 - 15h30 - Sala Oriente - Cerimónia de Abertura 
  Conferência 2: O impacto económico da obesidade – Phil McEwan
  15h30 - 16h15 - Sala Oriente - Conferência 3 - Liraglutido 3.0 mg: o que esperar para além do 
  controlo do peso – Mariana Monteiro
  16h15 -16h45 - Obesidade e Estigma entrevista motivacional – Susana Veloso 

 16h45 - 17h15 – PTCO, Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade: 
  - Circulares normativas: Carlos Trindade
  - Nº: 20/DSCS/DGID DATA: 13/08/08, Prioridade de Referenciação de Doentes Obesos 
  para Avaliação Multidisciplinar de Tratamento de Obesidade.
  - Nº: 18/DSCS/DGID DATA: 11/08/08, Candidatura a Centro de Tratamento de Obesidade.
  - Acreditação de Centros de Tratamento.
  - Nº: 19/DSCS/DGID DATA: 12/08/08, Centros de Elevada Diferenciação em Obesidade.
  - Nº: 21/DSCS/DGID DATA: 14/08/08, Abordagem da pessoa com Obesidade com eventual 
  indicação cirúrgica.
  - CTO’s - Centros de Tratamento Acreditados.

 17h15 - 17h30  – Intervalo para café

 17h30 -19h00  – Tratamento Cirúrgico
  17h30 -17h40 - Preparação para cirurgia – Cármen Maillo
  17h40 -17h50 - Preparação para cirurgia – André Filipe Ferreira
  17h50 - 18h10 - Técnicas disponíveis – Isabel Mesquita
  18h10 -18h30 - Riscos específicos de cada técnica cirúrgica – Cármen Maillo
  18h30 -18h45 - Acompanhamento após a cirurgia – Cláudia Freitas
  18h45 -19h00 - A vida do doente depois da cirurgia – Clarisse Santos
  
 19:00 - 19h30  – Teste de avaliação



Revista Portuguesa de Cirurgia

12

SALA ORIENTE 
 08h30 - 09h30  – Comunicações Orais – Pediatria
 Moderadoras:  Clotilde Limbert e Rute Santos
  CO1 - Associações entre aptidão física e adesão à dieta mediterrânea com qualidade de vida   
  relacionada à saúde em adolescentes
  Olga Sofia Evaristo
  CO2 - Vigorous but not moderate physical activity is associated with health benefits among   
  adolescents with overweight
  António Videira-Silva
  CO3 - Associação entre o conteúdo lipídico da dieta e o espessamento íntima-média em   
  adolescentes com excesso de peso
  António Videira-Silva
  CO4 - Perfil ponderal de filhos de grávidas obesas: relação com o IMC pré-concecional materno  
  e com o ganho ponderal gestacional
  Joana Reis Guiomar
  CO5 - Excesso de peso e hipertensão arterial na adolescência – Desafios de hoje para um futuro  
  iminente
  Mafalda Castelão

SALA ALCÂNTARA 
 08h30 - 09h30  – Comunicações Orais - Psicologia
 Moderadoras:  Susana Veloso e Eva Conceição
  CO6 - Problematic eating behaviors in relation to eating disorder symptomatology, depressive  
  symptoms and impulsivity among bariatric surgery patients
  Marta de Lourdes
  CO7- Weight Loss Trajectories and Psycho-Behavioral Predictors of Outcome of Reoperative   
  Bariatric Surgery
  Ana Pinto Bastos
  CO8- Associação entre obesidade e depressão em indivíduos com 65+anos
  Teresa Madeira
  CO9 - Impacto da depressão na variação ponderal após cirurgia bariátrica: estudo observacional  
  com catamnese de 3 anos
  Jorge Pedro
  CO10 - Eating psychopathology and Emotion (dys)regulation: the role of Experiential avoid  
  ance and Impulsivity
  Tânia Rodrigues
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SALA LAPA 
 08h30 - 09h30  – Comunicações Orais - Atividade Física
 Moderadores:  Joana Reis e Pedro Carneiro de Melo
  CO11 - Impacto da atividade física durante a gravidez na retenção de peso após o parto
  Ana Silva
  CO12 - Estimation of ground reaction forces during walking in adult patients with class II-III  
  obesity based on accelerometer data
  Lucas Veras
  CO13 - Effects of an exercise training program on balance of obese patients following bariatric  
  surgery - BaSEIB Clinical Trail
  Tiago Granja
  CO14 - How does daily physical activity change during the first year following bariatric surgery?
  Florêncio Diniz-Sousa
  CO15 - Estudo de prevalência e intervenção multidisciplinar em contexto escolar envolvendo  
  atividade física e nutrição
  Rui Batalau

SALA ORIENTE 
 09h30 - 11h00  Simpósio conjunto SPEO, SPG (Sociedade Portuguesa Gastrenterologia) SPGP (Sociedade 
  Portuguesa Gastrenterologia Pediátrica)
 Moderadoras:  Mariana Machado e Graciete Bragança
  Obesidade e esteatose hepática não alcoólica:
  - No adulto
  Mariana Machado
  - Na idade pediátrica
  Henedina Antunes
  - Contributo do exercício 
  Nuno Pimenta

SALA ALCÂNTARA 
 09h30 - 11h00  Simpósio - Fatores psicológicos e biológicos na compreensão do comportamento alimentar
  Moderadoras: Paula Câmara e Olga Ribeiro
  A relação entre fatores psicológicos e fatores médicos na obesidade
  Isabel Brandão
  Insight das neurociências no comportamento alimentar
  Zita Santos
  Roots of early obesity anxiety, attachment and neuroendocrine biomarkers in obese children. 
  Inês Pinto
  Comportamento alimentar e psicopatologia: o papel mediador da perda de controlo
  Eva Conceição
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SALA LAPA
 09h30 - 11h00 S impósio - Grupo de Estudos de Nutrição da SPEO - Intervenção nutricional na obesidade 
  no doente não cirúrgico
  Moderadores: Maria Paes Vasconcelos e Elisabete Ramos
  Painel de discussão
  Carla Pedrosa, Flora Correia, Fernando Pichel, Lia Vieira de Jesus, Bruno Sousa, Liliana Sousa
  Padrão de consumo alimentar
  Catarina Durão
  Magnitude da restrição calórica e seu formato
  José Camolas
  Composição em macronutrientes
  Inês Santos

 11h00 - 11h30  – Intervalo para café

  Apresentação de posters
 Monitor 1  
  Cirurgia
 Moderadoras:  Mafalda Marcelino e Cláudia Branco
  P1 - Correção de anastomose gastro-jejunal dilatada com árgon plasma
  Marco Silva
  P2 - Remoção de balão intragástrico com colonização fúngica grave: Como eu faço?
  Marco Silva
  P3 - Complicação rara de uma hiperinsuflação de balão intragástrico
  Marco Silva
 Monitor 2  
  Comorbilidades
 Moderadora:  Ana Margarida Monteiro
  P4 - Prevalência de Obesidade Sarcopênica em Adultos acompanhados em um Centro 
  Especializado do Distrito Federal, Brasil
  Fernanda Farias
  P5 - Preditores da perda e manutenção do peso perdido a longo prazo: uma revisão de revisões
  Rui Jorge
  P6 - O impacto da cirurgia bariátrica na Apneia Obstrutiva do Sono
  Diana Silva
 Monitor 3  
  Nutrição
 Moderadora:  Mafalda Noronha
  P7 - Obesidade e envelhecimento: importância do acompanhamento nutricional do idoso
  Tania Kadima
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  P8 - Manutenção do peso perdido: determinantes do sucesso 12 meses após uma intervenção 
  nutricional
  Filipa Cortez
  P9 - Perda de peso inicial e sua influência no sucesso terapêutico de uma intervenção nutricional 
  aos 6 e 12 meses
  Filipa Cortez

SALA ORIENTE 
 11h30 - 12h30  – Conferência 1
  Patrocínio Pronokal
 Moderador:  Davide Carvalho
  Resting Metabolic Rate and Acid-Balance safety during the course of a VLCKD treatment 
  on obese patients 
  Ana Crujeiras

SALA ALCÂNTARA
 11h30 - 12h30  – Encontro com Especialista 1
 Moderador:  Paulo Vieira
  Porque é tão difícil perder peso? O papel das compensações metabólicas e comportamentais
  Analiza Silva 

SALA LAPA  
 11h30 - 12h30  – Encontro com Especialista 2
  Moderadora: Ana Rita Vaz
  Obesidade e estigma social: implicações práticas transversais na promoção de motivação 
  para a gestão do peso
  Marlene Silva

 12h30 - 14h00 – Almoço  

SALA ORIENTE
 14h00 - 15h30  – Cerimónia de Abertura
  Conferência 2
 Moderadores:  Paula Freitas e António Albuquerque
  Impacto económico da obesidade
  Phil McEwan
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SALA ORIENTE
 15h30 - 16h15  – Conferência 3
  Patrocínio Novo Nordisk
 Moderadora:  Paula Freitas
  Liraglutido 3.0 mg: o que esperar para além do controlo do peso
  Mariana Monteiro

 16h15 - 17h15  – Conferência 4
  Moderadores: Alberto Galvão-Teles e Carlos Costa Almeida
  O ano em obesidade
  José Silva Nunes

SALA ALCÂNTARA 
 15h30-17h15  – Simpósio de Psicologia - Abordagens emergentes e multidisciplinares no tratamento 
  da obesidade
 Moderadoras:  Eva Conceição e Maria João Fagundes
  Ferramentas emergentes no tratamento da obesidade: o papel de desenho animados na 
  alteração do comportamento
  Ana Rita Vaz
  Novas abordagens no tratamento da obesidade: o papel das terapias de terceira geração
  Lara Palmeira
  Preditores de tratamento: pistas para a intervenção
  Eliana Carraça
  O Serviço Social e a sua atuação na equipa multidisciplinar na Cirurgia Bariátrica – perceção 
  multidisciplinar e perceção do paciente
  Marisa Oliveira

 17h15 - 17h45  – Intervalo para café

  Apresentação de posters
 Monitor 1  
  Atividade Física
 Moderadora:  Cristina Caetano
  P10 - A obesidade e a funcionalidade de tronco em jovens brasileiras
  Tânia Hamu
  P11 - VivaFitResults Portugal: Um programa integrado de gestão do peso em ginásios femininos
  Rui Jorge
  P12 - Nível de atividade física, IMC e comportamento sedentário em estudantes
  João Cruz
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 Monitor 2  
  Investigação
 Moderador:  Luís Cardoso
  P13 - A utilização da Next Generation Sequencing no estudo da obesidade monogénica
  Rui Miguel Brito
  P14 - Adipocyte secretome increases aggressiveness of breast cancer cells MCF7
  Rúben Fernandes
  P15 – Retirado pela autora
  P16 - Adipocyte’s secretome and sexual hormones influence metabolic activity and migration of 
  prostate tumor PC3 cells
  Rúben Fernandes
 Monitor 3  
  Psicologia
 Moderadoras:  Susana Carnapete e Ana Carina Resina
  P17 - Differences in expectations, motivations and strategies for weight loss/control
  Alexandra Amoroso
  P18 - Study protocol of the eBEfree project: An app-delivered mindfulness, values and 
  compassion-based programme for binge eating and obesity
  Cristiana Duarte
  P19 - Relação entre perfil antoprométrico e sintomas de depressão em pacientes obesos
  Simone Gomes

SALA ORIENTE
 17h45 - 18h30  – Encontro com Especialista 3
 Moderadora:  Cristina Santos
  O paradoxo da obesidade na insuficiência cardíaca - uma perspetiva clínica
  Patrícia Lourenço

SALA ALCÂNTARA
 17h45 - 18h30   – Encontro com Especialista 4
 Moderadora:  Maria João Bugalho 
  O papel dos microRNAs circulantes no metabolismo dos lípidos – implicações para a obesidade
  Inês Mollet

SALA LAPA
 17h45 - 18h30  – Encontro com Especialista 5
 Moderadora:  Patrícia Almeida Nunes
  Micronutrientes na obesidade
  Zélia Santos

18h30 - 19h30  – Visita aos Posters - Cerveja D’Honra
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  Apresentação de posters
 18h30
 Monitor 1  
  Pediatria
 Moderador:  Manuel Ferreira de Magalhães
  P21 - Aptidão Cardiorrespiratória e Qualidade de Vida Relacionada à Saúde em Adolescentes: 
  Análise Longitudinal
  Olga Evaristo
  P22 - Influência da composição corporal no arco plantar dos adolescentes brasileiros
  Tânia Hamu
  P23 - Prevalência de excesso de peso infantojuvenil nos Cuidados de Saúde Primários
  Rita Oliveira
 Monitor 2  
  Cirurgia
 Moderador:  Celso Nabais
  P24 - Gastroplastia vertical endoscópica – Ressutura após oito meses de procedimento
  Marco Silva
  P25 - Hiperinsuflação Aguda de Balão Intragástrico Reajustável
  Marco Silva
  P26 - Cirurgia bariátrica – 10 anos de seguimento
  Diana Catarino
 Monitor 3  
  Comorbilidades
 Moderadora:  Teresa Azevedo
  P27 - Nova abordagem para perda ponderal pré-operatória na superobesidade: 2 casos
  Leneo Andrade
  P28 – Retirado pelo autor
  P29 - Obesidade de causa endócrina, a propósito de um caso clínico
  Vânia Gomes

 19h00
 Monitor 1  
  Cirurgia
 Moderador:  Nuno Borges
  P30 - Sleeve Gástrico Revisional Versus Sleeve Gástrico Primário: Estudo Caso-Controlo
  Sara Rodrigues
  P31 - Abordagem clínica e atuação em cirurgia plástica reconstrutiva pós-bariátrica
  Juliana Sousa
  P32 - Gravidez após bypass gástrico: do excesso ao défice?
  Liliana Fonseca
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 Monitor 2  
  Comorbilidades
 Moderador:  Daniel Macedo
  P33 - Marcadores de inflamação e associação com a gravidade da obesidade
  Sara Lopes
  P34 - Craniofaringioma – evolução ponderal pós-operatória
  Ana Ferreira
  P35 - A massa gorda relativa – o substituto do índice de massa corporal?
  Cátia Ferrinho
 Monitor 3  
  Psicologia
 Moderadora:  Andreia Esteves Pinto e Benjamim Bakonyi
  P20 - Perceção e influência da imagem corporal nos comportamentos de atividade física e 
  ingestão alimentar em adolescentes com excesso de peso.
  Mariana Gameiro
  P36 - Light touch interventions for Binge Eating Disorder: The CARE pilot study
  Cristiana Duarte
  P37 - Behavioral, contextual and biological factors associated with obesity during adolescence
  Janine Narciso

24 DE NOVEMBRO – SÁBADO

SALA ORIENTE
 08h30 - 10h30  – Simpósio SPEO - Protocolos de Atuação Nacionais na Área da Obesidade
 Moderadora:  Selma Souto 
  Apresentação do Protocolo de Tratamento Médico da Obesidade: 
  Psicologia - Eva Conceição
  Nutrição - Carla Pedrosa
  Atividade Física - Sandra Martins
  Médica - Selma Souto
  Protocolo de Diagnóstico e Tratamento das Hipoglicemias após Cirurgia Bariátrica
  César Esteves 
  Orientação Nutricional e da Terapêutica Farmacológica da Diabetes após Cirurgia Bariátrica 
  Marta Alves e Carla Pedrosa 

 10h30 - 11h00 – Intervalo para café   
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  Apresentação de posters
 Monitor 1  
  Pediatria
 Moderadora:  Graciete Bragança
  P38 - A web-based intervention for adolescents with overweight/obesity: An Effectiveness Study
  Sofia Ramalho
  P39 - A influência da colaboração da família na gestão do peso em adolescentes com excesso 
  de peso
  António Videira-Silva
  P40 - Perceções dos pais quanto ao peso e recomendações para as crianças
  Lisa Afonso
 Monitor 2  
  Comorbilidades
 Moderadora:  Carolina Neves
  P41 - Obesidade e gravidez – impacto de uma consulta diferenciada
  Rita Valente
  P42 - Prevalência de excesso peso e obesidade em doentes com diabetes mellitus
  Raquel Diz
  P43 - Avaliação do Perfil Lipídico e Glicídico em doentes submetidos a Cirurgia Bariátrica
  Flora Correia
  P68 - Fatores determinantes da litíase biliar após cirurgia bariátrica: uma análise retrospetiva da 
  experiência de um centro de elevada diferenciação ao longo de 4 anos
  Sara Viana
 Monitor 3  
  Comorbilidades
 Moderadora:  Lia Ferreira
  P44 - Perfis tensional e lipidico em obesos com perda de peso
  Inês Barros
  P45 - Atividade Profissional e Obesidade - Experiência de um centro de tratamento
  Clara Cunha
  P46 - Avaliação da população numa consulta de hipertensão arterial
  Andreia Teixeira

SALA ORIENTE
 11h00 - 12h00  – Simpósio conjunto SPEO e SEEDO
 Moderadores:  Paula Freitas, Diego Bellido
  Consenso Ibérico sobre o tratamento farmacológico da obesidade no adulto: Declaramos 
  guerra à obesidade!
  Albert Lecoube
  Epigenética da obesidade
  Ana Crujeiras
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SALA ALCÂNTARA
 11h00 - 12h00  – Simpósio PNPAF – DGS
  (Programa Nacional de Promoção da Atividade Física – Direção Geral da Saúde)
  Moderador: Davide Carvalho
  Promoção da atividade física no Serviço Nacional de Saúde
  Romeu Mendes e Marlene Silva

SALA LAPA
 11h00 - 12h00  – Simpósio O peso do microbioma
 Moderadoras:  Flora Correia e  Raquel Carvalho 
  Alterações pós-cirurgia
  Eva Lau
  O papel dos pré e probióticos
  Cláudia Marques 

SALA ORIENTE
12h00 - 13h30  – Simpósio MySimba
  Patrocínio Medinfar
  Moderadora: Paula Freitas
  Obesidade – doença multifatorial complexa e crónica
  José Silva Nunes
  Conselhos práticos:
  Nutrição: Carla Pedrosa
  Atividade Física: Sandra Martins 
  Mecanismos de ação e experiência clínica 
  Uberto Pagotto

 13h30 - 14h30 – Almoço  

SALA ORIENTE 
 14h30 - 15h15  – Conferência 5
 Moderadores:  António Albuquerque e Jorge Santos
  The role of the gastrointestinal tract in the pathophysiology of obesity and diabetes
  Francesco Rubino

SALA ORIENTE
 15h15 - 16h00  – Conferência 6
  Patrocínio Merck Sharp & Dohme
 Moderador:  José Luís Medina
  Como tratar o doente com diabetes e obesidade
  Selma Souto
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SALA ALCÂNTARA
 15h15 - 16h00  – Conferência 7
 Moderador:  Themudo Barata 
  Fisiologia da inatividade física: Vale a pena interromper a inércia metabólica do tempo 
  passado sentado?
  Luís B. Sardinha

SALA ORIENTE
 16h00 - 17h30  – Simpósio conjunto SPEO e SPA (Sociedade Portuguesa de Andrologia)
  Obesidade, hipogonadismo e disfunção erétil
 Moderadores:  Pedro Vendeira e Selma Souto
  Disfunção eréctil: etiologia e tratamento
  Nuno Tomada
  Obesidade e Hipogonadismo
  Gustavo Rocha
  Tratamento de fatores de risco modificáveis: alimentação e exercício
  Inês Tomada
  Imagem corporal, autoestima, gestão de emoções
  Vânia Beliz

SALA ALCÂNTARA 
 16h00 - 17h30  – Simpósio - Obesidades e prescrição de exercício
 Moderadoras:  Maria Lopes Pereira e Sandra Martins
  Não há obesidade, há obesidades: visão fisiopatológica
  Themudo Barata
  Perfil hormonal na pré e pós menopausa: implicações para a prescrição de exercício
  Teresa Branco
  Perfil de obesidade e prescrição de exercício
  José Carlos Ribeiro

SALA LAPA
 16h00 - 17h30  – Simpósio Cirurgia da Obesidade
 Moderadores:  João Pereira e Léneo Andrade
  Endoscopia bariátrica: presente y futuro
  Gontrand Lopéz-Nava 
  Mini-gastric bypass: weigth loss, resolution of comorbidities and quality of life
  Robert Rutledge 
  O papel do enfermeiro no peri-operatório da cirurgia bariátrica
  Maisa Albuquerque
  Recommended vitamin and mineral supplementation after bariatric surgery
  Luca Busetto 
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 17h30 - 18h00 – Intervalo para café   

  Apresentação de posters
 Monitor 1  
  Cirurgia
 Moderadores:  Octávio Viveiros e Carolina Moreno
  P47 - Métodos contraceptivos utilizados em mulheres submetidas a cirurgia bariátrica
  Joana Xavier
  P48 - Fatores preditores de anemia no período pós operatório em doentes obesos submetidos a 
  cirurgia bariátrica
  Maria João Ferreira
  P49 - Roux-en-Y gastric bypass better than gastric sleeve to reduce insulin resistance of 
  obese patients
  Maria Manuel Silva
  P50 - Actividade profissional e obesidade - Experiência de um centro de tratamento
  Clara Cunha
 Monitor 2  
  Atividade Física
 Moderador:  Pedro Júdice
  P51 - Effects of an exercise training program on lean mass loss attenuation in obese patients 
  undergoing roux-en-y gastric bypass – the baseib trial
  Giorjines Boppre
  P52 - Teste de avaliação de plataforma móvel para prevenção da obesidade
  Joana Castro
  P53 - Fammeal – Estudo experimental em plataforma móvel, para prevenção da obesidade
  Lisa Afonso
  P57 - Obesity in young boys is associated with physical activity behaviors, sport facilities close 
  to home and mother’s BMI
  Daniela Rodrigues
 Monitor 3  
  Nutrição
 Moderadores:  Rute Borrego e Bruno Marques
  P54 - Uma dieta sem glúten é mais saudável do que uma dieta com quantidades moderadas de 
  glúten para mulheres não obesas?
  Hirla Karen 
  P55 - Défices nutricionais de doentes submetidos a Bypass Gástrico em Y de Roux
  Sofia Sequeira
  P56 - Efeito do consumo de macronutrientes na composição corporal de pacientes bariátricos e 
  sua relação com o SNP rs 9939609 do gene FTO
  Hirla Karen
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SALA ORIENTE
 18h00 - 19h30  – Simpósio - Tratamento integrado no reganho de peso pós cirurgia
 Moderadores:  Gil Faria e Marta Guimarães
  Reganho de peso pós cirurgia bariátrica - porquê? 
  Rui Ribeiro
  Cirurgia de revisão pós sleeve gástrico
  José Carlos Campos
  Cirurgia de revisão pós bypass gástrico
  Mário Nora
  Intervenção nutricional no reganho de peso
  Ana Isabel Santos
  Tratamento farmacológico no reganho de peso
  Anabela Giestas
  Psico-intervenção para controlo do reganho de peso
  Eva Conceição

SALA ALCÂNTARA 
 18h00 - 19h30  – Debates 

 18h00  – Debate 1 - Qual o peso na obesidade?
  Açúcar vs Gorduras
 Moderadora:  Isabel do Carmo 
  Açúcar
  Pedro Carvalho 
  Gordura
  José Camolas 

 18h45  – Debate 2 - Qual tem maior impacto no tratamento da Obesidade?
  Dieta vs Exercício
 Moderadores:  Ana Isabel Mendes e Armando Raimundo
  Dieta
  Silvia Pinhão
  Exercício 
  Cristina Caetano
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SALA LAPA 
 18h00 - 19h30  – Simpósio  (Grupo Jovens Investigadores da SPEO) - Estratégias de comunicação na 
  abordagem da pessoa com obesidade
 Moderadora:  Ana Pinto Bastos
  Comunicação em saúde: o olhar da psicologia 
  Sofia Ramalho
  Estratégias de comunicação na abordagem do adulto com obesidade e do doente submetido 
  a cirurgia bariátrica
  Marta Lourdes
  Boas práticas na comunicação com crianças/adolescentes e famílias sobre obesidade 
  e tópicos relacionados com o peso
  Cátia Silva

19h30 -21h00 – ASSEMBLEIA GERAL DA SPEO

19h00 -20h00 – CORRIDA / CAMINHADA – Organização Ginásio Clube Português

25 DE NOVEMBRO – DOMINGO

SALA ORIENTE 
 08h30 - 09h30 Comunicações Orais – Obesidade e Comorbilidades
 Moderadores:  Manuela Oliveira e Fernando Pichel
  CO16 - Post-diagnosis body weight change according to weight status at diagnosis among 
  colorectal cancer patients: the CASUS study
  Sandra Abreu
  CO17 - Mediterranean Diet adherence according to weight status in colorectal cancer 
  survivors: the CASUS study
  Ana Gonçalves-Figueiredo
  CO18 - Impact of obesity on pregnancy outcomes in women with gestational diabetes
  Catarina Machado
  CO19 - Hipomagnesemia: preditor da remissão da diabetes mellitus em doentes obesos 
  submetidos a cirurgia bariátrica
  Vanessa Guerreiro
  CO20 - HbA1c is associated with significant increase of Ca and PTH in obese diabetic 
  persons: influence of bariatric surgery
  Fernando Mendonça
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SALA ALCÂNTARA
 08h30 - 09h30 Comunicações Orais – Cirurgia da Obesidade
 Moderadores:  Ana Agapito e Ângelo Ferreira
  CO21 - Post-bariatric hypoglycemia as a hormonal rollercoaster 
  Mariana Monteiro
  CO22 - Preditores psicológicos da perda de peso aos 2 anos de Cirurgia Bariátrica
  Olga Ribeiro
  CO23 - Relação entre Vitamina D e Paratormona – o efeito da obesidade e da perda de peso 
  após cirurgia bariátrica
  Daniela Salazar
  CO24 - Cirurgia bariátrica e deficiência de zinco: deverão todos os doentes receber suplementos 
  de zinco após cirurgia bariátrica?
  João Sérgio Neves
  CO25 - Prova de Refeição Mista: um instrumento útil na avaliação da hipoglicemia após cirurgia 
  bariátrica
  Daniela Salazar

SALA LAPA
 08h30 - 09h30 Comunicações Orais – Investigação
 Moderadores:  Conceição Calhau e Manuel Bicho
  CO26 - Triiodotironina ou/e irisina estimulam o Browning de adipócitos subcutâneos humanos
  Mariane Oliveira
  CO27 - Triiodotironina eleva adiponectina mantendo perfil lipidico por ativação da MAPK/ERK
  Lucas Solla Mathias
  CO28 - Sequenciação de exomas completos para identificação de novos genes candidatos de 
  suscetibilidade à obesidade
  David Albuquerque
  CO29 - Carotid body modulation to treat obesity: inducing adipose tissue browning
  Bernardete Melo
  CO30 - Hypothalamic ataxin-2: a modulator of circadian rhythm and metabolism
  Sara Carmo-Silva

SALA ORIENTE
 09h30 - 11h00  – Simpósio conjunto – SPEO e SPDC (Sociedade Portuguesa de Contraceção)
 Moderadoras:  Teresa Bombas e Dírcea Rodrigues
  Contraceção nas doentes com obesidade pré e pós cirurgia bariátrica
  Ana Rosa Costa
  Risco de engravidar muito precocemente após a cirurgia da obesidade
  Maria Manuel Costa
  Como gerir a alimentação na gravidez pós-cirurgia bariátrica 
  Lia Vieira de Jesus
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SALA ALCÂNTARA
 09h30 - 11h00  – Conferência 8
  Patrocínio Braun
 Moderadores:  João Sequeira Duarte e Léneo Andrade
  GLP-1 Mimetics Combined with Leucine-based Amino Acid Infusion: A Novel Conservative 
  Approach for Presurgical Weight Loss in Extreme Obese Patients
  Christine Stier

SALA LAPA
 09h30 - 11h00  – Simpósio. Manutenção do peso perdido com base em ferramentas digitais: o projeto 
  europeu NoHoW
 Moderador:  António Palmeira
  Sustentação teórica
  Inês Santos
  Ferramentas digitais
  Jorge Encantado
  Intervenção de regulação emocional e gestão do stress
  Marcela Matos
  Intervenção motivacional e auto-regulatória
  António Palmeira
  Métodos e procedimentos 
  Catarina Luís

11h00 - 11h30  – Intervalo para café    

  Apresentação de posters
 Monitor 1  
  Atividade Física
 Moderador:  Frederico Raposo 
  P57 – A Case Study - Effects of 2-Months Circuit Resistance Training on Body Composition 
  and Functional Capacity of a Paraplegic Woman
  Renata Willig
  P58 – Exercício físico e sintomas de depressão em pacientes obesos
  Simone Gomes
  P65 - Obesity in young boys is associated with physical activity behaviors, sport facilities close 
  to home and mother’s BMI
  Daniela Rodrigues
  P66 - Behavioral, family and environmental factors associated with increased risk of over
  weight and obesity in girls
  Daniela Rodrigues
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  P67- Moderate-to-vigorous physical activity and risk of overweight in a sample of portuguese 
  pre-school children
  Daniela Rodrigues
 Monitor 2  
  Comorbilidades
 Moderador: Joana Simões Pereira
  P59 - Associação entre níveis séricos de ferritina, síndrome metabólica e insulino-resistência em  
  doentes obesos – o papel da inflamação crónica de baixo grau
  Mariana Barbosa
  P61 - Níveis séricos de magnésio associam-se a parâmetros do perfil glicémico e de 
  inulino-resistência numa população de obesos
  Vanessa Guerreiro
  P62 - Prostate cancer aggressiveness is correlated with obesity, age and testosterone levels
  Rúben Fernandes
 Monitor 3  
  Nutrição
 Moderadoras: Vânia Ferreira e Isanete Alonso
  P63 - Impacto da síndrome metabólica nos défices nutricionais antes e após sleeve gástrico
  Sílvia Paredes
  P64 - Avaliação antropométrica e ingestão alimentar em indivíduos portadores de obesidade 
  utentes de consulta de avaliação multidisciplinar de tratamento cirúrgico da obesidade
  Ana Anjos

SALA ORIENTE 
 11h30 - 12h00 Conferência 9
 Moderadores:  Jácome de Castro e Rui Nogueira
  Practical Recommendations of the Obesity Management Task Force of the European As
  sociation for the Study of Obesity for the Post-Bariatric Surgery Medical Management
  Luca Busetto

SALA ORIENTE 
 12h00 - 13h30 Homenagem ao Doutor José Pedro Lima Reis
  (Terceiro Presidente da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade)
  Davide Carvalho 

  Conferência 10
 Moderadores:  Paula Freitas, Davide Carvalho
  O rasto da obesidade desde a fundação da nacionalidade
  José Pedro Lima Reis
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ENCERRAMENTO DO CONGRESSO – ENTREGA DE PRÉMIOS

Curso  Pós-Congresso de Cirurgia - Minibypass Gástrico - “MGB Bronze Course”
Organização - Dr. Robert Rutledge e Dr. António Albuquerque 
Data: 26 e 27 de novembro 2018
Local - Centro de Tratamento Cirúrgico da Obesidade e Doenças Metabólicas do Centro Hospitalar Univer-
sitário de Lisboa Central - Hospital de Curry Cabral
Destinatários: Cirurgiões e internos do Internato de Formação Específica de Cirurgia Geral

Curso de Certificação Modificada MGB Bronze
Este curso de 2 dias começa com uma discussão aprofundada sobre a seleção dos doentes, técnica, dicas e 
truques, resolução de complicações e melhoria dos resultados com o minibypass gástrico/bypass gástrico de 
anastomose única (minigastric bypass – MGB)
Em cada dia haverá transmissão em direto de um minibypass gástrico, destacando os principais aspetos técni-
cos do procedimento.

Preço do Curso
Gratuito para inscritos no Congresso
300 euros para não inscritos no Congresso
Inscrições: speo@sapo.pt
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22.º CONGRESSO PORTUGUÊS DE OBESIDADE
“Obesidade: um peso a reduzir”

RESUMOS

COMUNICAÇÕES ORAIS

CO1 
Associações entre aptidão física e adesão à dieta mediterrânea 
com qualidade de vida relacionada à saúde em adolescentes.
Olga Sofia Evaristo1, Carla Moreira1, Rute Santos1, Jorge Mota1, 
César Agostinis-Sobrinho1, José Oliveira-Santos1, Luís Lopes1, 
Sandra Abreu1, Susana Póvoas2, André Oliveira1.

1 Faculdade de Desporto da Universidade do Porto
2 Instituto Universitário da Maia
pimpolhaster@gmail.com

Introdução: A aptidão física e a adesão à dieta mediterrânea são 
indicadores importantes de estilos de vida saudáveis. Objetivo: 
O objetivo deste estudo consiste em analisar as associações 
combinadas entre a aptidão física e adesão à dieta mediterrânea com 
a qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) em adolescentes. 
Desenho: Trata-se de uma análise transversal com 956 adolescentes 
portugueses com idades entre os 12 e os 18 anos. Métodos: A QVRS 
foi medida com o questionário Kidscreen-10. A aptidão física foi 
avaliada segundo os protocolos da bateria de testes ALPHA. O teste de 
corrida de 20 m foi utilizado para estimar a aptidão cardiorrespiratória; 
a aptidão muscular foi avaliada com o teste de long jump e de 
preensão manual e a corrida de 4x10m foi utilizada para avaliar a 
aptidão motora (velocidade e agilidade). Os resultados dos testes de 
aptidão física (aptidão cardiorrespiratória, aptidão muscular e aptidão 
motora) foram transformados em valores padronizados (scores Z) 
por idade e sexo. A adesão à dieta mediterrânea foi avaliada com o 
índice KIDMED. Foram realizadas análises de regressão e ANOVA. 
Resultados: A aptidão física (B = 0,228; p <0,05) e a adesão à dieta 
mediterrânea (B = 0,259; p <0,05) foram positivamente associadas à 
QVRS, após ajustes para a idade, sexo, estágios de maturação sexual, 
estatuto socioeconómico, duração do sono e IMC. Os participantes 
classificados com aptidão física global elevada e alta adesão à dieta 
mediterrânea apresentaram, em média, maiores valores de QVRS, 
quando comparados com os adolescentes com baixa aptidão física 
e baixa adesão à dieta mediterrânea (F (3.939) = 4,270; p = 0,005), 
após ajustes para potenciais fatores de confusão. Conclusões: A 
combinação de altos níveis de aptidão física e ótima adesão à dieta 
mediterrânea está positivamente associada à QVRS.
Palavras-Chave: dieta mediterrânica; aptidão física; qualidade de vida 
relacionada com saúde; adolescentes

CO2 
Vigorous but not moderate physical activity is associated with 
health benefits among adolescents with overweight
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Barbosa2, Luís Sardinha3, Helena Fonseca4
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Aim: This study aimed to analyze the associations between changes 
in light, moderate and vigorous physical activity (PA), and changes 
in body mass index (BMI) z-score, body composition, lipid and 
glucose levels at six months, in adolescents with overweight recruited 
for the PAC-MAnO project (Physical activity consultation for the 
management of adolescent overweight). Methods: Preliminary data 
from 85 adolescents with overweight (BMI ≥ p85), aged 12-18, who 
have completed six months of the PAC-MAnO project, were analyzed 
using partial correlations controlling for race, sex and pubertal status, 
and linear regressions. Further analysis controlling for total energy 
intake, were performed. PA was assessed by accelerometers, body 
composition by DXA, and total energy intake using 3-day food 
diaries. Results: Vigorous PA was positively associated with fat 
and bone free mass (FBFM) (r(55)=.374, p=.027) and HDL-C levels 
(r(38)=.551, p=.049); and negatively associated with trunk fat mass 
(TkFM) (r(55)=.356, p=.036). When controlling for total energy intake, 
an additional negative association was found between vigorous PA 
and BMI z-score (r(85)=.351, p=.013). Vigorous PA could explain 14% 
(p=.027), 23% (p=.049), 12% (p=.013), and 13% (p=.036) of FBFM, 
HDL-C, BMI z-score and TkFM variations, respectively. Conclusion: 
Although this study presents only preliminary results, it suggests that 
changes in PA behavior can be more popular among adolescents 
with overweight than energy intake restrictions. This could explain 
the reason why only after controlling for total energy intake, increased 
levels of vigorous PA were negatively associated with changes in the 
BMI z-score. In addition, based on these findings, it seems crucial to 
increase vigorous PA levels of adolescents with overweight in order 
to improve not only their BMI and body composition, but also other 
health-related outcomes
Palavras-Chave: Physical activity; Overweight; Adolescent; Body 
composition; Lipid profile
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Associação entre o conteúdo lipídico da dieta e o espessamento 
íntima-média em adolescentes com excesso de peso
Rubina Barbosa2, Antonio Videira-Silva1, Ana Paula2, Mariana 
Gameiro2, Luís B Sardinha, Helena Fonseca3
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Objetivos: Analisar a relação entre o conteúdo lipídico da dieta e o 
espessamento íntima-média (EIM) em adolescentes com excesso 
de peso recrutados para o projeto PAC-MAnO. Métodos: As 
medidas antropométricas, composição corporal, ingestão lipídica 
(gordura saturada, monoinsaturada, poli-insaturada e trans), aptidão 
cardiorrespiratória, e EIM da artéria carótida primitiva de 100 
adolescentes com excesso de peso (IMC ≥p85), 12-18 anos, foram 
avaliadas. A ingestão dos quatro tipos de gordura foi calculada por 
percentagem do aporte energético total (AET) (%) e por Kg de massa 
corporal (g/Kg). A relação entre o conteúdo lipídico da dieta (% e g/kg) e o 
EIM foi analisado através de correlações parciais controlando para raça, 
sexo, estadio pubertário e aptidão cardiorespiratória, e de regressões 
lineares. A amostra foi dividida de acordo com o cumprimento ou não 
das recomendações de ingestão lipídica, e a diferença entre grupos 
no EIM foi analisada através do teste t para amostras independentes. 
Resultados: Observou-se uma correlação positiva entre o EIM e 
o IMC (r(95)=.259, p=.010), IMC z-score (r(95)=.239, p=.018), e a 
gordura monoinsaturada (r(63)=.331, p<.007) (g/Kg). Aproximadamente 
59% (58,9%) dos adolescentes reportou uma ingestão de gordura 
monoinsaturada superior às recomendações (<20% AET). No entanto, 
só se verificou uma diferença estatisticamente significativa entre grupos 
no EIM, quando utilizado como ponto de corte um valor ajustado à 
massa corporal (g/Kg). Observaram-se valores de EIM mais elevados 
(d=0.65, p=.031) no grupo que reportou uma ingestão de gordura 
monoinsaturada >0,15 g/Kg. Conclusão: O presente estudo sugere 
que embora a gordura monoinsaturada esteja descrita na literatura 
como benéfica para a saúde, uma ingestão inadequada desta gordura 
poderá ter um impacto negativo na saúde endotelial. As recomendações 
de ingestão lipídica deverão ser adaptadas a adolescentes com excesso 
de peso. Mais estudos serão necessários para encontrar pontos de 
corte fiáveis relativamente ao conteúdo lipídico da dieta.
Palavras-Chave: Adolescentes; Excesso de peso; Espessamento 
íntima-média; Conteúdo lipídico; Gordura monoinsaturada.

CO4 
Perfil ponderal de filhos de grávidas obesas: relação com o IMC 
pré-concecional materno e com o ganho ponderal gestacional
Joana Reis Guiomar, Carolina Moreno, Dírcea Rodrigues, Luísa Ruas, 
Sandra Paiva, Adriana Lages, Mara Ventura, Nelson Cunha, Lúcia 
Fadiga, Diana Catarino, Diana Silva, Paula Moura, Francisco Carrilho

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
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Introdução: A obesidade materna e o ganho ponderal gestacional 
excessivo estão associados à obesidade infantil através de múltiplos 

mecanismos: epigenéticos, metabólicos, hormonais e psicossociais. 
O seu efeito parece estender-se à vida adulta, pelo que o excesso 
de peso/obesidade infantil representam um aumento do risco de 
obesidade no adulto bem como outras doenças metabólicas e 
cardiovasculares. Este estudo tem como objetivo analisar a evolução 
do peso dos filhos de grávidas obesas e a associação entre o IMC 
pré-concecional e o ganho ponderal gestacional com o IMC infantil de 
acordo com a tabela de percentis do Center of Disease Control and 
Prevention para o sexo e idade. Métodos: estudo de coorte retrospetivo 
em 42 crianças de mulheres obesas(IMC ≥30Kg/m2) acompanhadas 
durante a gestação em consulta de endocrinologia/obstetrícia de 
Janeiro/2010 a Dezembro/2011. Análise estatística em SPSS,v.23 
com determinação da relação entre IMC pré-concecional(obesidade 
classe I, II e III)e o ganho ponderal gestacional materno:baixo(<5Kg) 
adequado(5-9Kg) e excessivo(>9Kg), com os dados antropométricos 
dos filhos, desde o nascimento até aos 6 anos. Resultados: A média 
do peso ao nascimento foi de 3381.9g(DP±1.819). Aos 12meses de 
vida 45.2%das crianças(n=19) encontravam-se acima do P75 para 
o peso e 26,2% delas(n=11) acima do P95. Aos 3 anos, 42.9% das 
crianças(n=18) eram obesas e 7.2%(n=3) apresentavam excesso 
de peso. Estas percentagens subiram para 50% de obesos(n= 
21) e 14.3%(n=6) com excesso de peso aos 6 anos. Verificou-
se que quanto maior a classe de obesidade pré-gravídica maior a 
tendência para a obesidade infantil, no entanto, sem significância 
estatística(p=0.834 aos 12meses, p=0.427 aos 3anos e p=0.797 
aos 6anos). Relativamente ao ganho ponderal gestacional verificou-
se que quanto maior o ganho ponderal materno, maior o peso da 
criança, com significância estatística para o peso dos filhos aos 
12meses(peso médio dos filhos aos 12 meses 10,05Kg no ganho 
ponderal<5Kg, 10.84Kg no ganho ponderal 5-9Kg e 10.95Kg no ganho 
ponderal>9Kg(p<0.05). Conclusões: A prevalência de excesso de 
peso e obesidade nos filhos de grávidas obesas tende a aumentar 
ao longo da vida pediátrica. A obesidade pré-concecional materna e 
o ganho gestacional excessivo estão positivamente associados ao 
excesso de peso e obesidade infantil.
Palavra-Chave: obesidade maternal, ganho gestacional, obesidade 
infantil
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Excesso de peso e hipertensão arterial na adolescência – 
Desafios de hoje para um futuro iminente
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Fonseca2
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Introdução: A obesidade pediátrica é um dos maiores desafios 
de saúde pública do século XXI. O aumento da prevalência de 
excesso de peso na adolescência verificado nas últimas décadas 
foi associado a um aumento significativo do número de novos 
diagnósticos de hipertensão arterial (HTA) neste grupo etário. A 
obesidade e a HTA pediátricas são importantes fatores de risco para 
doença cardiovascular. Objetivo: Estudar a prevalência de HTA e a 
associação com o Índice de Massa Corporal (IMC) em adolescentes 
com excesso de peso. Métodos: Estudo de coorte retrospetivo 
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(2012-2018), incluindo adolescentes (12-18 anos) com pré-obesidade 
e obesidade, seguidos em consulta multidisciplinar, com um mínimo 
de 3 medições de tensão arterial (TA) em diferentes momentos. Foi 
considerada a média das 3 medições. Resultados: Foram incluídos 
311 adolescentes (48% masculinos; idade 15.1±1.63 anos; IMC 
32.2±5.85 kg/m2). De 81% de adolescentes com obesidade, 97% 
apresentava obesidade central. A prevalência global de HTA foi 
de 15%, independentemente do sexo ou idade. Adolescentes com 
obesidade (17.9%) tinham 6 vezes maior probabilidade de serem 
hipertensos do que adolescentes com pré-obesidade (3.4%) (OR 
6.23;1.47-26.45;p=.005). Maiores índices de adiposidade estavam 
associados a estádios de HTA mais graves (p=.002). A TA aumentou 
significativamente com o aumento ponderal (p<.001, TA sistólica e 
diastólica), com uma associação moderada entre IMC e TA sistólica 
(R=.48;p<.001). Aproximadamente um terço (29%) dos adolescentes 
apresentava pré-HTA, com predomínio do sexo masculino (37% vs 
21%;p=.02). Globalmente, 44% dos adolescentes com excesso de 
peso revelou valores de TA acima das referências do normal para 
o sexo, idade e altura. Conclusões: A HTA é uma comorbilidade 
muito prevalente em adolescentes com excesso de peso. O risco 
e a gravidade da HTA estão associados à gravidade da obesidade 
nestes jovens. A crescente prevalência de obesidade pediátrica irá 
condicionar um aumento da prevalência de jovens adultos hipertensos 
nas próximas décadas.
Palavras-Chave: Adolescentes, Excesso de peso, Obesidade, 
Hipertensão arterial
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Problematic eating behaviors in relation to eating disorder 
symptomatology, depressive symptoms and impulsivity among 
bariatric surgery patients.
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Isabel Brandão, Sofia Ramalho
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Introduction: The long-term maintenance of weight loss following 
bariatric surgery has been regarded as a problem for a subset of 
patients. This difficulty may be partly explained by the presence of 
problematic eating behaviors (PEBs) such as objective/subjective 
binge eating (OBE; SBE) and compulsive/non-compulsive grazing 
(CG; NCG). Studies have investigated their association with 
psychopathology suggesting that they should be conceptualized 
in relation to different degrees of loss of control eating and 
psychopathology. However, support for this conceptualization is still 
limited. This study explored the clinical differences between OBE, 
SBE, CG, and NCG in regards to eating disorder symptomatology, 
psychological distress, and impulsivity among bariatric patients. 
Methods: This cross-sectional study assessed 177 bariatric surgery 
candidates and 139 postoperative bariatric patients with 12 months 
or more (M=26,38; SD=10,05) following surgery. The face-to-face 
assessment includes the Eating Disorders Examination for binge-
eating episodes and the Rep(eat) for grazing. Self-reported measures 
were used to assess eating disorder symptomatology, impulsivity, 
depression, anxiety and stress. Results: As a set, all PEBs 
frequencies accounted for significant variance in all the outcome 
variables evaluated. OBE and CG accounted for significant unique 

variance in the majority of variables related to eating disorder and 
psychological distress such as uncontrolled eating (β = .31; t = 5.98; p 
=.00) (β = .31; t = 3.36; p =.00) and stress (β = .16; t = 2.97; p =.00) (β 
= .22; t = 2.21; p =.03). OBE and SBE were the eating behaviors more 
and less associated with psychopathology, respectively. Conclusion: 
This study contributed to elucidate the relationship between the 
different PEBs and psychopathology, bringing more evidence for the 
conceptualization of grazing behavior in the spectrum of disordered 
eating. Once the long-term weight maintenance after surgery depends 
on changes in eating behaviors, identifying patients engaging in these 
PEBs proves fundamental.
Palavras-Chave: bariatric surgery, binge-eating episodes, grazing, 
eating-related psychopathology
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Introduction: Long-term behavioral and psychological aspects 
associated with weight outcomes following reoperative bariatric 
surgery have not been much investigated. This study sought (1) 
to identify differences in weight loss trajectories during the first 24 
months following bariatric surgery and reoperative bariatric surgery 
(R-Group) and primary bariatric surgery (P-Group;) and (2) to 
investigate pre- and post-surgery psycho-behavioral predictors 
of weight loss and weight regain for both groups. Methods: This 
longitudinal study compared an R-Group (n=157), and a P-Group 
(n=216). Patients were assessed at pre-surgery, and at 6, 12, 
18 and 24 months post-surgery. Assessment included the EDE 
diagnostic interview and a set of self-report measures assessing 
eating disorder symptomatology, grazing, depression, anxiety and 
impulsive behavior. Results: P- and R-Groups presented a similar 
trajectory for the percentage of total weight loss (%TWL) (β= -4.93, 
SE= 6.27; Waldχ2= 0.62, p=0.431) and weight regain (β= 0.62, SE= 
3.45; Waldχ2= 0.03, p=0.857). No significant pre-surgery predictors 
of weight loss and weight regain were found for the P-and R-Groups. 
Regarding post-surgery predictors, higher EDE-Q scores (Waldχ2(1) 
= 5.95, p=0.015), grazing behavior (Waldχ2(1) = 12.27, p=0.000) and 
uncontrolled eating (Waldχ2(1) = 6.62, p=0.010) were associated with 
less %TWL for both groups. Belonging to the P-Group emerged as a 
significant predictor of more weight loss (Waldχ2(1) = 4.34, p=0.037). 
Post-surgery anxiety predicted less %TWL in R-Group. Considering 
weight regain, higher postoperative disordered eating (global 
EDE-Q) (Waldχ2(1) = 4.64, p=0.031) was associated with increased 
weight regain for P- and R-Groups. Post-surgery depression was a 
statistically significant predictor of weight regain in P-Group (Wald 
χ2= 8.71, p=0.003). Conclusions: Problematic eating behaviors 
and psychological distress are significant predictors of poor weight 
outcomes for both groups.
Palavras-Chave: Reoperative bariatric surgery; trajectories of weight 
loss; predictors of outcome; longitudinal study.
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Associação entre obesidade e depressão em indivíduos com 
65+ anos
Teresa Madeira1, Catarina Peixoto-Plácido1, Nuno Sousa-Santos1, 
Violeta Alarcão1, Paulo Nicola1, Osvaldo Santos1, Carla Lopes2, João 
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Introdução: A obesidade e a depressão são doenças prevalentes 
e com enorme impacto na qualidade de vida, sobretudo em idades 
mais avançadas. A relação entre estas patologias, embora esteja 
ainda pouco caraterizada nos indivíduos mais velhos, parece 
ser afetada por fatores sociodemográficos. Objetivos: Estimar a 
prevalência de obesidade na população Portuguesa com 65 ou 
mais anos residente na comunidade, e caraterizar a sua associação 
com sintomas de depressão, por sexo. Métodos: O estudo PEN-3S 
incluiu duas entrevistas face-a-face com medições antropométricas 
a uma amostra nacional representativa de indivíduos com 65 
ou mais anos. Foram recolhidos dados sobre caraterísticas 
demográficas e socioeconómicas, autoperceção do estado geral de 
saúde, funcionalidade (escala de Lawton&Brody), sentimentos de 
solidão (UCLA Loneliness Scale), sintomas de depressão (Geriatric 
Depression Scale-15) e medição de peso e altura. As estimativas 
das associações foram obtidas utilizando modelos de regressão 
logística. Resultados: Participaram no estudo 928 indivíduos (idade 
média: 74,4±7,4 anos), dos quais 48,6% eram mulheres. O IMC 
médio era 28,9Kg/m2, sendo que 42,8% (IC 95%: 35,7-50,1) das 
mulheres e 28,4% (IC 95%: 23,3-34,2) dos homens apresentavam 
obesidade (Índice de Massa Corporal≥30Kg/m2). Nesta população, 
71,8% (IC 95%: 63,8-78,6) das mulheres e 28,2% (IC 95%: 21,4-
36,2) dos homens reportaram sintomas de depressão. Nas 
mulheres, a presença de obesidade estava associada a valores mais 
elevados de sintomatologia de depressão (OR=2,2; IC 95%: 1,1-
4,5), ajustando para idade, rendimento mensal médio, autoperceção 
do estado de saúde, autonomia para atividades instrumentais da 
vida diária e solidão. Já nos homens observou-se uma associação 
negativa, embora não significativa, entre obesidade e ocorrência de 
sintomas depressivos. Conclusões: Nas mulheres, a obesidade 
associa-se a presença de sintomas de depressão. Nos homens 
não foi encontrada associação significativa entre estas variáveis. 
Diferenças na relação entre obesidade e depressão entre homens 
e mulheres podem ter impacto no planeamento de intervenções 
nestes domínios.
Palavras-Chave: Obesidade; Depressão; Idosos; Comunidade
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Introdução: A associação entre obesidade e depressão tem sido 
repetidamente estabelecida. Contudo, pouco se sabe ainda sobre 
o impacto que o diagnóstico de depressão previamente à cirurgia 
bariátrica (DPCB) poderá ter na perda ponderal. Objetivo: Avaliar 
o impacto do DPCB na perda de peso e estudar os preditores de 
variação ponderal 3 anos após a cirurgia bariátrica (CB). Métodos: 
Estudo retrospetivo de doentes submetidos a CB entre Janeiro/2010 
e Junho/2017. Excluídos doentes sem dados de peso ou medicação 
habitual e submetidos a cirurgia revisional. Recolhidos dados 
antropométricos e clínicos. Diagnóstico de depressão feito pela 
toma de fármacos anti-depressivos previamente à CB. Δpeso=Peso 
3anos – peso basal. Comparados doentes com e sem história de 
depressão: teste t independente. Criado modelo multivariado de 
regressão logística para avaliar preditores de sucesso (variáves 
incluídas: idade, sexo e tipo de cirurgia). Resultados: Estudados 846 
doentes. 616 sem história de depressão e 230 com história. Ao fim 
de 3 anos, aqueles com DPCB apresentam perda ponderal inferior 
comparativamente aqueles sem DPCB. O Δpeso foi de -29,9 Kg nos 
indivíduos com DPCB e de -34,1 Kg nos sem DPCB, diferença esta que 
foi estatisticamente significativa (p=0,001). Na análise multivariada, 
tendo em conta a idade e sexo, foi também demonstrado que os 
indivíduos com DPCB têm em média + 2,8 Kg que os sem DPCB 
ao fim de 3 anos (β=2,8; IC 95% 0,5–5,1). Quando ajustado também 
para o tipo de CB, o efeito permanece estatisticamente significativo 
mas menor (β=2,3; IC 95% 0,3–4,3). Conclusões: O diagnóstico de 
depressão previamente à cirurgia bariátrica é preditor de menor perda 
ponderal após o procedimento cirúrgico. Mesmo após o ajuste para 
as variáveis de confundimento idade, sexo e tipo de CB este efeito 
mantém-se.
Palavras-chave: obesidade cirurgia bariátrica depressão

CO10 
Eating psychopathology and Emotion (dys)regulation: the role of 
Experiential avoidance and Impulsivity
Tânia Catarina Fonseca Rodrigues1, Ana Isabel Vieira1, Cátia Silva1, 
Ana Rita Vaz1, Isabel Brandão2, Sertório Timóteo2, Patrícia Nunes2, 
Paulo Machado1

1 Escola de Psicologia Universidade do Minho
2 Faculdade de Medicina na Universidade do Porto
tcfrodrigues@gmail.com

Introduction: Individuals with eating disorders display emotion 
regulation difficulties, often causing impulsive behaviours. Experiential 
avoidance is a transdiagnostic pathological function of particular 
emotion regulation strategies. Although the relationship between 
eating psychopathology and emotion dysregulation has been well-
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stablished, the underlying transdiagnostic mechanisms are yet to 
be explored. This study aimed at identifying pathogenic pathways 
through which potential transdiagnostic processes might mediate 
the relationship between emotion regulation difficulties and eating 
psychopathology. Methods: Participants in this cross-sectional study 
were 85 patients (Mage=27.3, SD=10.20; MBMI=20.02, SD=5.26) 
recruited from a clinical setting specialised in the treatment of 
eating disorders. Participants met either full- or subthreshold DSM-
5 criteria for AN-R(38.8%), AN-BP(10.6%), BN(20%), BED(11.8%) 
or OSFED(18.8%). All participants filled a set of questionnaires 
assessing eating attitudes and behaviours (ED-15), emotion 
regulation difficulties (ERDS), experiential avoidance (AAQ) and 
negative urgency (UPPS). Correlation analyses and a regression-
based bootstrapping approach (5,000 bias-corrected resamples, 
95% confidence intervals) were used to examine the associations 
between the variables and to test hypothesized indirect and direct 
effects. Results: Correlation analysis revealed statistically significant 
medium to large associations between the variables. A serial multiple 
mediator model was estimated while modeling a process in which X 
(Eating psychopathology) caused M1 (Experiential avoidance), which 
in turn caused M2 (Negative Urgency), with Y as a final consequent 
(Difficulties in emotion regulation). All paths are statistically significant. 
After introducing both mediators in the model, the direct effect 
becomes not statistically significant, c’=0.845, t(81)=0.685, p=0.496. 
All the indirect effects are significantly positive. This model explained 
62% of the total variance of Emotion Regulation Difficulties in a clinical 
sample of Eating Disorders (F(3, 81)=44.092, p<.001). Discussion: 
This study adds to current knowledge on the pathogenic pathways 
through which transdiagnostic processes (experiential avoidance 
and negative urgency) might impact emotion regulation difficulties in 
disordered eating. Clinical and research implications are discussed.
Palavras-Chave: Eating disorders, emotion regulation, experiential 
avoidance, impulsivity
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A atividade física durante a gravidez assume atualmente um papel 
essencial na melhoria da saúde da gravida, nomeadamente na 
recuperação pós-parto, reduzindo a retenção de peso. Com este 
estudo objetivamos analisar o impacto de um programa de atividade 
física durante a gravidez na retenção de peso 1 mês após o parto. Neste 
estudo participaram 274 grávidas, 156 (56,9%) no grupo de controlo 
e 118 (43,1%) no grupo de intervenção. Ao grupo de intervenção 
foi aplicado um programa específico de atividade física, que 
compreendeu 2 fases: (1) educação e formação de professores pelos 
investigadores e (2) intervenção com as grávidas pelos professores 
formados, compreendendo 3 aulas semanais de exercício físico, uma 
das quais em meio aquático. Cada aula, tinha a duração de 45/50min, 

com exercícios de intensidade moderada/vigorosa, incluindo trabalho 
aeróbio, força, coordenação e flexibilidade. Ao grupo de controlo 
foram dadas as informações standard normalmente disponibilizadas 
pelos profissionais de saúde. A recolha de dados realizou-se em 2 
momentos. Na etapa 1 (1º trimestre de gravidez), foram recolhidas 
informações sobre o perfil sociodemográfico, hábitos alimentares e 
de atividade física, e antropometria da grávida. Na etapa 2 (um mês 
após o parto), recolheram-se novamente os dados de antropometria 
da mãe. Este estudo foi aprovado pela Subcomissão de Ética 
para as Ciências da Vida e da Saúde, da Universidade do Minho 
e pela Comissão de Ética para a Saúde do Centro Hospitalar, e foi 
registada na clinicaltrials.gov com a referência NCT03045237. Após a 
intervenção, verifica-se que a retençao de peso um mês após o parto 
foi inferior no grupo de intervenção: 2,86 (3,01) Kg. Esta diferença é 
estatisticamente significativa, mesmo após ajuste para confundidores 
(B= 2,74; p<0,001). Em conclusão, este programa, teve resultados 
positivos na retenção de peso após o parto e tem potencial para 
contribuir com evidência para programas e politicas a desenvolver na 
promoção de estilos de vida saudáveis.
Palavras-Chave: gravidez, programa de intervenção, atividade física, 
retenção de peso
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Introduction: Measure ground reaction forces during daily living and 
exercise in obese patients is essential in bone loss assessment and 
musculoskeletal injuries prevention. Accelerometry-based equations 
have been previously proposed to predict walking peak vertical ground 
reaction forces (pVGRF), but only for normal weight individuals. 
Therefore, it is unknown if they are valid for obese patients. This study 
aimed to develop an accelerometry-based equation to predict pVGRF 
and to compare it with a reference equation. Methods: To develop 
regression equations, 65 participants (34.9±11.5 years, body mass 
index: 32.4±9.3 kg.m-2) wore a GT9X accelerometer at their right hip 
while walking at 2, 3, 4 and 5 km.h-1 on a treadmill with built-in force 
plates. A subsample of 27 participants with class II-III obesity was 
used to compare our with a reference equation. Neugebauer equation 
was used as reference. Weight and peak vertical acceleration were 
used as predictors in both equations. Predicted pVGRF from our 
and reference equations were compared with actual pVGRF through 
Bland-Altman plots, mean absolute percent error (MAPE) and Kaplan-
Meier analysis. Results: Bland-Altman plots indicated that our 
equation presented a negligible bias (-1.12 N) and narrow limits of 
agreement (-208 – 206 N), while Neugebauer equation systematically 
underestimated pVGRF, with a bias of -132.61 N (p < 0.001) and wide 
limits of agreement (-435 – 170 N). MAPE in our equation was 5.55% 
while in the reference equation was 13.87%. Kaplan-Meier analysis 
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showed smaller absolute difference between actual and predicted 
pVGRF in our equation compared with the reference equation, with 
significant differences (p < 0.001) between the two equations survival-
agreement curves. Conclusion: Our equation was able to predict 
walking pVGRF in class II-III obese people more accurately than a 
previously published equation. Accelerometry data showed to be 
a trustworthy approach to obtain pVGRF in obese patients out of 
laboratory conditions.
Palavras-Chave: Force plates, Raw acceleration, Gait, Mechanical 
loading, Activity monitor.
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Introduction: Physical exercise programs have already shown to 
promote additional health benefits after bariatric surgery (BS). However, 
there are no evidences that exercise improves balance following 
surgery. Our aim was to determine if an exercise training program 
can promote balance benefits after BS. Methodology: One month 
after BS, 23 obese women (47.2±9.4 years; 40.7±3.7 Kg.m-2) were 
randomized to either an exercise group (EG, n=13) or a control group 
(CG, n=10). EG patients underwent a supervised multicomponent 
exercise training program (3x/week; 75 min/session) that included 
multidirectional jumps, balance and strength exercises for 5 months. 
CG patients received only standard medical care. Balance in quiet 
upright bipedal stance, evaluated with a force platform, was assessed 
in eyes open (EO) and eyes closed (EC) condition in both groups at 1 
and 6 months after surgery. Balance parameters analyzed were ellipse, 
mean velocity of center of pressure (CoP) in antero-posterior (AP) and 
medio-lateral (ML) directions, standard deviation of CoP displacement 
in AP and ML direction and mean total velocity of CoP. To determine 
the effect of exercise training on balance (interaction group × time), a 
repeated measures ANOVA was used. Results: No differences were 
observed in balance parameters between the two groups at baseline. 
The within-group time effect analysis showed no significant changes in 
the CG in all balance parameters analyzed between 1st and 6th month 
after surgery. In the EG, there was a significant decrease in ellipse 
with EO (p=0.017) and a non-significant trend for a decrease in AP 
standard deviation with EO (p=0.054), while the remaining parameters 
remained unchanged. Furthermore, the group x time interaction results 
showed that only ellipse with EO was significantly different between 
the CG and EG (p=0.035). Partial eta-squared for ellipse EO shows a 
medium effect size, with 19% of variance explained by the difference 
between groups. Conclusion: A five-month supervised exercise 
training program improved balance in women who underwent BS.
Tiago da Silva Granja 
Palavras-Chave: weight loss surgery; postural control; force platform; 
physical exercise.
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Introduction: The increase of daily physical activity (PA) after bariatric 
surgery (BS) is a medical recommendation to attain better and 
sustainable health outcomes. However, scarce studies have assessed 
if these patients effectively became more active over time, meeting the 
general PA guidelines, such as performing 10,000 steps/day. The aim 
of this study was to examine the changes in daily step counts from the 
pre-operative period to 12 months after BS and the amount of patients 
that became active. Methods: Twenty class II-III obese patients 
(80% female; 43.2±8.0 years; 46.0±5.1 kg.m-2) referred to BS were 
assessed pre-surgery and at 1, 6, and 12 months after surgery. PA 
was measured through an accelerometer worn at the waist level for 
1 week during the awake period. All PA data analyzed had ≥10 h/day 
of wear time for ≥4 days. The number of steps/day was calculated 
using an accelerometer manufacturer-supplied software. Participants 
were categorized as active if they accumulated ≥10,000 steps/day. 
PA changes over time analysis was performed by repeated-measures 
ANOVA. Results: In the pre-surgery period patients performed 
5011.5±2342.3 steps/day and no significant changes occurred 1 month 
after BS (+163.8±1761.3 steps/day; Δ=+3.3%, p=0.682). Compared to 
the pre-surgery period, patients increased the number of steps/day at 
6 months (+1773.8±2728.9 steps/day; Δ=+35.4%, p=0.009) and 12 
months after BS (+2507.3±2509.5 steps/day; Δ=+50.0%, p<0.001). 
From 6 to 12 months after BS no further increase in the number of steps/
day was observed (+733.5±3568.4 steps/day; Δ=+10.8%, p=0.369). 
From the pre-surgery to 12 months after BS, the number of patients 
categorized as physically active increased from 5% to 30% (p<0.021). 
Conclusion: Daily step counts increased significantly during the first 
6 months after BS, stabilizing thereafter. Nevertheless, only 30% of 
patients were classified as physically active twelve months after the 
intervention. Current strategies are not being sufficient to increase PA 
in post BS patients to desirable levels.
Research Centre in Physical Activity, Health and Leisure (CIAFEL), 
Faculty of Sport, University of Porto
Palavras-Chave: physical activity; accelerometer; metabolic surgery



37

22.º Congresso Português de Obesidade

CO15 
Estudo de prevalência e intervenção multidisciplinar em contexto 
escolar envolvendo atividade física e nutrição
Rui Batalau1, Joana Cruz1, Ricardo Gonçalves1, Magda Santos1, João 
Leal2, António Palmeira3

1 ISMAT – CIDEF
2 IPbeja
3 ULHT / UTL – CIPER
ruibatalau@gmail.com

Introdução: Diversas variáveis contribuem para desenvolver 
precocemente fatores de risco cardiovascular e metabólico (FRCM) 
a partir da infância, sendo esse desenvolvimento mais frequente em 
crianças com obesidade. A atividade física (AF) e a ingestão alimentar 
são comportamentos que influenciam os FRCM potenciadores das 
doenças cardiovasculares. Métodos: Analisou-se em contexto escolar a 
associação entre medidas antropométricas (MA), pressão arterial (PA), 
aptidão cardiorespiratória (ACR), AF e comportamentos sedentários 
(CS), procurando também fazer a predição das MA (n=245, 7-10 
anos). Foram analisados os efeitos de uma intervenção multidisciplinar 
(RCT), durante seis meses, em diversos FRCM (n=77). Resultados: 
Foi encontrada uma elevada proporção de crianças com excesso de 
peso (29.8%) e obesidade (20.0%). A ACR e a AF vigorosa (AFV) foram 
inversamente correlacionadas com as MA. A ACR e a AF explicaram 
a variância do IMC. Foram encontradas associações positivas na 
avaliação inicial entre o z-score do IMC, o perímetro de cintura (PC), 
a relação cintura-estatura (RCE) com os triglicéridos (TGC), entre o 
z-score do IMC, a RCE com a glicose, entre a AF leve (AFL) e o HDL-
colesterol (HDL-C), entre a AF moderada a vigorosa (AFMV) e a AFV 
com a ACR, entre a ingestão calórica e de lípidos com o LDL-colesterol 
(LDL–C), o z-score do IMC, o PC e a RCE, bem como a relação inversa 
entre a ACR e os TGC. No RCT, o grupo experimental (GE) aumentou 
a AFM, a AFV, os passos e a AFMV de 1-5 minutos, a ACR, para além 
das alterações clinicamente relevantes no HDL-C e TGC. A ACR foi a 
variável que mais explicou a variação das MA. Conclusões: Parece 
pertinente começar precocemente a avaliação da prevalência e inter-
relação entre os diversos FRCM e é determinante a implementação de 
programas multidisciplinares cada vez mais centrados na componente 
fitness e não somente na componente fatness.
Palavras-Chave: Fatores de risco cardiovascular e metabólico, 
obesidade, aptidão física, atividade física, nutrição, crianças
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Introduction: Obesity is a knowing risk factor for colorectal cancer 
(CRC) incidence and the continuum of excessive body weight may 

increase the risk of recurrence, second primary cancers, reduced 
treatment effectiveness, treatment-related complications, and 
mortality. Thus, this study aimed to compare body weight change 
among CRC survivors after 6 months post-surgery according to their 
weight status at diagnosis. Methods: The data of this cross-sectional 
study are from the “Cancer Survivor Study (CASUS) on colorectal 
patients: longitudinal study on physical activity, fitness, nutrition, and 
its influences on quality of life, disease recurrence, and survival” 
collected in 2014, among 51 CRC survivors (35.3% women; 67.5±10.5 
years) after 6 months post-surgery.Participants reported their weight 
at diagnosis.Weight and height after 6 months post-surgery were 
objectively measured.Body weight change percentage was calculated 
as 100*(weight after surgery - weight at diagnosis)/weight at 
diagnosis.Weight status was classified according to the World Health 
Organization’s body mass index cut-offs (non-overweight, overweight 
and obese).Analysis of covariance with Bonferroni post-hoc multiple 
comparison tests were used to assess the differences of weight 
change percentage across weight status at diagnosis, adjusted for 
age, moderate-to-vigorous physical activity, energy intake, adjuvant 
treatments and cancer stage. Results: At diagnosis and after 6 months 
post-surgery the majority of the sample was overweight (47.1% vs. 
37.3%, respectively) or obese (27.5% vs. 41.2%, respectively). Two 
third of participants maintained, 25.5% increased and 7.8% decreased 
their weight status after surgery.Significant differences were seen for 
body weight change percentage across weight status at diagnosis 
(non-overweight: +7.2±3.5%; overweight: +0.7±2.6%; obese: 
-5.0±2.5% p=0.021).After Bonferroni correction, body weight change 
was significantly different between non-overweight and obese patients 
(p=0.019). Conclusions: Excess body weight was highly prevalent at 
diagnosis and after surgical treatment. Our results suggest that body 
weight change may differ across weight status at diagnosis and weight 
loss was only observed among obese patients.
Palavras-Chave: Body weight change; colorectal cancer; overweight; 
obesity
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Introduction: Mediterranean diet (MD) has been associated with 
reduced risk of colorectal cancer, on the other hand, obesity is a 
knowing risk factor for cancer incidence and may influence survival. 
However, it is uncertainty if adherence of MD differs by weight status 
among cancer survivors. Thus, this study aims to compare the MD by 
weight status among colorectal cancer survivors after 6 months post-
surgery. Methods: The data of this cross-sectional study are from the 
“Cancer Survivor Study” (CASUS) on colorectal patients: longitudinal 
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study on physical activity, fitness, nutrition, and its influences on 
quality of life, disease recurrence, and survival collected in 2014, 
among 57 colorectal cancers survivors (36.8% women; 67.7±10.3 
years old) after 6 months post-surgery. Dietary intake was assessed 
by a 7-day food record. Weight and height were assessed by standard 
procedures. Body mass index was classified according the World 
Health Organization’s cut-offs. The adherence of MD was calculated 
according to the revised scale developed by Trichopoulou et al. (2003). 
Analysis of covariance with Bonferroni post-hoc multiple comparison 
tests were used to assess the differences of MD adherence and the 
intake of each one of its components (vegetables, legumes, fruits and 
nuts, cereals, fish, meat and meat products, dairy products, alcohol 
and fat) across weight status, adjusted for age, gender, moderate-
to-vigorous physical activity and cancer stage. Results: The majority 
of the sample was overweight (47.4%) or obese (26.3%). No 
significant differences were seen for MD adherence and the intake 
of its components (p<0.05, for all) except for cereals across weight 
status. Overweight patients had a higher cereal intake compared to 
obese patients (312.5±14.8 g/day vs. 246.2±19.0 g/day, p=0.036). 
Conclusions: These results suggest that there are no differences in 
the adherence of MD across weight status among cancer survivors 6 
months after colorectal cancer surgery.
Palavras-Chave: Mediterranean diet; colorectal cancer; survivors; 
weight status
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Introduction: Gestational diabetes (GD) leads to maternal 
hyperglycemia which is associated with increased risk of adverse 
maternal and fetal outcomes. The combination of GD and obesity, 
a well-known risk factor for GD, may further increase this risk. The 
aim of this study was to evaluate the impact of pre-gestational body 
mass index (BMI) on pregnancy outcomes in women with GD. 
Materials and methods: Retrospective study of women diagnosed 
with GD in 2016 in Portugal, according to the International Association 
of the Diabetes and Pregnancy Study Group criteria. Data from 
the Portuguese National Register. Women with GD were divided 
into 4 groups according to their prepregnancy BMI: <18.5kg/m2 
(underweight), ≥18.5 and <25.0kg/m2 (normal weight), ≥25.0 and 
<30.0kg/m2 (overweight) and ≥30.0kg/m2 (obese). Statistical analysis 
with SPSSv20. Results: We included 3416 pregnant women with GD 
(mean age 33.3±5.4 years), 29.8% (n=1019) were overweight and 
26.7% (n=913) were obese. GD was diagnosed earlier in gestation 
in obese women, with the majority (51.8%) diagnosed in the 1st 
trimester. Compared to normal weight, obese women had a higher 
percentage of gestational hypertension (8.6% vs. 2.0%, p<0.001) 
and cesarean delivery (41.8% vs. 28.1%, p<0.001) and newborns of 

obese women were more often macrosomic (6.6% vs. 2.3%, p=0.01) 
and large for gestational age (LGA) (13.6% vs. 6.0%, p<0.001). 
Obesity increased the risk of gestational hypertension (OR 4.567; 
p<0.001), preeclampsia (OR 2.171; p=0.003), cesarean delivery (OR 
1.830; p<0.001), macrossomia (OR 2.965; p<0.001) and LGA (OR 
2.468; p<0.001). Pharmacological treatment was progressively and 
significantly more needed as BMI increased (normal weight: 28.1%, 
overweight: 41.1% and obesity: 52.6%). Conclusion: Pregnancy 
complications increase with prepregnancy BMI. Appropriate 
counseling with diet and lifestyle modification prior to gestation and a 
more aggressive medical intervention during pregnancy are needed in 
order to reduce maternal complications and prevent macrosomic and 
LGA newborns.
Palavras-Chave: Obesity, Gestational Diabetes, Adverse outcomes, 
Macrosomia
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Introdução: Evidências crescentes demonstram uma elevada 
prevalência de hipomagnesemia em doentes com diabetes mellitus 
(DM), tendo-se demonstrado um papel bidirecional entre o magnésio 
e o metabolismo glicídico. A cirurgia bariátrica pode levar à remissão 
da DM mas desconhece-se qual o impacto da hipomagnesemia 
nessa reversão. Objetivo: determinar a relação entre a presença 
de hipomagnesemia no pré-operatório e a taxa de remissão de DM 
após o 1º ano de cirurgia bariátrica. Métodos: Estudo retrospetivo de 
1999 obesos submetidos a Cirurgia Bariátrica entre Janeiro/2010 e 
Junho/2017. Analisamos  parâmetros antropométricos e metabólicos. 
Excluímos os doentes sem doseamento de magnésio. Definiu-se  
DM se presente um dos critérios da ADA ou uso de antidiabéticos.  e 
pré-diabetes como um dos critéro da ADA e hipomagnesemia como: 
níveis séricos de magnésio ≤1,5mEq/L. A remissão  de diabetes 
foi definida como: glicemias normais (HbA1C<5,7%, glicemia de 
jejum<100mg/dL e sem nenhum antidiabético). Usamos o modelo 
de regressão logística binária. Resultados: Incluímos 1551 doentes, 
sendo 1317 (84,9%) do sexo feminino, com uma média de idades de 
42,02±10,72 anos, IMC inicial 43,10±Kg/m2 (AIQ9=6,81), perímetro 
da cintura 123,43±13,26cm, perímetro da anca 132,00cm (AIQ=15,0) 
e de magnésio inicial 1,59mg/dL (AIQ=0,18). Inicialmente, 32,7% 
dos doentes tinham DM e 35,1% pré-DM. A hipomagnesemia estava 
presente em 35% dosdoentes com DM ou pré-DMe em 17,8% da 
restante população  (p <0,001). Os diabéticos  apresentaram 2,6 
vezes mais hipomagnesemia do que os sem DM (IC95%: +2,035 
a +3,295). Quanto maior o nível de magnésio pré-cirurgia maior a 
remissão da DM e pré-DM após a cirurgia, ocorrendo um aumento de 
remissão de 5,248, (IC 95%: 2,291-12,020) por cada aumento numa 
unidade de magnésio. Ajustando-se para fatores de confundimento 
(níveis séricos de magnésio no 1º ano pós-op, percentagem de peso 
perdido, técnica cirúrgica e suplementação com magnésio) esse 
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risco aumenta para 7,795. Conclusão: A hipomagnesemia é muito 
frequente entre os doentes com DM ou pré-DM, tendo um efeito 
negativo na remissão da DM e pré-DM, podendo esta passar a ser 
um novo preditor da remissão destas patologias. 
Palavras-chave: magnésio, diabetes, remissão, obesidade
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Background: Diabetes mellitus (DM) has a known impact on bone 
metabolism, being associated with increased risk of fractures. Despite 
this, studies evaluating the role of diabetic status on total calcium 
(Ca) and parathormone (PTH) levels after bariatric surgery (BS) are 
lacking. Methods: Retrospective study of obese patients submitted 
to BS comparing patients with and without DM before and 36 months 
(36m) after BS. A multiple linear regression adjusted considering the 
outcome of the variation of Ca and PTH levels with surgery, according 
to diabetic status was performed. Results: We studied 661 obese 
patients (36.6% with DM) submitted to three different types of BS 
[60% gastric bypass (GB); 24% gastric sleeve (GS); 16% gastric 
banding]. Diabetic patients before and 36m after any type of surgery 
had higher levels of circulating PTH (49.7±24.7 vs 53.0± 24.45pg/
mL, p=0.004) and Ca (4.65±0.01 vs 4.69± 0.01 mEq/L, p=0.026). 
Diabetic status 36m after GB was associated with higher PTH levels 
(57.2±26.5 vs 52.5±26.25pg/mL, p=0.034). GB in diabetics induced at 
36m a significant increase of PTH compared with non-diabetics (Non-
diabetics -2.85 ± 25.32 vs Diabetics +6.1±38.18pg/mL, p=0.009). After 
adjustment for age, sex, body mass index before surgery, weight loss, 
Ca and Vitamin D levels 36m after GB, the association of the variation of 
PTH with diabetic status remained significant (β adjusted ΔPTH levels/
bypass:10.07, 95%CI 0.28-19.87 p=0.044). After the addition of HbA1c 
levels 36m after GB to these variables, the presented association lose 
significance (β adjusted ΔPTH levels/bypass:8.82, 95%CI -0.99-18.63 
p=0.078). Diabetic status 36m after GS was associated with higher 
Ca plasma levels (4.76±0.16 vs 4.66±0.19mEq/L, p=0.007). Despite 
this association, GS in diabetics did not induced different variation of 
Ca levels compared with non-diabetics (Non-diabetics -0.08 ±0.02 
vs Diabetics -0.05±0.04 p=0.363). Conclusions: Diabetic patients 
submitted to GB had higher circulating PTH levels 36m after BS that 
seemed to be mediated by HbA1c levels.
Palavras-chave: Bariatric surgery, Diabetes mellitus, HbA1c , Calcium, 
Parathormone
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Post-bariatric hypoglycemia as a hormonal rollercoaster 
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Introduction: Despite postprandial hypoglycemia (PPH) after 
bariatric surgery being a rare condition represents a clinical challenge, 
as the etiology remains uncertain and treatment is empiric and with 
limited effectiveness. Our aim was to characterize the intestinal 
hormone dynamics associated with PPH after Roux-en-Y gastric 
bypass (RYGB) with the ultimate aim of gaining insight into the 
pathologic drivers of the disorder. Methods: Glucose-tolerant, 
weight stable post-RYGB patients (n=19) from our single center 
cohort (N=2780), underwent a mixed-meal tolerance test (MMTT) 
after an overnight fast. Blood sampling was performed at baseline 
and at timed intervals for two hours with posterior measurement of 
glucose, insulin, C-peptide, glucagon, GLP-1, GIP and PYY. Insulin 
secretion rate (ISR) was determined by deconvolution of C-peptide 
levels and insulinogenic index (IGI) was calculated as the ratio of 
incremental C-peptide from fasting to 30 minutes of the MMTT to 
glycemia excursion in the same time window. Results: At the MMTT, 
42% of the patients developed PPH (Hypo n=8 vs NoHypo n=11; 
glucose nadir <55mg/dL vs ≥ 55mg/dL). The two groups had similar 
anthropometric and metabolic features. A higher meal-triggered 
insulin secretion (IGI: p=0.009) supports hyperinsulinism as the main 
trigger leading to PPH (p=0.013). Furthermore, a lower early glucagon 
rise, preceding glycemia, insulin and C-peptide peaks, was associated 
with an increased risk of PPH (p=0.008). Conclusion: As it would be 
predicted, reactive hyperinsulinemia plays a leading role in triggering 
PPH.  Nevertheless, a meal-triggered glucagon peak preceding the 
glucose and insulin excursions during the MMTT seems to be an 
unexpected key in preventing PPH. Thus, MMTT elicited hormonal 
profile in post-RYGB patients provides relevant insights into endocrine 
mechanism underlying PPH. Ultimately, these data could contribute 
for devising targeted medical and surgical interventions to prevent 
and treat PPH. Funding: UMIB is funded by FCT (PEst-OE/SAU/
UI0215/2013 and UID/MULTI/0215/2016 
Palavras-chave: bariatric surgery; hypoglycemia; insulin; glucagon.
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Preditores psicológicos da perda de peso aos 2 anos de Cirurgia 
Bariátrica
Olga Ribeiro1, Geisiane Ramos2
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olgaribei@gmail.com

Introdução: A Cirurgia Bariátrica (CB) oferece-se hoje, na Obesidade 
Grave, como poderoso contributo para a perda de peso substancial 
e prolongada. A par do tipo de cirurgia, a intervenção psicológica 
prévia em variáveis emocionais, cognitivas e comportamentais 
pode influenciar a otimização dos resultados pós-operatórios. 
Objetivo: Verificar preditores pré-operatórios da perda de peso após 
2 anos de CB. Método: Analisados 132 doentes (55 submetidos a 
Sleeve Gástrico e 77 a Bypass Gástrico de uma amostra inicial de 
202 doentes avaliados e operados entre 2010 e 2018 no CHLO), 
com idade média de 44.46±10.93 anos, Índice de Massa Corporal 
(IMC) médio de 44.33±5.92 kg/m2. Análise de Regressão Logística 
com as variáveis Idade, Peso pré-operatório, IMC Pré-operatório, 
Tipo de Cirurgia, Sintomatologia Ansiosa e Depressiva, Compulsão 
e Impulsividade Alimentar, Erros Perseverativos, Aprendendo a 
Aprender e Reserva Cognitiva. Considerou-se significância estatística 
quando p<.05. Resultados: O IMC médio aos 2 anos diminuiu para 
31.42±6,54 kg/m2. Variáveis preditoras: Peso Pré-Operatório (p 
= .032) e Impulsividade por ausência de planeamento (p = .013). 
A Idade (p= .053), Sintomatologia Ansiosa (p = .057) e Compulsão 
Alimentar (p = .056) mostraram uma significância marginal. A faixa 
etária dos 31-40 anos (p= .026) e o Bypass Gástrico (p= .003) tiveram 
um impacto significativo positivo na Perda de Peso avaliada pela 
mediana. A Reserva Cognitiva mais baixa influenciou significativa e 
negativamente a perda de peso (p= .044). Conclusão: A avaliação 
e intervenção psicológica incisiva e prévia a CB particularmente em 
padrões de comportamento como a Impulsividade e a Compulsividade 
com forte impacto na inibição e controlo alimentar e na baixa Reserva 
Cognitiva, é necessária e visa otimizar a qualidade de vida em 
pós-operatório, evitar o recrudescimento do peso e o abandono do 
acompanhamento pós-operatório frequente a partir do segundo ano 
de CB. Uma amostra de maior dimensão e maior variabilidade dos 
dados poderá permitir obter resultados mais significativos.
Palavras-chave: Obesidade Grave Preditores Perda peso Cirurgia 
Bariatrica
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Relação entre Vitamina D e Paratormona – o efeito da obesidade 
e da perda de peso após cirurgia bariátrica
Daniela Salazar1, Maria João Ferreira1, João Sérgio Neves1, Jorge 
Pedro1, Vanessa Guerreiro1, Sara Viana2, Fernando Mendonça1, 
Maria Manuel Silva1, Sandra Belo1, Ana Varela1, Paula Freitas1, 
Davide Carvalho1.

1 Centro Hospitalar de São João
2 Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano
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Introdução: A obesidade associa-se a níveis séricos inferiores de 
25-hidroxivitamina D (25-OH-D) e superiores de PTH. Há uma relação 

inversa entre elas na população geral, no entanto esta não está bem 
estabelecida na obesidade. O limiar de 25-OH-D necessário para 
suprimir totalmente a PTH têm sido sugerido como marcador de um 
estado óptimo de vitamina D. Objetivo: avaliar a relação entre 25-
OH-D e PTH em doentes obesos, antes e após cirurgia bariátrica, e 
determinar a influência da obesidade no limiar para supressão da PTH 
pela 25-OH-D. Métodos: Estudo retrospetivo de doentes seguidos 
em consulta multidisplinar de obesidade mórbida entre Janeiro de 
2010 e Junho de 2017. Excluídos doentes com DRC (TFG <60mL/
min/1,73m²), história prévia de fraturas ósseas e níveis anormais de 
cálcio, fósforo e magnésio séricos. Usamos teste t, qui-quadrado e 
regressão linear para a análise estatística. Resultados: Avaliamos 
290 doentes, 82,4% mulheres, média de idades 41,04±10,52 anos, 
IMC 43,57±5,66 kg/m². Observamos associação inversa significativa 
entre 25-OH-D e PTH (β=-0,644; p=0,000), que se mantém após 
ajuste para sexo, idade, IMC e estação do ano. A PTH aumenta de 
53,24±2,68 com níveis de 25-OH-D>20 ng/mL para 66,4±2,53 pg/
mL a partir de níveis de 25-OH-D<10 ng/mL (p=0,000). 1 ano após 
cirurgia bariátrica, a associação entre as variavéis era fraca (β=-
0,313; p=0,006), sendo perdida nos doentes que mantiveram IMC 
> 30 kg/m2 (β=-0,154; p=0,434), apesar da associação significativa 
entre PTH e a presença de obesidade (β=5,26; p=0,043). Em doentes 
que alcançaram IMC < 30 kg/m², a PTH aumenta de 41,05±1,57 pg/
mL para 59,83±7,09 pg/mL a partir de níveis de 25-OH-D <10 ng/mL 
(p=0,011) e para 96,1±14,19 pg/mL para níveis de 25-OH-D <5 ng/mL 
(p=0,000). Nos doentes que mantiveram obesidade, a PTH aumenta 
de 46,66±2,81 pg/mL para 112±18,41 pg/mL a partir de níveis de 25-
OH-D <5 ng/mL (p=0,001). Conclusões: A relação entre 25-OH-D e 
PTH, na população obesa, é modificada após a cirurgia bariátrica. O 
limiar de supressão da PTH, e consequentemente, o estado óptimo 
de vitamina D, parecem alterar-se, em doentes obesos e tratados 
cirurgicamente. O doseamento de 25-OH-D na população obesa 
pode não ser representativo das reservas corporais de vitamina D.
Palavras-chave: 25-hidroxivitamina-D paratormona obesidade
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Cirurgia bariátrica e deficiência de zinco: deverão todos os 
doentes receber suplementos de zinco após cirurgia bariátrica?
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Introdução: O zinco é um oligoelemento essencial a vários 
processos fisiológicos, incluindo transporte transmembranar, 
processos enzimáticos e sinalização intracelular. A deficiência de 
zinco pode associar-se a alterações cutâneas, gastrointestinais, 
disfunção imunológica e efeitos neuropsicológicos. O objetivo deste 
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estudo foi caracterizar a prevalência e os preditores de deficiência 
de zinco após cirurgia bariátrica. Métodos: Foram avaliados 1063 
doentes com obesidade mórbida submetidos a cirurgia bariátrica e 
com determinação dos níveis séricos de zinco um ano após a cirurgia 
(87,5% mulheres, 42,5±10,7 anos, IMC inicial 44,0±5,7 kg/m2). 
Classificamos como deficiência de zinco níveis séricos <70 µg/dL ou 
uso de suplementos de zinco. A análise estatística foi realizada com 
teste t, teste qui-quadrado, regressão logística simples e regressão 
logística múltipla. Resultados: Um ano após cirurgia, a prevalência 
de deficiência de zinco foi de 34,6%. 76,3% estavam medicados 
com suplementos multivitamínicos e 5,8% com suplementos de 
zinco. Os doentes submetidos a bypass gástrico apresentaram 
uma prevalência significativamente superior de deficiência de zinco 
comparativamente às restantes cirurgias (bypass gástrico 38,6% 
vs sleeve gástrico 30,1% vs banda gástrica 22,5%, p=0,001). A 
prevalência de deficiência de zinco não variou significativamente com 
o sexo, idade, diabetes ou a idade de início da obesidade. Por outro 
lado, doentes com IMC superior antes da cirurgia apresentaram uma 
maior prevalência de deficiência de zinco um ano após a cirurgia 
[odds ratio 1,39 (1,12-1,74) por cada +10 kg/m2 IMC pré-operatório, 
p=0,003]. Conclusões: A deficiência de zinco é muito frequente 
após cirurgia bariátrica. Doentes com IMC mais elevado antes da 
cirurgia e doentes submetidos a bypass gástrico apresentam uma 
maior probabilidade de desenvolverem deficiência de zinco um ano 
após cirurgia. Os nossos resultados sugerem que a monitorização 
dos níveis de zinco e a suplementação precoce dos subgrupos de 
maior risco deverá ser uma prioridade no seguimento dos doentes 
submetidos a cirurgia bariátrica.

CO25 
Prova de Refeição Mista: um instrumento útil na avaliação da 
hipoglicemia após cirurgia bariátrica
Daniela Salazar1, Maria João Ferreira1, João Sérgio Neves1, Jorge 
Pedro1, Vanessa Guerreiro1, Sara Viana2, Fernando Mendonça1, 
Maria Manuel Silva1, César Esteves1, Sandra Belo1, Ana Varela1, 
Paula Freitas1, Davide Carvalho1.

1 Centro Hospitalar de São João
2 Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano
cdasalazar@gmail.com

Introdução: A hipoglicemia após cirurgia bariátrica é uma complicação 
de reconhecimento crescente. Objetivo: documentar a hipoglicemia 
pós-prandial pós-cirúrgica diagnosticada com base no relato pelo 
doente ou por Prova de Refeição Mista (PRM). Métodos: Avaliados 
doentes submetidos a bypass gástrico (BG) ou sleeve gástrico (SG) 
entre 2010 e 2017. Colhida informação de sintomatologia compatível 
com hipoglicemia pós-prandial e após PRM. A análise estatística foi 
realizada com teste-t, mann-whitney U, qui-quadrado e regressão 
logística binária. Resultados: Dos 1605 doentes submetidos a 
cirurgia bariátrica, 85,5% mulheres; média de idades 42,10±10,65 
anos, IMC médio 43,98±5,73 kg/m², 67% submetidos a BG, 35% com 
diabetes mellitus, seguidos durante 4anos, 6,0% referiram sintomas 
de hipoglicemia. Os doentes com queixas de hipoglicemia eram mais 
jovens (39,3±10,1 vs 42,3±10,7; p=0,009), apresentavam maior % 
massa gorda (51,8±5,4 vs 48,9±5,2; p=0,04), menor HbA1c (5,7±0,6 
vs 5,8±1,0; p=0,048) e menor pressão arterial diastólica (80,3±10,5 
vs 83,7±11,3; p=0,012) pré-operatórias. Houve associação entre os 

sintomas de hipoglicemia e níveis inferiores de glicose em jejum 
(p=0,012) e níveis superiores de TSH (p<0,001) basais. A PRM foi 
realizada em 56, com sintomatologia durante a prova em 55,4% 
(n=31), e prova positiva em 44,6%. Não houve associação entre 
a hipoglicemia reportada na consulta e sintomas durante a PRM 
(p=0,929) ou positividade desta (p=0,532). Em doentes avaliados 
com PRM (n=63), esta foi positiva em 46% (n=29), e a presença 
de sintomas durante a prova associou-se à positividade da mesma 
(p=0,000). Os doentes com PRM positiva apresentavam níveis 
de ácido úrico basais menores (4,43±1,32 vs 5,57±0,96 mg/dL; 
p=0,06), menor peso (73,81±10,39 vs 81,80±14,52 Kg; p=0,018) e 
ICM (27,14±3,79 vs 31,19±4,49 Kg/m²;p=0,001), maior perda de 
peso (35,3±9,0 vs 27,5±8,6 %; p=0,001) e níveis mais baixos de 
glicose (80,1±6,6 vs 86,5±6,6 mg/dL; p=0,000) e peptídeo C (1,9±0,5 
vs 2,3±0,8 ng/mL; p=0,019) em jejum, com menor nadir de glicose 
(40,5±6,9 vs 58,4±13,6 mg/dL; p=0,000) na prova. Conlusões: O uso 
crescente da cirurgia bariátrica no tratamento da obesidade torna 
preponderante identificar doentes de risco para hipoglicemia no pós-
operatório. Pela baixa especificidade dos sintomas, a utilização de 
scores de sintomatologia pode ajudar à seleção dos doentes que 
devem ser investigados. A PRM parece ter valor como estímulo 
fisiológico apropriado no diagnóstico diferencial nestes doentes.
Palavras-chave: hipoglicemia cirurgia bariátrica prova de refeição 
mista
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Introdução: A indução do “browning” é uma estratégia para diferenciar 
adipócitos brancos, tecido adiposo que se acumula na obesidade, 
em adipócitos marrons, que se distingue das células brancas por 
sua taxa metabólica aumentada associada à presença da proteína 
desacopladora-1 (UCP-1). Devido as propriedades da triiodotironina 
(T3) e irisina em desencadear ações que resultam na termogênese 
e no consumo de energia, o presente estudo objetivou avaliar a 
alteração da expressão da UCP-1, assim como alteração no perfil 
lipídico e dano ao DNA induzida pelo T3 ou/e irisina em adipócitos. 
Métodos: Pré-adipócitos humanos subcutâneos (HPAd -802S-05A), 
foram diferenciados em adipócitos e tratados com T3 (T3=10nM) ou 
irisina (I=20nM), e ambos (T+I) durante 24 horas. A expressão de 
UCP-1 e PPARy foram verificadas por Western Blot, acúmulo lipídico 
intracelular com os ensaios AdipoRed e Oil Red, além de mensurar 
o produto da lipólise pelo ensaio de glicerol; o dano de DNA foi 
avaliado pela quantificação da 8-Hidroxideoxiguanosina Utilizou-se 
ANOVA complementada com o teste de Tukey a 5% de significância. 
Resultados: UCP-1 foi elevada em todos os tratamentos em relação 
ao controle (C). PPARy mostrou um aumento significativo apenas no 
grupo T+I, enquanto o acúmulo intracelular de lipídios e dano ao DNA 
foram reduzidos em todos os grupos tratados, não ocorreu liberação 
de glicerol pelo T3, apenas nos grupos com irisina. Conclusões: O 
T3 ou/e a irisina mostraram-se eficazes no aumento dos níveis de 
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UCP-1, fato que caracteriza o “browning”. O T3 isoladamente não 
alterou a liberação de glicerol, apesar de diminuir o acumulo lipidico, 
fato que pode estar associado à não alteração da expressão do 
PPARγ, diferentemente dos tratamentos que continham irisina que 
demonstraram aumento de PPARγ e liberação de glicerol, ambos 
os tratamentos culminaram ao menor acúmulo de lipídios e dano de 
DNA, contudo podem utilizar vias divergentes para tal efeito.
Palavras-Chave: Amarronamento adipócitos lipolise termogenese
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Introdução: Adiponectina é uma adipocina secretada por adipócitos, 
possuindo importantes efeitos metabólicos sistêmicos sendo alvo 
da triiodotironina(T3), que tem impacto direto na gordura corporal 
por influenciar a proliferação e diferenciação de adipócitos, agindo 
sobre Peroxisome proliferator-activated receptor gama(PPARy). 
O hormônio desencadeia seus efeitos por ativação de vias 
extranucleares, entre elas a via MAPK/ERK. Visto o papel do T3 nos 
adipócitos e a importância da adiponectina, justifica-se verificar o 
efeito do T3 sobre essa proteina e sobre parametros relacionados 
ao perfil lipídico. Objetivo: Avaliar ação do T3 via MAPK/ERK na 
modulação da expressão gênica de adiponectina e proteica de 
PPARy e alteração de acúmulo lipídico e triacilglicerol, liberação de 
glicerol e dano de DNA em adipócitos. Métodos: Adipócitos, 3T3-
L1, foram tratados com T3(10nM) por uma hora, na ausência ou 
presença do inibidor de MAPK/ERK–PD98059(PD). Ausência de 
tratamento considerou-se controle(C). Após período de tratamento 
realizou-se análise da expressão gênica de adiponectina por qRT-
PCR e Western Blot e expressão proteica de PPARy por Western 
Blot; quantificação do acúmulo lipidico por ensaios AdipoRed e 
Oil Red, quantificação do acúmulo de triacilglicerol por ensaio 
colorimétrico; mensuração do produto da lipólise pelo ensaio glicerol; 
dano de DNA pela quantificação da 8-Hidroxideoxiguanosina(8O-
OH-dG) por ensaio ELISA. Utilizou-se ANOVA complementada com 
teste Tukey, para dados normais(p<0,05). Resultados: Não houve 
diferença na expressão de mRNA de adiponectina pelo T3 comparado 
ao C, contudo o hormônio aumentou a expressão proteica dessa 
adipocina.O grupo PD+T3 apresentou menor expressão proteica 
de adiponectina e PPARy comparado ao C e T3, com concomitante 
dimiuição do dano de DNA, acúmulo lipídico, triacilglicerol e menor 
liberação de glicerol. Conclusão: A adiponectina é elevada pelo 
T3 pela ativação da via MAPK/ERK e a manutenção da integridade 
dessa via é necessária para que o T3 não afete o perfil lipídico dos 
adipócitos. Além disso, a inibição da via e posterior tratamento com 
T3 apresentou menor dano de DNA.
Palavras-Chave: TRIIODOTIRONINA MAPK/ERK ADIPONECTINA 
PPARy ADIPÓCITOS
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Introdução: A obesidade tornou-se num importante problema de 
saúde pública a nível mundial, especialmente atribuído a alterações 
do nosso estilo de vida. No entanto, existem várias evidências que 
mostram um contributo significativo de uma base genética para a 
acumulação de massa corporal. Neste estudo, o objetivo principal 
foi identificar variantes e/ou genes associados à obesidade em 
indivíduos adultos, recorrendo à sequenciação completa de exomas. 
Método: Variantes de polimorfismos de nucleotído único (SNPs) 
foram identificadas a partir de dados de sequenciação total do exoma, 
em uma amostra constituída por 14 indivíduos adultos (idade >18 
anos; 7 indivíduos de ambos sexos) de origem ibérica com obesidade 
mórbida (média IMC ≥ 50 kg/m2). Para a preparação das librarias 
utilizou-se o kit comercial SureSelect Human all Exon v6 (Agilent) e a 
sequenciação foi realizada num sequenciador HiSeq2500 (Illumina). 
Foi realizada uma seleção prévia de 146 genes relacionados com 
o metabolismo através de uma análise de enriquecimento do gene 
set (GSEA). As variantes encontradas foram comparadas com 504 
indivíduos Caucasianos no Projeto 1000 Genomas como painel de 
referência. Resultados: Foi observado um total de 57 genes que 
mostravam pelo menos um SNP que alterava a configuração da 
proteína. Foram observados 35 SNPs presentes em mais de 10 
indivíduos (70% da amostragem), destacando-se os SNPs rs2186248 
(LEPR) e rs1042714 (ADRB2), dois genes previamente associados 
à obesidade. Conclusões: Os nossos dados são preliminares, 
mas demonstram a importância e a mais valia da aplicação da 
sequenciação do exoma completo na identificação de variantes 
potencialmente associadas ao aumento de peso. É necessário mais 
análises para confirmar a relevância clínica destas alterações e que 
poderão ajudar na prevenção e tratamento da obesidade.
Palavras-Chave: genética, exoma, gene LEPR, gene ADRB2

CO29 
Carotid body modulation to treat obesity: inducing adipose 
tissue browning
Bernardete Melo, Cláudia Prego, Joana Sacramento, Sílvia Conde

CEDOC, NOVA Medical School, Universidade NOVA de Lisboa
bernardete.melo@nms.unl.pt

Background and aim: The therapeutics to treat obesity are 
scarce. We proposed a new role for carotid body (CB) in metabolic 
disturbances, demonstrating that the abolishment of its activity, 
through resection of carotid sinus nerve (CSN) prevents and reverses 
metabolic dysfunction. Furthermore, CSN resection decreased 
weight gain and body fat mass in an obese animal model. Herein, 
we investigated if the effects on weight gain relate with alterations 
in the amount/function of white (WAT) and brown (BAT) adipose 
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tissues. Methods: Wistar rats were divided into 2 groups: high-fat 
(HF, 5.1Kcal/g) and control (CTL, 2.56Kcal/g). After 10 weeks of diet, 
animals were submitted to either CSN ablation or sham surgery. After 
surgery, animals were maintained on their diets for 9 weeks. Caloric 
intake and body weight were monitored. Morphological alterations 
in adipocytes were evaluated. Mitochondria’s number and activity 
were investigated in WAT and BAT by immunohistochemistry. The 
expression of proteins involved in insulin and inflammatory signalling 
pathways were evaluated by Western blot. In vivo glucose uptake was 
also evaluated. Results: HF diet increased total WAT amount by 120% 
as well as adipocyte perimeter in perienteric depot by 151%. Also, it 
decreased insulin receptor (IR) expression by 68% and increased IL-1 
and IL-6 expression by 30% and 179% in BAT. In HF animals, CSN 
resection decreased adipocyte perimeter by 56% and increased the 
uptake of glucose in WAT depots (75%) and BAT (67%). Moreover, 
it also increased IR expression in BAT by 157% and decreased 
significantly IL-1 and IL-6 by 57% and 47%, respectively. Furthermore, 
HF animals with CSN resection presented a significantly increase in 
UCP1-labelled cells. Conclusion: We conclude that CSN denervation 
positively impacts weight gain and metabolic function in HF rats via an 
improvement of WAT and BAT metabolism being a possible approach 
for obesity treatment.
Palavras-Chave: Obesity; Carotid Body modulation; Brown Adipose 
Tissue; White Adipose Tissue

CO30 
Hypothalamic ataxin-2: a modulator of circadian rhythm and 
metabolism
Sara Carmo-Silva1, Clévio Nóbrega2, Marisa Ferreira-Marques1, 
Mariana Botelho1, Stefan Pulst3, Luís de Almeida4, Cláudia Cavadas4.

1 Center for Neurosciences and Cell Biology, University of Coimbra, Coimbra, 
Portugal
2 Dep. Biomedical Sciences and Medicine, Center for Biomedical Research, 
CBMR, University of Algarve, Faro, Portugal
3 Department of Neurology, University of Utah, Salt Lake City, USA
4 Center for Neurosciences and Cell Biology, University of Coimbra, Coimbra, 
Portugal & Faculty of Farmacy, University of Coimbra,
saracarmo_silva@hotmail.com

Introduction: Hypothalamic dysfunction is one of the major 
complications of obesity that is believed to be the driver of several 
features of this disorder. It occurs the disruption of food intake 
regulation and other hypothalamic-mediated functions, such as 
circadian rhythm. Studies show that circadian rhythm deregulation 
can predispose for obesity and, that in turn, obesity can promote 
alterations in the circadian clock. The mechanisms involved are 
still unclear. We suggest that hypothalamic ataxin-2 might be a key 
player in this mechanistic regulation due to its relevant role in both 
metabolism and circadian rhythm. Aim: The aim of this work was 
to understand the role of hypothalamic ataxin-2 in the regulation of 
circadian rhythm as a mechanism that underlies metabolic regulation. 
Methods: We used gene delivery approach specifically overexpress 
ataxin-2 in in the hypothalamus of ataxin-2 knockout (ATXN2 KO) 
mice fed with an ad libitum high fat diet (HFD) for 8 weeks; food 
consumption and animal weight were assessed. Insulin tolerance 
was evaluated and behavioral tests performed. In the end of the 
study, we evaluated clock genes expression (BMAL1, PER2) in the 

the hypothalamus. Results: The results show that ATXN2 KO mice, 
are obese and insulin resistant, without hyperphagia. ATXN2 KO 
mice exhibit circadian rhythm behaviour alterations, with hyperactivity 
during the light period accompanied by an increased BMAL1 and 
PER2 mRNA expression. The rescue of ataxin-2 in the hypothalamus 
had no effect on body weight, however improved insulin sensitivity, 
while ameliorating diurnal hyperactivity and re-established clock 
genes mRNA expression. Discussion: These results suggest that 
ATXN2 KO mice present a disruption in circadian rhythm, which might 
determine their obese phenotype. Evidences suggest that ataxin-2 
in the hypothalamus might regulate circadian rhythm thus promoting 
metabolic improvement. We suggest ataxin-2 as a new potential target 
for obesity therapeutic approaches.
Palavras-chave: Ataxin-2 Hypothalamus Circadian Rhythm Obesity
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P1 
Correção de anastomose gastro-jejunal dilatada com árgon 
plasma
Marco Silva1, Luiz de Quadros2, Manoel Galvão Neto2, Thiago Souza2, 
Eduardo Grecco2, Sérgio Barrichello3, Guilherme Macedo1

1 Centro Hospitar de São João
2 ABC Medical School - São Paulo, Brasil.
3 Hospital das Clínicas de São Paulo; Medical School of the University of São 
Paulo (USP) – São Paulo, Brasil.
marcocostasilva87@gmail.com

Introdução: A recuperação do peso inicialmente perdido após bypass 
gástrico em Y de Roux (RYGB) ocorre em cerca de 20% dos doentes. 
Estudos relatam que na maioria dos casos este “reganho” está 
associado a dilatação da anastomose gastrojejunal. Para corrigir esta 
dilatação um dos métodos utilizados é a aplicação de árgon plasma 
(APC). Os autores relatam este caso para destacar a eficácia e 
segurança deste método amplamente acessível e fácil de executar. O 
aumento da retenção gástrica de sólidos, evidenciado na cintigrafia, 
explica o prolongamento da sensação de saciedade pós-pandial, 
contribuindo para uma melhor adesão ao plano. Caso Clínico: 
Mulher de 39 anos de idade, submetida a RYGB. Durante 5 anos 
após o procedimento, a doente manteve o peso desejado seguindo 
a dieta recomendada, atingindo um peso mínimo de 70 kg (peso 
inicial de 119kg (IMC=45,4kg/m2)). Posteriormente apresentou ganho 
de peso gradual associado a falta de saciedade pós-prandial, sem 
melhoria com correções dietéticas e exercício físico. Foi realizada 
cintigrafia de esvaziamento gástrico, que mostrou trânsito gástrico 
acelerado com retenção de 42% aos 30 min (valor de referência> 
70%) e 18,2% aos 60 min (valor de referência> 30%). A saciedade 
foi avaliada empiricamente após uma refeição sólida padrão e a 
doente relatou saciedade por apenas 30 minutos. Na avaliação 
endoscópica, apresenta uma bolsa gástrica de tamanho adequado 
(50mm) com uma anastomose gastrojejunal dilatada (30mm). Após 
discussão multidisciplinar, foram propostas sessões de APC e dieta 
adequada. Após 3 sessões, a doente apresentou redução do calibre 
da anastomose, perda de peso e aumento da saciedade pós-prandial, 
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com aumento do tempo de esvaziamento gástrico evidenciado pela 
cintigrafia. O APC provou ser um método seguro e eficaz.
Palavras-Chave: bypass gástrico obesidade endoscopia Bariátrica

P2 
Remoção de balão intragástrico com colonização fúngica grave: 
Como eu faço?
Marco Silva1, Luiz de Quadros2, Manoel Galvão Neto2, Thiago Souza2, 
Eduardo Grecco2, Guilherme Macedo1

1 Centro Hospitar de São João
2 ABC Medical School - São Paulo, Brasil.
marcocostasilva87@gmail.com

Introdução: A colocação de balão intragástrico (BIG) por via endoscópica 
é um procedimento eficiente, seguro e minimamente invasivo para o 
tratamento da Obesidade. A colonização por fungos do balão é um 
evento adverso raro, no entanto, pode levar a complicações graves 
durante a sua remoção. A técnica aqui descrita pode facilitar a extração 
nesses casos e reduzir o risco de complicações, uma vez que esta é 
uma opção segura para remoção de balão após intensa colonização 
fúngica. Caso Clínico: Mulher de 43 anos que colocou um BIG para 
tratamento da obesidade. Nos seis meses seguintes ao procedimento, 
a doente manteve-se sob terapêutica com inibidor da bomba de protões 
e perdeu cerca de 18 kg. Próximo da data agendada para remoção 
do BIG, a doente iniciou febre e mialgias. O hemograma mostrou 
leucopenia e trombocitopenia e a sorologia (IgM) para Dengue foi 
positiva. Foi instituído tratamento conservador com repouso e hidratação 
e a doente apresentou boa evolução. A remoção do BIG foi adiada até 
à normalização da contagem de plaquetas e resolução da infeção. 
Assim, a remoção foi realizada sete meses após a colocação do IGB. 
Na endoscopia digestiva alta, realizada sob anestesia geral e intubação 
orotraqueal, identificou-se uma colonização fúngica do balão. O BIG foi 
esvaziado de acordo com a técnica convencional, utilizando uma agulha 
de remoção de balão, com o conteúdo sendo aspirado completamente. 
No entanto, a remoção do BIG com recurso a pinças endoscópicas não 
foi bem-sucedida por impossibilidade de transposição do cárdia, dada 
a rigidez e fragilidade das paredes do BIG provocada pela colonização 
fúngica. Então, foi decidido cortar o balão pela metade utilizando uma 
tesoura bariátrica para reduzir o seu tamanho e facilitar a extração. Por 
fim, as pinças endoscópicas foram novamente introduzidas e o balão foi 
removido com sucesso e sem complicações.
Palavras-Chave: Colonização fúngica Endoscopia Bariátrica Dengue

P3 
Complicação rara de uma hiperinsuflação de balão intragástrico
Marco Silva1, Luiz de Quadros2, Manoel Galvão Neto2, Thiago Souza2, 
Eduardo Grecco2, Guilherme Macedo1
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2 ABC Medical School - São Paulo, Brasil.
marcocostasilva87@gmail.com

Introdução: A endoscopia bariátrica está emergindo rapidamente 
como uma alternativa eficaz e menos invasiva à cirurgia bariátrica. 
A colocação de balão intragástrico (BIG) é um dos procedimentos 
mais comuns realizados para o tratamento da Obesidade. Os autores 

relatam uma complicação rara, mas potencialmente grave, da 
colocação de BIG. Caso Clínico: Mulher de 46 anos com IMC inicial 
de 31,6kg/m2, sem outras comorbidades. A doente foi submetida a 
colocação de BIG. Três meses após o procedimento, tinha perdido 
16kg e consultou o Serviço de Endoscopia devido a dor epigástrica 
com 48 horas de evolução, associada a náuseas, vómitos e distensão 
abdominal. Ao exame físico, apresentava abaulamento do abdomen 
superior e apresentava dor difusa à palpação, mas sem outros sinais 
de irritação peritoneal ou instabilidade hemodinâmica. Uma radiografia 
abdominal foi realizada mostrando um aumento no diâmetro do BIG. A 
doente foi internada e iniciou terapêutica com escopolamina, dipirona 
e bromoprida por via endovenosa, com alívio sintomático parcial. A 
doente ficou em jejum por 12 horas para tentar reduzir o conteúdo 
gástrico e diminuir o risco de aspiração pulmonar. Após este período 
foi realizada endoscopia alta sob intubação traqueal. Após inspeção 
da cavidade gástrica e aspiração de grande quantidade de resíduos 
gástricos, foi confirmada a presença de BIG hiperinsuflado do IGB 
e decidiu-se esvaziar o balão. No entanto, o BIG rompeu depois de 
perfurá-lo com a agulha convencional de. O conteúdo líquido do IGB 
foi aspirado e o balão foi posteriormente removido usando pinças 
endoscópicas outras complicações. A doente apresentou melhoria 
clínica e recebeu alta no mesmo dia do procedimento.
Palavras-Chave: Endoscopia Bariátrica Balão Intragástrico 
Hiperinsuflação

P4
Prevalência de Obesidade Sarcopênica em Adultos acompanhados 
em um Centro Especializado do Distrito Federal, Brasil
Fernanda Bezerra Queiroz Farias, Cassia Regina Nery Luz 

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - Brasil
fernandaqueiroz131@hotmail.com

A obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública do 
mundo e vem crescendo ano a ano no Brasil. Os dados da pesquisa 
Vigitel (Ministério da Saúde do Brasil) do ano de 2016 demonstraram 
prevalência de 16,7% de obesidade na população acima de 18 
anos no Distrito Federal. Tem-se percebido que indivíduos obesos 
apresentam não só aumento de massa adiposa mas também 
associação com declínio na massa muscular esquelética. Kim et al 
(2009) definiram a obesidade sarcopênica como sendo uma condição 
em que a porcentagem de massa muscular é inferior a 35,7% e 30,7% 
do peso total para homens e mulheres,respectivamente, e para 
determinar obesidade usou como critério a massa gorda superior a 
20,1% em homens e 31,7% em mulheres. Em agosto de 2018 foram 
avaliadas, por meio de bioimpedância elétrica, as composições 
corporais de 20 indivíduos no início de seu acompanhamento no 
Centro Especializado de Obesidade do Distrito Federal. Todos foram 
classificados como obesos graus 2 e 3 pelo Índice de Massa Corporal 
e destes, 80% apresentaram sarcopenia associada com aumento de 
massa gordurosa segundo pontes de corte propostos por Kim et al 
(2009). Considerando que a inatividade física e a alimentação não 
saudável compõem o grupo dos fatores de risco modificáveis mais 
importantes no combate à obesidade faz-se importante identificar se 
o excesso de peso cursa com redução muscular de forma a direcionar 
o tratamento dietoterápico não só para diminuição ponderal mas 
também para recuperação de possível estado sarcopênico associado.
Palavras-Chave: sarcopenic obesity
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P5 
Preditores da perda e manutenção do peso perdido a longo 
prazo: uma revisão de revisões
Rui Jorge1, Inês Santos2, Vitor Teixeira3, Pedro Teixeira2
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2 Faculdade de Motricidade Humana (FMH)
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Introdução: Apesar da crescente investigação em gestão do peso, 
perder e manter o peso perdido a longo prazo continua a ser um 
desafio para a maioria dos indivíduos. Estudar preditores da perda 
e manutenção do peso perdido é importante para melhorar a eficácia 
das intervenções e possibilitar uma prática clínica mais individualizada. 
Esta revisão narrativa de revisões visa sumariar o estado da arte no 
que respeita aos preditores psicossociais, genéticos e hormonais da 
perda e manutenção do peso perdido em intervenções do estilo de 
vida. Métodos: Durante o mês de Julho de 2018, em duas bases de 
dados – Pubmed e Cochrane – pesquisaram-se os termos ‘weight 
loss’, ‘weight maintenance’, ‘weight gain’, ‘weight regain’, ‘weight 
loss maintenance’, ‘predictors’ e ‘review’. Foram identificadas 60 
revisões de literatura, potencialmente relevantes para dar resposta 
aos objetivos propostos. Após leitura integral, 30 foram selecionadas 
e incluídas nesta revisão de revisões. Resultados: O sucesso 
das intervenções que visam alterações do estilo de vida depende 
principalmente da adesão aos protocolos de alimentação e atividade 
física utilizados para promover um balanço energético negativo 
nos participantes. Estas intervenções demonstram-se efetivas na 
gestão do peso até aos 24 meses, sendo a evidência disponível 
para além deste período limitada. Apesar de apresentarem racionais 
teóricos fortes, os preditores psicossociais apresentam resultados 
desapontantes, com exceção do menor número de tentativas de 
perda de peso anteriores, que se mostra um preditor consistente 
de sucesso no controlo do peso. O património genético e o perfil 
hormonal demostram uma diminuta aplicabilidade prática como 
preditores de perda e manutenção do peso, embora apresentem um 
elevado potencial de investigação futura. Conclusões: A promoção 
da adesão no longo prazo às intervenções de alteração do estilo de 
vida que promovem um balanço energético negativo, parece ser o 
principal fator determinante de uma gestão de peso com sucesso.
Palavras-Chave: Preditores perda de peso Manutenção de peso 
perdido Revisão de revisões
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O impacto da cirurgia bariátrica na Apneia Obstrutiva do Sono
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Introdução: A obesidade é o fator de risco mais importante para 
Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS). Esta entidade 
está associada a alterações metabólicas e aumento da morbi-
mortalidade cardiovascular. Métodos: Análise retrospectiva dos 
registos clínicos de doentes obesos com SAOS seguidos numa 

consulta de Obesidade do SEDM do CHUC de setembro de 2017 
a agosto de 2018. Consideraram-se as seguintes variáveis: idade, 
género, parâmetros antropométricos e bioquímicos, tipo de cirurgia, 
índice de apneia-hipopneia (IAH) e utilização de ventilação não-
invasiva (VNI), no período pré- e pós-operatório aos 6 e 12 meses. 
A análise estatística foi realizada com recurso ao SPSS v. 23. Foram 
considerados estatisticamente significativos resultados com p <0,05. 
Resultados: Dos 70 doentes com SAOS, 27 foram operados. Destes, 
15 eram do género feminino (55,6%). A idade média foi de 55,9 anos 
± 9,83. O índice de massa corporal (IMC) médio no pré-operatório 
foi de 46,04 kg/m2± 7,34. Verificou-se ausência de correlação 
estatisticamente significativa entre IAH e IMC no pré-operatório. 
Observou-se uma perda de peso estatisticamente significativa nos 
doentes submetidos a bypass gástrico e gastrectomia tubular aos 6 
(p=0,005; p=0,005) e 12 meses (p=0,003; p=0,028), respetivamente. 
Sem diferença estatisticamente significativa na média de peso perdida 
entre os dois tipos cirúrgicos. 37,5% dos doentes suspenderam o VNI 
nos 1ºs 12 meses de pós-operatório. Não se verificou associação 
estatisticamente significativa entre o tipo de cirurgia e a utilização 
de VNI no pós-operatório (p=0,680), bem como na média de peso 
perdido aos 6 meses nos indivíduos portadores ou não de VNI no 
pós-operatório (p=0,732). Verificaram-se reduções estatisticamente 
significativas na glicemia em jejum, ácido úrico, colesterol total e 
LDL naqueles submetidos a bypass gástrico. Conclusões: Este 
trabalho demonstrou a importância da cirurgia bariátrica no controlo 
da SAOS, evidenciada pela redução da utilização de VNI no pós-
operatório. O tipo de cirurgia bariátrica, bem como a perda de peso 
não influenciaram a suspensão de VNI no pós-operatório.
Palavras-Chave: Obesidade CirurgiaBariátrica SíndromedeApneia-
ObstrutivadoSono

P7 
Obesidade e envelhecimento: importância do acompanhamento 
nutricional do idoso
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Introdução: Envelhecimento fenômeno mundial com previsão de 1,2 
bilhões de pessoas com idade ≥ 60 anos (2025). Índice de Massa 
Magra (IMME), indicador nutricional, em quantidade normal mantém 
força muscular e previne fraturas. Estado nutricional adequado é 
fundamental para evitar baixo peso (risco de infecções/mortalidade), 
e sobrepeso (aumento de doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT)). Objetivo: Identificar prevalência de obesidade central, 
associações com DCNT, e tendência a redução do IMM e Sarcopenia. 
Metodologia: Estudo transversal, observacional, amostra aleatória 
(271 prontuários): Check-up/avaliação nutricional (2017). Bioquímica, 
jejum de 8 horas (V Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias/VII de 
Hipertensão Arterial); composição corporal: IMC, IMM, PGC, CA 
e MGC (In Body 370-protocolo do fabricante); classificação IMC 
(Ministério da Saúde para Idosos): < 22kg/m2 (baixo); entre 22 e 27 kg/
m2 (eutrófico); > 27 kg/m2 (sobrepeso); ≥30 Kg/m2 (obesidade); IMME 
(EWGSOP (European Working Group ou Sarcopeniain Older People). 
Análise estatística, Software (Minitab-p-value ≤0,05). Resultados: 
idade µ 71,17(dp7,28); 150 femininos; IMC µ 20,65 (baixo), 11,33%; 
24,72 (eutrófico), 40,66%; 28,47 (sobrepeso), 24%; e 33,55 (obeso), 
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24%; 121 masculinos; IMC µ, 21,33 (baixo), 4,95%; 24,78 (eutrófico), 
38,34%; 28,39 (sobrepeso), 28,09% e 32,15 (obesos), 28,05%. 
Sarcopenia moderada (IMC:baixo/eutrófico; sobrepeso/obeso): 
feminino (2;0) 2,56% e µ de IMM=6,32; masculino (42;26), 79,24% e 
µ IMM 9,67 , 38,23%, µ IMM 9,83, respectivamente. Percentual maior 
para LDLc, HDLc, triglicerídeos, glicose, HbA1c, insulina, vitamina D 
e PA no sobrepeso/obeso (ambos sexos) em comparação com baixo 
peso/eutróficos. Correlações Pearson (forte:0,50 a 0,77), feminino 
(todos IMC para: CA, MGC e PGC, e IMM, para sobrepeso/obeso; 
masculino (todos IMC) para MGC, e para CA (baixo/eutrófico) e IMM 
(sobrepeso/obeso). Conclusão: Percentual sobrepeso/obeso alto 
nos idosos, com risco para DCNT. Tendência alta para sarcopenia 
moderada, sexo masculino (maior grupo baixo peso/eutrófico), 
talvez por menor adesão do sexo masculino às atividades físicas. 
Resultados compatíveis com demais estudos publicados.
Palavras-Chave: idoso, obesidade, sarcopenia, prevalência

P8 
Manutenção do peso perdido: determinantes do sucesso 12 
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Introdução: O maior desafio no tratamento da obesidade é a 
manutenção do peso perdido a longo prazo. Este estudo pretendeu 
avaliar o sucesso na manutenção do peso perdido 12 meses 
após uma intervenção nutricional, bem como identificar os fatores 
determinantes para este sucesso. Métodos: Um ano após o 
término de uma intervenção nutricional recolheram-se, via chamada 
telefónica, dados de 246 participantes relativamente ao peso auto-
reportado, número de tentativas anteriores de perda de peso, 
dificuldade sentida em manter o peso perdido, nível de atividade física 
e realizou-se um recordatório alimentar das 24 horas anteriores. Foi 
definido como sucesso a manutenção da redução de pelo menos 5% 
do peso inicial após 12 meses. Resultados: 84,6% dos participantes 
obtiveram sucesso na manutenção do peso após os 12 meses. 
Quando comparados os indivíduos que tiveram sucesso e insucesso 
na manutenção, verificaram-se diferenças significativas em relação 
à percentagem de perda de peso (%PP) na Fase 1 (p=0,047), %PP 
total após conclusão da intervenção (p<0,001), número de consultas 
na Fase 3 (p=0,002), número de semanas totais na intervenção 
(p<0,001) e à dificuldade sentida em manter o peso perdido (p<0,001). 
Os indivíduos com uma %PP superior e com uma ingestão calórica 
inferior apresentaram maior probabilidade em conseguir manter com 
sucesso o peso perdido, após 12 meses. Conclusões: A intervenção 
nutricional revelou-se eficaz na manutenção do peso. Uma maior 
percentagem de perda de peso durante a intervenção, bem como 
uma menor ingestão calórica após 12 meses do final da intervenção, 
parecem determinar o sucesso na manutenção do peso perdido.
Palavras-Chave: obesidade, manutenção do peso perdido, 
intervenção nutricional
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Perda de peso inicial e sua influência no sucesso terapêutico de 
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filipacortez@farmodietica.com

Introdução: A evidência científica mais recente demonstra a 
importância da perda de peso nos primeiros meses para o sucesso 
terapêutico de uma intervenção nutricional a longo prazo. Foi definido 
como critério de sucesso alcançar uma perda de peso clinicamente 
significativa ≥10% aos 6 e 12 meses da intervenção. Este estudo 
pretendeu avaliar a influência da percentagem de perda de peso 
(%PP) do mês 1 e 2 no sucesso terapêutico, aos 6 e 12 meses, em 
mulheres com excesso de peso. Métodos: Foram selecionadas 
884 mulheres que permaneceram no programa de emagrecimento 
durante 12 meses, com idade ≥18 anos e índice de massa corporal 
≥25Kg/m2. Foram recolhidos dados relativos à composição corporal 
no início e semanalmente até ao final do programa. Resultados: 
As participantes foram agrupadas em 2 categorias de acordo com 
a %PP no 1º mês: “Gradual” <5% (média=3,7%±1,1; n=431) e 
“Rápida” ≥5% (média=6,4%±1,0; n=453); e no 2º mês: “Gradual” <7% 
(média=5,6%±1,2; n= 227) e “Rápida”≥7% (média=9,5%±1,7; n=657). 
Os indivíduos com uma perda de peso rápida nos meses 1 e 2 tiveram 
mais sucesso no final da intervenção (1º mês: 88,1% vs 59,1%, 
p<0,001; 2ºmês: 88,9% vs 58,1%, p<0,001). No modelo multivariado 
ajustado, a %PP obtida no final do 2º mês manteve-se significativa, 
sendo que uma perda de peso rápida (≥7%) resultou numa maior 
probabilidade de sucesso aos 6 meses (OR=12,110; p<0,001) e 
aos 12 meses (OR=4,912; p<0,001). Conclusões: Os primeiros 
dois meses de tratamento podem ser um momento oportuno para 
identificar aqueles que terão maior probabilidade de alcançar uma 
%PP clinicamente significativa aos 6 e 12 meses e, com isso, quando 
necessário, redefinir estratégias para otimizar os resultados dos que 
estão em risco de não alcançar o sucesso terapêutico
Palavras-Chave: excesso de peso, perda de peso inicial, sucesso 
terapêutico, intervenção nutricional

P10
A obesidade e a funcionalidade de tronco em jovens brasileiras
Tânia Hamu, Pâmela Barbosa, Cibelle Formiga

Universidade Estadual de Goiás
tania.ft@gmail.com

Introdução: além das condições clínicas e sistêmicas, o excesso 
de peso está associado a condições musculoesqueléticas como 
alteração da força muscular, bem como a diminuição da funcionalidade 
que é a capacidade de desempenhar a atividade básica cotidiana, 
interferindo assim na qualidade de vida. O objetivo deste trabalho foi 
verificar a influência da composição corporal na funcionalidade de 
tronco de mulheres jovens. Métodos: estudo analítico transversal, 
com 54 mulheres de 18 a 30 anos, com excesso de peso (N 25), 
e eutróficas (N 29). Para avaliar a composição corporal foram 
medidos o peso, altura, índice de massa corporal (IMC) e a dobra 
cutânea, para calcular o percentual de gordura, sendo adotada a 
metodologia proposta pela Sociedade Internacional para o Avanço 
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da Cineantropometria (ISAK). A funcionalidade de tronco e membros 
inferiores foi avaliada através do Bunkie Test. A análise dos dados foi 
realizada por meio do programa SPSS (Sciences Statistical Package 
for the Social Sciences) e o nível de significância adotado para o 
estudo foi de 5% (p <0,05). Resultados: os grupos de mulheres 
eutróficas e com excesso de peso apresentaram diferenças para a 
massa corporal (p< 0,001), IMC (p< 0,001) e percentual de gordura 
(p< 0,001). Para o Bunkie Test, o grupo com excesso de peso 
apresentou menor desempenho na funcionalidade, principalmente 
nos movimentos de extensão, em decúbito dorsal, dos membros 
inferiores direito (p=0,011), esquerdo (p= 0,004) e na manutenção do 
tronco em decúbito lateral direito (p=0,008). Conclusão: o excesso de 
peso pode interferir na funcionalidade de tronco de mulheres jovens, 
sugerindo um desequilíbrio muscular em tronco e membros inferiores.
Palavras-Chave: Funcionalidade Mulheres Obesidade.

P11
VivaFitResults Portugal: Um programa integrado de gestão do 
peso em ginásios femininos
Rui Jorge1, Inês Santos2, Vitor Teixeira3, Pedro Teixeira2

1 Instituto Universitário Egas Moniz (IUEM)
2 Faculdade de Motricidade Humana (FMH)
3 Faculdade de Ciências da Nutrição e da Alimentação (FCNA)
ruijorge_pt@hotmail.com

Introdução Os programas integrados de gestão do peso apresentam-
se como uma mais-valia para a perda de peso de forma sustentada. 
Este estudo tem como objetivos 1) descrever o programa 
VivaFitResults, 2) caracterizar as participantes nele envolvidas, e 
3) analisar o seu impacto no peso corporal. Métodos Em 30 meses, 
689 mulheres integraram o programa VivaFitResults com o objetivo 
de perder peso. O programa consiste no acesso ilimitado a aulas de 
grupo, consultas de nutrição semestrais e acompanhamento através 
de uma plataforma online onde é possível contactar o nutricionista 
e é enviada uma mensagem semanal selecionada com base no 
perfil da participante. Na consulta de nutrição é realizada avaliação 
antropométrica e traçado um perfil através do preenchimento de um 
questionário que avaliava o estado de saúde, hábitos e comportamento 
alimentar. Resultados No início do programa, as participantes tinham 
40,2±13,2 anos, IMC 27,5±4,9kg/m2 (40,4% com pré-obesidade e 
25,4% com obesidade). A maioria das participantes (53,8%) referiu 
já ter tentado perder peso anteriormente, e que desejava perder 
até 10kg (71,3%). Cerca de 55% das participantes manteve-se no 
programa durante pelo menos 6 meses, sendo a redução ponderal 
durante esses 6 meses: -1,28±3,38% do peso inicial nas mulheres 
normoponderais, de -2,61±4,34% nas mulheres com pré-obesidade 
e -4,05±4,54% nas mulheres com obesidade. Apesar do número de 
participantes ter diminuindo ao longo do estudo, as participantes 
que se mantiveram no programa obtiveram uma redução ponderal 
progressiva. Conclusões Este programa revela níveis de sucesso na 
perda de peso semelhantes a outras intervenções do estilo de vida 
de referência, apresentando-se como uma alternativa válida e eficaz 
para mulheres que desejam gerir o peso a longo prazo. A descrição 
deste tipo de programas, dos seus efeitos e perfis de participantes 
contribui para a compreensão dos processos associados à gestão do 
peso potenciando a melhoria da prática clínica.
Palavras-Chave: Programa perda de peso ginásio mulheres

P12 
Nível de atividade física, IMC e comportamento sedentário em 
estudantes
Mara Sofia Bernardino Simões, João Luis Moutinho Cruz, Tiago 
Barbosa, António Labisa Palmeira

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
marasofiasimoes@gmail.com

Introdução: A transição escola secundária - universidade, é um marco 
na vida dos jovens pelas mudanças que acarreta. Sendo a primeira 
grande transição individual da vida envolve aumento de autonomia e 
tomada de decisão, fazendo com que abandonem hábitos de saúde 
estabelecidos, resultando em aumento do peso. O objetivo foi avaliar 
o nível de atividade física (NAF) e comportamento sedentário dos 
alunos do 1º ano do IPLeiria, procurando associações com IMC. 
Método: A amostra de 521 alunos com idades (20,4 ± 1,75) foi avaliada 
no 2º semestre do 1º ano. O NAF e comportamentos sedentários 
foram estimados por questionários validados (IPAQ e ASAQ) e o IMC 
estimado através peso e altura reportado. A caraterização através 
de grupos de IMC, NAF e comportamentos sedentários, sendo 
realizada uma correlação entre IMC, atividade física moderada/
vigorosa (AFMV) e tempo sedentário (SSR). Resultados: 73.5% dos 
estudantes apresentam Peso Normal (72.5% ♀ e 75.9% ♂), 20.0% 
com Sobrepeso/Obesidade (20.4% ♀ e 19.0% ♂) e 6.5% com Baixo 
Peso (7.2% ♀ e 5.1% ♂). Relativamente ao NAF, 81.2% apresentam 
NAF moderado (40.7%) / elevado (40.5%). Não existem diferenças 
entre sexos para NAF elevado :(43.7% vs. 39.1% ♀), nem NAF baixo 
(20.9% ♂ vs. 17.9%♀). 68.1% dos estudantes (68.6% ♀ vs. 67.1% ♂) 
apresentam SSR superior a 120min vs. 31.9% (31.4% ♀ vs. 32.9% 
♂) abaixo desse valor. Não há associação entre IMC/AFMV (r=-
0.040, p=0.361), e verifica-se uma associação negativa entre IMC/
SSR (r=-0.109, p<0.05). Conclusão: Não existem diferenças entre 
NAF e o IMC, pelo contrário, a associação entre o SSR e o IMC 
aponta no sentido contrário ao esperado, mas a magnitude do efeito 
desta associação é reduzida. No entanto, os jovens universitários 
com menor IMC poderão estar em risco aumentado de desenvolver 
problemas de saúde pelo maior volume de tempo que despendem 
em SSR.
Palavras-Chave: Atividade física, comportamento sedentário, IMC

P13
A utilização da Next Generation Sequencing no estudo da 
obesidade monogénica
Rui Miguel Brito1, Bernardo Serrasqueiro2, Luisa Veiga2, José Silva-
Nunes3

1 Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
2 Centro de Investigação em Saúde e Tecnologia, Escola Superior de Tecnologia 
da Saúde de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa
3 Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, EPE
miguel.brito@estesl.ipl.pt

Introdução: A obesidade surge de interações complexas entre a 
variabilidade genética, o meio ambiente e alterações de estilo de 
vida, tendo-se tornado um problema de saúde pública Vários genes 
tem sido  implicados na obesidade monogénica, nomeadamente, 
ADRB1, ADRB2, ADRB3, BDNF, FTO; IGF2, IGF2R, LEP, LEPR, 
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LRP2, MC1R; MC2R; MC3R; MC4R; NEGR1, NPY, NPY2R; NPY1R; 
NTRK2, PCSK1, POMC; SH2B1; SIM1; SLC6A14 SORCS1; UCP1; 
UCP2; UCP3. O objetivo deste trabalho é estudar a presença de 
mutações nos genes mencionados numa população portuguesa 
com obesidade por Next Generation Sequencing (NGS). Métodos: 
Trinta indivíduos obesos foram incluídos no estudo. Como critérios de 
inclusão considerou-se a presença de obesidade severa (IMC>35kg/
m2) de longa duração e história familiar pesada de. O DNA de 
esfregaço bucal foi obtido por extração com o kit da Qiagen. A 
sequenciação dos 28 genes foi realizada pelo painel TruSight One®, 
no NextSeq550 Illumina. Resultados: Um total de 185 locais variáveis 
foram detetados, uma deleção e 2 inserções, 142 como heterozigotos. 
Duas variantes missense foram detetadas pela primeira vez e ambas, 
provavelmente, patológicas de acordo com a previsão do  PolyPhen: 
SORCS1 2491A > C, Thr831Pro, e LRP2 12385A > G Asn4129Asp. 
Uma substituição exonica no ADRB3 (12:05 + 3a > G) foi detetado pela 
primeira vez. Foram encontrados dois indivíduos  heterozigóticos para 
o alelo de risco de obesidade MC4R V103I, dois outros para o POMC, 
706C > G. Além disso, foi observada uma variação no local dador do 
intrão 6-7 do gene UCP3 com função desconhecida (824 + 1G > a). 
Conclusões: Os dados apresentados neste trabalho apontam para 
o papel da NGS na futura intervenção clínica na obesidade, sendo 
o diagnóstico molecular de importância extrema para o paciente e a 
sociedade, podendo conduzir à medicina personalizada, associada a 
uma melhor qualidade de vida e eventual redução de despesas com 
os cuidados médicos.Financiamento: Este estudo foi finaciado pelo 
Instituto Politécnico de Lisboa, project IDI&CA IPL/2017/GenetObese/
ESTeSL
Palavras-Chave: Genetica, obesidade monogenica, NGS

P14 
Adipocyte secretome increases aggressiveness of breast cancer 
cells MCF7
Rúben Fernandes1, Carla Luis2, Maria Duarte3, Isabel Faria4, Raquel 
Soares5
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4 ESS, P.PORTO
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Background: Diabetes (DM) and breast cancer are the leading 
causes of morbidity and mortality in women worldwide. Both share risk 
factors such as obesity, age, and oxidative stress. DM promotes the 
development and progression of breast carcinoma, even affecting the 
treatment option. Several studies have found that the severity of breast 
cancer in diabetic and prediabetic patients is greater than that found 
in non-diabetic patients. Methods: It was evaluated the behavior of 
MCF-7 cells under mimicking conditions of obesity and to low and high 
glucose levels. Cells exposed to high glucose levels were separated 
into 2 groups: with and without mature 3T3-L1 adipocyte conditioned 
medium (aCM). This aCM is enriched with adipokines secreted by 
these adipocytes (secretome), thus mimicking the hyperglycemic 
state found in diabetic patients and the high adiposity associated with 
type 2 DM. Cell viability, migration, proliferation, cytotoxicity and cell 
death assays were performed under the different culture conditions. 

Results: Our results show an increased proliferation and viability 
in the condition mimicking diabetogenic obesity. The identification 
of molecular pathways that correlate DM with breast cancer are 
extremely important for the diagnosis and therapy of this neoplasia 
with a high incidence in our population. Conclusions: Overall obesity 
increases the tumor viability and aggressiveness.
Palavras-Chave: Obesity, Breast Cancer

P15 
Circadian rhythm, molecular clocks and obesity
Retirado pela autora

P16 
Adipocyte’s secretome and sexual hormones influence metabolic 
activity and migration of prostate tumor PC3 cells
Fernanda Duarte1,2,3, Carla Luís1,4,5, Isabel Faria1, Pilar Baylina1, José 
La Fuente2,3, Rúben Fernandes1,4
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It is long recognized, that testosterone is a crucial lipid hormone that 
plays a major role in key metabolic and pathophysiological process 
such as obesity and cancer. Regarding the role of testosterone on 
prostate cancer (PCa) there is still some discussion among the scientific 
community, since there are several discrepant studies. The aim of this 
work was to study associations between sexual hormones and in the 
biology of PCa in vitro. Methods: 3T3-L1 mature adipocytes were 
grown in culture. The adipocyte-enriched medium (aCM) was collected. 
This aCM is enriched with adipokines secreted by these adipocytes 
(secretome). Also, it was evaluated the effect of 5α-dihydrotestosterone 
(DHT) and E2 in the presence of aCM on PC3 prostate cancer cells. 
Cell viability, migration, proliferation, cytotoxicity and cell death assays 
were performed under the different culture conditions. Results: 
Moreover, adipocyte-secreted molecules increase aggressiveness of 
PCa cells in vitro by increasing metabolic activity of PC3 cells as well 
as its ability to migrate. Lastly, DTH but not E2 enables migration in 
vitro. Conclusions: Our in vitro results evidence that our methodology 
may be used as a cellular model to study the molecular mechanisms 
underlying the effect of adipokines in prostate cancer since, are in 
accordance with the new perspective of PCa pathogenesis.

P17 
Differences in expectations, motivations and strategies for 
weight loss/control
Alexandra Amoroso

Montepio Geral Associação Mutualista
psamoroso@montepio.pt

Introduction: The accuracy of weight loss/control strategies is 
dependent on the ability to understand which tactics work in different 
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settings. So, it is important to understand how different people with the 
same pathology react to it. Methods: Information about 329 overweight/
obese (BMI>25) Portuguese was collected through a questionnaire. 
Fischer’s test, T-test and Pearson’s correlation coefficient were used to 
test differences in expectations, motivations and strategies for weight 
loss/control, according to sex, age and educational attainment level. 
Results: To the question “Are you trying to lose weight?” 56.9% of 
men and 43.1% answered “yes” (p=0.025); those who answered “no” 
have a mean age of 52.3, those who answered “yes” have a mean 
age of 48.9 (p=0.044). When questioned about the desired weight, the 
percentage of expected weight loss for women is of 12.9%, for men is 
9.8% (p<0.001). Losing weight to solve health issues is a motivation 
for 66.4% of undergraduate individuals, in graduate individuals this 
percentage is 33.6% (p=0.018); the mean age of individuals that are 
motivated to lose weight to solve health problems is 50.7, for those 
who are not motivated with solving health problems have a mean age 
of 46.1 (p=0.007). Meeting professional requirements is a motivation 
to lose weight for 76% of undergraduate individuals and 24.1% of 
graduate ones (p=0.006). The consumption of vegetables is a strategy 
to lose weight for 54% of men and 46.1% to women (p=0.027). The 
mean age of individuals who regularly consume soup as a strategy 
to lose weight is 51.1%, those who do not consume soup regularly 
is 43.3% (p<0.001). Conclusions: There are different expectations, 
motivations and strategies for weight loss, according to sex, age and 
educational attainment level. These variables must be considered in 
the conception of weight loss/control strategies/programs.
Palavras-Chave:  expectations motivations strategies

P18
Study protocol of the eBEfree project: An app-delivered 
mindfulness, values and compassion-based programme for 
binge eating and obesity
José Pinto-Gouveia1, Cristiana Duarte2, Lara Palmeira1, Sérgio 
Carvalho1, Marcela Matos1, Cláudia Ferreira1, Joana Duarte1, Marina 
Cunha1, Paula Castilho1, Bruno Sousa3, Luís Cordeiro3.
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3 Onesource
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Introduction: Binge Eating Disorder (BED) is a public health concern 
by virtue of its high prevalence, psychiatric comorbidity and association 
with overweight and obesity. Binge eating has been related to the 
development and severity of obesity, and research shows that it 
affects the effectiveness of weight management programmes. There 
is a growing interest in the development of psychological interventions 
for binge eating, namely based on mindfulness, compassion and 
acceptance and values-based approaches. BEfree is a novel 12-week 
group intervention for individuals with BED and obesity that integrates 
these approaches. BEfree revealed efficacy in diminishing binge eating 
symptomatology, weight stigma, shame, and in improving quality of life. 
ICT-based interventions may be effective delivery formats that improve 
access and adherence to treatment. The current project will develop 
and test the effectiveness of an app-delivery format of the BEfree: 
the eBEfree. Method: The eBEfree ICT-based toolkit will include 
sequential modules with psychoeducation about the factors involved 

in binge eating development and maintenance; mindfulness and 
compassion practices; exercises to cultivate psychological flexibility 
and values-based actions. The toolkit will also emphasize daily self-
monitoring (i.e., practices frequency, eating behaviour and physical 
activity). eBefree will be examined in 70 participants by comparing 
the eBEfree intervention group with a control group (waiting list) and 
with the original BEfree (n = 31). Results: The primary outcomes will 
include: reductions in binge eating symptomatology and other body 
image and disordered eating symptoms. The secondary outcomes 
will be: weight reductions, reductions in psychological distress, and 
improvements in wellbeing. Conclusions: This project will examine 
the impact of an innovative and potentially cost-effective form of 
treatment for BED. The implementation and dissemination of the 
eBEfree may facilitate access to treatment to the wider community 
with binge eating, and reduce the burden of obesity.
Palavras-Chave: Binge Eating Disorder; Obesity; Mindfulness; 
Compassion; Values ICT-based intervention

P19
Relação entre perfil antoprométrico e sintomas de depressão em 
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A obesidade é considerada uma doença crônica, multifatorial e com 
prevalência de aproximadamente 19% na população brasileira. Sintomas 
de depressão são comuns nesta população, principalmente entre 
obesidade de graus 2 e 3. A comorbidade entre ambas está associada a 
um maior risco para doenças crônicas, especialmente as coronarianas. 
Poucos estudos, no entanto, associaram sintomas de depressão com 
diferentes aspectos do perfil antropométrico de pacientes obesos. 
O objetivo do presente estudo foi explorar a correlação entre perfil 
antropométrico e sintomas de depressão em indivíduos com obesidade. 
Participaram do estudo 294 indivíduos (55,1% do sexo feminino) com 
idade entre 18 e 74 anos. O peso médio do grupo foi de 105,3 quilos, 
índice de massa corporal (IMC) médio de 35,9 kg/m2, sendo 51,7% de 
pacientes com obesidade grau I, 31,3% obesidade grau II e 17% obesos 
grau III. A circunferência abdominal (CA) teve média de 106,7 cm para 
mulheres e 122,8 cm para homens. Considerando a amostra em geral, 
a análise de correlação de pearson revelou magnitude baixa entre o 
escore do BDI-II e as medidas de IMC (r = 0,20, p<0,001) e gordura (r = 
0,33, p<0,001). A mesma análise foi realizada considerando ambos os 
sexos, separadamente. Para mulheres, o BDI-II não se correlacionou 
com perfil antropométrico. Por outro lado, entre homens, houve 
correlação moderada entre BDI-II e medidas de IMC (r = 0,44, p<0,001) 
e circunferência abdominal (r = 0,40, p<0,001), correlações fracas entre 
BDI-II e gordura (r = 0,36, p<0,001) e peso (r = 0,39, p<0,001). Não 
houve correlação entre circunferência cervical (CC) também conhecida 
como circunferência do pescoço e BDI-II. O presente estudo sugere 
associação entre sintomas de depressão e perfil antopométrico em 
homens obesos, mas não entre mulheres. Estudos com amostras 
maiores devem ser realizados para confirmar esses achados.
Palavras-Chave: Sintomas depressivos, obesidade, depressão, 
antropometria
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Perceção e influência da imagem corporal nos comportamentos 
de atividade física e ingestão alimentar em adolescentes com 
excesso de peso.
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Objetivo: Analisar a perceção da imagem corporal (IC) utilizando as 
figuras de Stunkard, e a relação desta com os níveis de atividade 
física (AF) e ingestão alimentar (IA) em adolescentes com excesso de 
peso acompanhados em consulta de Obesidade Pediátrica. Métodos: 
Estudo transversal, onde foram avaliados os dados antropométricos, 
composição corporal, AF, IA e IC de 112 adolescentes, 12-18 anos, 
com excesso de peso (IMC ≥p85) recrutados para o estudo não-
randomizado controlado PAC-MAnO. Adicionalmente calculou-se 
a diferença entre a perceção da IC e o IMC (categórico), tendo a 
diferença entre grupos sido analisada através de um teste t para 
amostras independentes. Realizaram-se ainda correlações parciais 
controladas para sexo, raça, estadio pubertário e IMC, bem como 
regressões lineares. Resultados: Utilizando a diferença entre a 
perceção da IC e o IMC, observou-se que 79,4% dos participantes 
subestimaram o seu peso. Quando comparados com seus pares, os 
adolescentes que subestimaram o seu peso mostraram ter valores 
mais elevados de IMC z-score (d=0.6, p<.001), perímetro da cintura 
(d=0.3, p=.031), perímetro da anca (d=0.8, p<.001), rácio cintura/altura 
(d=0.2, p <.015), e percentagem de massa gorda (d=0.7, p <.001). 
Encontrou-se uma regressão significativa entre a IC e a AF vigorosa 
(F(1,52)=4,08, p=.049) com um R2 de 0,73. A AF vigorosa diminuiu 
2,85 min/dia a cada unidade de IC. No entanto, quando controlando 
para o IMC, não se observou qualquer associação entre a IC e a AF ou 
IA. Conclusão: De acordo com os resultados deste estudo, a grande 
maioria dos adolescentes com excesso de peso subestima o seu peso, 
o que poderá comprometer o seu empenho na adesão às medidas de 
controlo de peso. Mais estudos serão necessários para perceber se a 
promoção de uma perceção realista do peso poderá ser uma estratégia 
importante para melhorar a adesão terapêutica nesta população.
Palavras-Chave: Adolescentes; Excesso de peso; Imagem corporal; 
Atividade física; Ingestão alimentar.

P21 
Aptidão Cardiorrespiratória e Qualidade de Vida Relacionada à 
Saúde em Adolescentes: Análise Longitudinal
Olga Sofia Evaristo, Carla Moreira, Rute Santos, César Agostinis-
Sobrinho, Jorge Mota, José Oliveira-Santos, Sandra Abreu, Luís 
Lopes, André Oliveira.

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto
pimpolhaster@gmail.com

Introdução: Há um número insuficiente de estudos longitudinais que 
examinam a associação entre a aptidão cardiorrespiratória (ACR) e a 

qualidade de vida relacionada com a saúde (QVRS) em adolescentes. 
Objetivo: O objetivo deste estudo consistiu em examinar explorar 
a associação longitudinal entre a ACR e QVRS numa amostra de 
adolescentes e determinar se as mudanças na ACR foram associadas 
à QVRS, nos 2 anos de follow-up Desenho: Trata-se de uma análise 
longitudinal com 571 adolescentes portugueses (274 meninos e 297 
meninas) com idades entre 12 e 18 anos. Métodos: A QVRS foi 
medida com o questionário Kidscreen-10; a corrida de 20 m foi usada 
para estimar a ACR; o estatuto socioeconómico foi avaliado com a 
Escala de Afluência Familiar; e os estágios de maturação sexual 
foram avaliados com os estágios de Tanner. Análise de variância de 
medidas repetidas unidirecional (ANOVAs), análise de regressão e 
ANCOVA foram realizadas. Resultados: As análises de regressão 
mostraram que a ACR foi positivamente associada à QVRS, no 
baseline (B = 0,095; p = 0,023) e no follow-up (B = 0,090; p = 0,012). 
Os participantes com ACR persistente elevada, durante um período 
de 2 anos, mostraram maiores valores de QVRS, com uma diferença 
significativa para aqueles que diminuíram a ACR, durante esse período, 
após ajustes para idade, sexo, estatuto socioeconómico e estágio 
de maturação sexual. A QVRS diminuiu significativamente, desde o 
baseline até ao follow-up, com os rapazes a demonstrar melhores 
resultados da QVRS do que as raparigas. Verificamos, também, que a 
ACR diminuiu significativamente ao longo de dois anos nas raparigas 
e aumentou, ligeiramente, nos rapazes, com diferenças estatísticas 
significativas apenas nas raparigas. Conclusões: Alterações na 
aptidão cardiorrespiratória durante a adolescência foram associadas 
à QVRS ao longo de um período de dois anos. Este estudo sugere 
que melhorar a aptidão cardiorrespiratória pode ser uma estratégia 
particularmente importante para melhorar a QVRS dos adolescentes.
Palavras-Chave: Aptidão aeróbica; qualidade de vida relacionada 
coma saúde; adolescentes; follow-up

P22
Influência da composição corporal no arco plantar dos 
adolescentes brasileiros
Tânia Hamu, Nathály Fogaça, Cibelle Formiga

Universidade Estadual de Goiás
tania.ft@gmail.com

Introdução: em adolescentes, a obesidade proporciona uma carga 
excessiva sobre as articulações de suporte, predispondo esses 
pacientes a lesões em tronco ou membros, bem como a possíveis 
alterações no arco plantar. O objetivo do estudo foi avaliar a influência 
da composição corporal no arco plantar de adolescentes brasileiros. 
Métodos: estudo observacional, transversal, com 18 adolescentes 
brasileiras (12 a 18 anos). Os seguintes dados antropométricos foram 
medidos: peso, altura, percentil do índice de massa corporal (IMC) 
para classificar o IMC e a dobra cutânea, com a metodologia proposta 
pela Sociedade Internacional para o Avanço da Cineantropometria 
(ISAK). A análise do arco foi obtida por fotopodoscopia e cálculo do 
índice do arco pelo método de Staheli. As comparações foram feitas 
entre três grupos por ANOVA e o nível de significância adotado para 
o estudo foi de 5% (p <0,05). Resultados: os adolescentes foram 
divididos em três grupos: Grupo I - oito adolescentes eutróficos 
(IMC de 18,80 ± 0,90 e percentual de gordura de 32,68%,). Grupo 
II - seis adolescentes com sobrepeso (IMC de 25,74 ± 1,38 e 
percentual de gordura de 41,57%,). Grupo III - quatro adolescentes 
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com obesidade (IMC de 31,76 ± 4,20 e percentual de gordura de 
46,43%). Grupos formados por adolescentes com sobrepeso e 
eutróficos com obesidade apresentaram diferenças quando foram 
comparados massa corporal, IMC e percentual de gordura corporal (p 
<0,001). Quanto ao arco plantar, não foram encontradas diferenças 
significativas no índice de arco (p> 0,05). Conclusão: Não houve 
influência da composição corporal no arco plantar de adolescentes 
brasileiros. Assim, neste estudo, o excesso de massa corporal não 
contribuiu como fator predisponente ao pé plano em adolescentes.
Palavras-Chave: Adolescente. Composição do corpo. Índice do Arco 
Plantar

P23 
Prevalência de excesso de peso infantojuvenil nos Cuidados de 
Saúde Primários
Carina Pereira, Catarina da Silva, Rita Oliveira, Emanuel Valpaços, 
Rosa Príncipe

Unidade Local de Saúde de Matosinhos
mmp.carina@gmail.com

Introdução: A Obesidade infantil é um importante problema de saúde 
pública em todo o mundo a qual está associada à emergência de 
inúmeras co morbilidades. Os objetivos deste trabalho consistem em 
estimar a prevalência de excesso de peso (pré-obesidade e obesidade) 
na população infantojuvenil, dos Cuidados de Saúde Primários (CSP) 
de Matosinhos e analisar sua a relação com o género, a freguesia 
de residência e os diagnósticos clínicos codificados de excesso de 
peso e de obesidade. Métodos: Estudo transversal, com base nos 
registos clínicos de 3188 crianças entre os 6 e 8 anos de idade e de 
3565 crianças entre os 15 e 17 anos, no período entre 2015-2017. 
Os padrões da Organização Mundial de Saúde foram utilizados para 
determinar o percentil de IMC. Foi efetuada uma análise descritiva 
e posteriormente exploratória. Resultados: Observou-se uma 
prevalência de excesso de peso de 32,4% entre os 6-8anos e de 
32,8 entre os 15-17 anos, dos quais 13,4% e 11,1% apresentavam 
obesidade, respetivamente. 90,7% das crianças e 76,6% dos jovens 
categorizados como pré obesos, não tinham qualquer diagnóstico de 
excesso de peso/obesidade registado no seu processo clínico, assim 
como 36,6% e 48,8% dos obesos. Entre os 15-17 anos observou se 
maior prevalência de excesso de peso nas freguesias rurais, de pré 
obesidade no género feminino e de obesidade no masculino, com 
diferenças estatisticamente significativas. Conclusões: A prevalência 
de excesso de peso infantil neste estudo foi semelhante à da região 
Norte segundo o Projeto COSI. Verificou-se, no entanto, que existe 
um importante problema de subcodificação, sobretudo relativamente 
à pré-obesidade e no grupo entre os 6-8 anos, perpetuando/
agravando um problema que poderá ter repercussões na vida adulta. 
Ademais, os diagnósticos/registos corretos são fundamentais para o 
conhecimento da real dimensão do problema e respetiva intervenção.
Palavras-Chave: Prevalência, Excesso de Peso, Infantojuvenil, Índice 
de Massa Corporal, Cuidados de Saúde Primários

P24
Gastroplastia vertical endoscópica – Ressutura após oito meses 
de procedimento
Marco Silva1, Luiz de Quadros2, Sara Gomes3, Manoel Galvão Neto2, 
Thiago Souza2, Eduardo Grecco2, Guilherme Macedo1

1 Centro Hospitar de São João
2 ABC Medical School - São Paulo, Brasil
3 USF Alfena
marcocostasilva87@gmail.com

Introdução: A melhor modalidade de tratamento de doentes com 
obesidade grau I ou II sem comorbidades é controversa, sendo que 
os tratamentos endoscópicos endoluminais têm sido propostos com 
bons resultados. A gastroplastia vertical endoscópica com uso de 
OverStitch®, tem se mostrado seguro, eficaz e reprodutível, com 
poucas complicações no tratamento dos graus ligeiros de obesidade. 
Caso Clínico: Mulher de 52 anos de idade, com obesidade Grau 
II (IMC 36Kg/m²), sem comorbidades. Após falência de tratamento 
clínico e endoscópico (balão intrgástrico) de obesidade, foi submetida 
a gastroplastia endoscópica. A gastroplastia endoscópica foi 
realizada com sistema OverStich® com aplicaçao de 4 plicaduras em 
forma de “U” de acordo com a técnica descrita na literatura. Após 
o procedimento, a doente perdeu 12% do peso total atingindo um 
IMC 32.2Kg/m2, 5 meses após o procedimento. Contudo, apresentou 
interrupção da perda de peso apesar de seguimento com equipe 
multidisciplinar, com aumento de peso progressivo, atingindo um IMC 
33.9Kg/m², 8 meses após o procedimento. Na endoscopia identificou-
se dilatação do lumem gástrico em comparação com o pós-operatório 
imediato. Após discussão dos riscos/benifícios de intervenção 
cirúrgica (Roux-en-Y gastric bypass) vs. repetição do procedimento 
de gastroplastia endoscópica com sutura adicional para diminuição 
do lúmen gástrico, a doente optou pela realização de gastropalstia 
endoscópica revisional. Após início e confirmação da tolerância de 
dieta líquida, a doente teve alta no mesmo dia. Após 6 meses de 
seguimento a doente apresenta IMC 30.5kg/m², correspondendo 
a perda de 16% do peso corporal total, seguindo plano nutricional. 
Conclui-se que a gastroplastia endoscópica se insere de forma 
eficaz e segura no tratamento primário da obesidade, e possibilita 
a reabordagem nos doentes que apresentam recuperação do peso 
inicialmente perdido/estagnação da perda de peso, assim como dos 
casos que não atingem o peso desejado.
Palavras-Chave: Endoscopia Bariátrica Gastroplastia Ressutura

P25 
Hiperinsuflação Aguda de Balão Intragástrico Reajustável
Marco Silva1, Luiz de Quadros2, Sara Gomes3, Manoel Galvão Neto2, 
Thiago Souza2, Eduardo Grecco2, Guilherme Macedo1

1 Centro Hospitar de São João
2 ABC Medical School - São Paulo, Brasil
3 USF Alfena
marcocostasilva87@gmail.com

Introdução: Os autores descrevem dois casos raros na literatura de 
hiperinsuflação aguda de balão intragástrico (BIG). Esta complicação 
deve ser suspeitada nos casos de vómitos, dor e distensão abdominal 
após colocação de BIG. São necessários estudos randomizados 
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que permitam esclarecer o papel dos antibióticos e antifúngicos 
na profilaxia primária e secundária de hiperinsuflação de BIG. 
Casos Clínicos: Uma mulher de 62 anos de idade com IMC 30kg/
m2 (peso=70.5kg), colocou um BIG ajustável Spatz3®. Quatorze 
semanas depois, a doente recorreu ao Serviço de Endoscopia 
por queixas de dor epigástrica, vómitos e distensão abdominal. A 
endoscopia confirmou a suspeita clínica de hiperinsuflação do balão. 
Foi decidida a remoção do conteúdo líquido do balão seguida de 
reenchimento com instilação de 500mL de nova solução de soro 
fisiológico, azul de metileno e amoxicilina. O conteúdo removido 
do BIG foi enviado para cultura microbiológica, sendo positiva para 
Streptococcus viridans (sensível para beta-lactámicos) e negativa 
para fungos. A doente apresentou boa evolução tendo retirado o IGB 
após 3 meses, sem outras complicações. Mulher de 34 anos de idade 
com IMC 28kg/m2 (peso=69.7kg), colocou um BIG Spatz3®. Dez 
semanas depois, a doente iniciou queixas de desconforto epigástrico, 
intolerância alimentar e distensão abdominal. A endoscopia reveou 
uma hiperinsuflação do BIG pelo que se aspirou o conteúdo do balão 
seguido de instilação de 500mL de nova solução de soro fisiológico, 
azul de metileno e ceftriaxone empírica, baseado no exame cultural da 
doente previamente descrita. No entanto, o exame cultural do líquido 
removido foi negativo e passadas 8 semanas a doente apresentou 
recidiva da hiperinsuflação BIG foi removido, sendo colocado 
novo balão, que decorreu sem intercorrências. O conteúdo do BIG 
removido foi enviado para exame microbiológico tendo-se verificado 
crescimento de Candida tropicalis. O segundo BIG foi removido 
passados 8 meses, sem outras complicações.
Palavras-Chave: Endoscopia Bariátrica Balão Intragástrico 
Hiperinsuflação

P26 
Cirurgia bariátrica – 10 anos de seguimento
Diana Filipa da Silva Catarino, Dírcea Rodrigues, Cristina Ribeiro, 
Diana Silva, Mara Ventura, Adriana Lages, Nelson Cunha, Lúcia 
Fadiga, Joana Guiomar, Francisco Carrilho

CHUC
diana_catarino@hotmail.com

Introdução: A obesidade é uma doença crónica associada a múltiplas 
complicações. A cirurgia bariátrica é atualmente o tratamento mais 
eficaz na obesidade grave. Existem poucos estudos de seguimento 
a longo prazo. Métodos: Estudo retrospetivo, baseado em registos 
clínicos de doentes submetidos a cirurgia bariátrica há ≥10 anos, 
seguidos na consulta de obesidade do SEDM-CHUC. Foram 
avaliados benefícios relacionados com: antropometria, diabetes 
mellitus (DM), hipertensão arterial (HTA) e dislipidemia. A análise 
estatística foi realizada com apoio do SPSS v.25. Foram considerados 
estatisticamente significativos (ES) resultados com p<0,05. 
Resultados: De 39 doentes, selecionámos 30, com seguimento 
completo na consulta. Idade média: 54,1 anos ±9,1; 80% mulheres; 
média de seguimento: 12,2 anos ±1,6. Destes, 53,3% realizaram 
bypass gástrico, 33,3% banda gástrica, 10% sleeve gástrico e 3,3% 
duodenal-switch. No pré-operatório: IMC médio - 50,2 kg/m2 ±6,9 e 
percentagem média de massa gorda (%MG) - 56,2% ±11,9. Verificou-
se uma diminuição do IMC (p<0,001) e da %MG (p<0,001) após um 
ano, mantida aos cinco e dez anos. A percentagem de excesso de 
peso perdido (%EPP) no primeiro ano foi 66,0% ±19,3, aos 5 anos - 

62,0% ±23,7 e aos 10 anos - 55,3% ±23,0, com diferença ES aos 10 
anos vs 1 ano (p=0,004). A perda de peso e %EPP foi sempre superior 
no bypass vs banda gástrica. No pré-operatório, 10% dos doentes 
tinham DM; no 1º ano - 0%; aos 5 e 10 anos – 6,6%, com redução 
do número de fármacos. Em relação à HTA, no pré-operatório 80% 
eram hipertensos; no 1º ano – 36,7%; aos 5 anos - 40%; aos 10 anos 
– 43,3%. Quanto à dislipidemia, no pré-operatório estava presente 
em 76,6%; no 1º ano - 33,3%; aos 5 anos - 53,3%; aos 10 anos 
-56,7%. A redução de casos de HTA e dislipidemia, a longo prazo, 
foi ES (p=0,001 e p<0,001). Conclusões: Este trabalho demonstrou 
que a melhoria atingida nos parâmetros antropométricos é mantida 
no seguimento prolongado dos doentes. Quanto às complicações 
metabólicas estudadas, verificou-se melhoria significativa a longo 
prazo, com remissão parcial ou total.
Palavras-Chave: Obesidade cirurgia bariátrica diabetes hipertensão 
dislipidemia

P27 
Nova abordagem para perda ponderal pré-operatória na 
superobesidade: 2 casos
Leneo Andrade, Ana Cruz, Wanda Pereira, António Albuquerque, 
Nuno Borges, Celso Nabais, Anabela Guerra, João Pereira

CHULC - Hospital de Curry Cabral
leneoandrade@gmail.com

Introdução: Na superobesidade (IMC>50 Kg/m2) o risco de 
complicações da cirurgia bariátrica (CB) está aumentado e, poderá 
inviabilizar o procedimento. Daí a relevância de abordagens 
terapêuticas inovadoras, como o “regime Stier”, no sentido de adequar 
a condição pré-operatória, dos doentes com superobesidade, inaptos 
para cirurgia. Métodos: O “regime Stier” foi implementado em 2 
doentes com IMC>50 Kg/m2, inaptos para CB, durante 21 dias 
de internamento, sujeitos a dieta hipocalórica 1000 Kcal/dia em 
combinação com nutrição parentérica 1000 ml/dia de solução de 
aminoácidos de cadeia ramificada [L-Leucina 13,6 g/l], 1.2 mg de 
Liraglutide do 1º ao 3º dia e 1.8 mg posteriormente. Avaliaram-se os 
dados antropométricos e a volumetria do fígado no 1º e último dia do 
procedimento. Resultados: Caso 1: masculino, 39 anos, peso inicial 
– 227 Kg (IMC – 80.4 Kg/m2), peso final – 215 Kg (IMC – 76.2 Kg/m2), 
perda ponderal de 12 Kg. Volumetria do fígado (inicial: LD 21cm, LE 
14cm / final: LD 20cm, LE 14cm). Caso 2: masculino, 50 anos, peso 
inicial – 174 Kg (IMC – 59.5 Kg/m2), peso final – 155.4 Kg (IMC – 53.1 
Kg/m2), perda ponderal de 18.6 Kg. Volumetria do fígado (inicial: LD 
24cm, LE 16cm / final: LD 22.5cm, LE 16cm). Conclusão: O “regime 
Stier” demonstrou ser eficaz na perda ponderal pré-operatória, pois 
permitiu, a curto prazo, atingir condição clínica adequada à realização 
da cirurgia bariátrica.
Palavras-Chave: Pré-operatório inovador superobesidade cirurgia 
bariátrica

P28
Intervenção multidisciplinar em adultos obesos da marinha 
portuguesa
Retirado pelo autor
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P29
Obesidade de causa endócrina, a propósito de um caso clínico
Vânia Gomes, Florbela Ferreira, Maria João Bugalho

Hospital de Santa Maria
vania.rodrigues.gomes@gmail.com

Introdução: A obesidade está relacionada com o aumento da ingestão 
calórica e sedentarismo. Numa minoria dos casos identificam-
se causas genéticas e distúrbios endócrinos que interferem com 
o apetite, o metabolismo e a distribuição de gordura corporal. A 
síndroma de Cushing endógena é disso exemplo. É uma doença rara 
(incidência de 1-3/1000000/ano) que cursa com excesso de peso em 
70-95% dos casos. Caso Clínico: Mulher de 45 anos, referenciada 
à consulta de Endocrinologia por Obesidade grau 2 (IMC 37kg/m2) 
associada a co-morbilidades (hipertensão arterial, síndrome da 
apneia obstrutiva do sono, dislipidemia e patologia osteoarticular). 
Referia aumento de peso gradual com 20 anos de evolução e 
aparecimento nos últimos dois anos de quadro de insónia, labilidade 
emocional, equimoses fáceis e fraqueza muscular. Ao exame objetivo 
apresentava obesidade central, estrias violáceas, hirsutismo, fácies 
em lua cheia e plétora facial. Na avaliação analítica verificou-se 
elevação do cortisol urinário (379 pg/ml) e diminuição da TSH (0,33 
uU/ml). Realizou prova noturna com 1 mg de dexametasona e 
posteriormente prova de supressão de 48h, ambas sem supressão 
do cortisol matinal (11,9 e 3,8 µg, respetivamente). A densitometria 
óssea revelou osteopenia do colo do fémur. A ressonância magnética 
selar mostrou microadenoma hipofisário com 7x3 mm à direita. Foi 
submetida a cirurgia transesfenoidal. A histologia confirmou tratar-se 
de adenoma com imunopositividade para ACTH atípico, Ki67 5-8%. 
Após a cirurgia necessitou de hidrocortisona (durante 18 meses) e 
iniciou levotiroxina por hipotiroidismo central. Durante o follow-up de 
2 anos verificou-se cura bioquímica do hipercortisolismo, melhoria do 
perfil tensional e perda ponderal global de 5kg, apesar de tratamento 
complementar com dieta e exercício. Conclusão: Embora raras, as 
causas secundárias de obesidade devem ser sempre investigadas. 
O hipercortisolismo pode agravar o aumento ponderal e outras 
comorbilidades destes doentes, contudo o seu tratamento pode não 
ser suficiente para uma redução ponderal significativa.
Palavras-Chave: Obesidade, Doença de Cushing

P30
Sleeve Gástrico Revisional Versus Sleeve Gástrico Primário: 
Estudo Caso-Controlo
Sara Castanheira Rodrigues1, André Pinho1,2, André Pereira1, Hugo 
Sousa1,2, Eduardo Costa1,2, Silvestre Carneiro1, José Barbosa1,2, John 
Preto1,2, J . Costa-Maia1

1 Centro Hospitalar São João, Porto portugal
2 Grupo AMTCO, Centro Hospitalar São João, Porto, Portugal
saracastanheirarodrigues@gmail.com

Introdução: Alguns doentes requerem outros procedimentos 
bariátricos após falência de banda gástrica adjustável (BGA). A 
conversão em Sleeve Gástrico (SG-R) é usada sobretudo nos casos 
em que o Bypass Gástrico Revisional está contraindicado, sendo uma 
técnica exigente no contexto de cirurgia revisional e cujos resultados 
devem ser devidamente validados. Objectiva-se comparar os 

resultados do SG-R e do Sleeve Gástrico Primário (SG-P) relativamente 
ao perfil de segurança e à perda ponderal a médio-prazo. Métodos: 
Entre 2010 e 2017, 334 (14,9% de 2247) doentes foram submetidos 
a procedimentos bariátricos revisionais. Foram selecionados 50 
doentes submetidos a SG-R após falência de BGA, emparelhados 
com um grupo de 50 doentes submetidos a SG-P relativamente a 
idade, género e índice de massa corporal (IMC). Foram comparados 
os seguintes parâmetros: dados demográficos; dados pré-operatórios 
(peso, altura e IMC); duração da cirurgia; complicações cirúrgicas 
precoces (<90 dias) e tardias; duração do follow-up; perda de peso, 
percentagem de excesso de peso perdido (%EPP) e percentagem 
de peso total perdido (%PTP). Resultados: O follow-up médio foi 
42,8±17,3 meses e 57,7±25,1 meses nos grupos submetidos a SG-R 
e SG-P, respetivamente. Noventa doentes tiveram ≥24 meses de 
follow-up (44 SG-R vs. 46 SG-P). Nestes doentes, o follow-up médio 
foi 45,9±15,4 SG-R vs. 61,1±22,1 meses SG-P. Não se verificaram 
diferenças na perda ponderal (média %EPP=54,9±30,6 após SG-R e 
56,1±21,9 após SG-P), considerando os dados do último follow-up e 
apenas para doentes com follow-up ≥24 meses. A duração da cirurgia 
foi significativamente maior no SG-R (116,8±52,9min SG-R vs. 
84,7±26,1min SG-P). Não se encontraram diferenças relativamente 
às complicações, conversões ou mortalidade. Conclusão: Nesta 
série não se verificaram diferenças estatisticamente significativas 
entre os doentes submetidos a SG-R ou SG-P relativamente ao 
perfil de segurança e à perda ponderal. Estes resultados mostram 
que o Sleeve Gástrico é um procedimento a considerar mesmo após 
falência da BGA.
Palavras-Chave: Sleeve Gástrico; Banda Gástrica; Obesidade

P31 
Abordagem clínica e atuação em cirurgia plástica reconstrutiva 
pós-bariátrica
Juliana Martins Sousa, Joaquim Bexiga

Hospital de São José
juliana.nmsousa@gmail.com

Introdução: A Obesidade constitui uma epidemia a nível mundial 
com tendência crescente. O seu controlo é, assim, imperativo, 
tendo-se verificado, ao longo dos tempos, o aumento do número de 
procedimentos de Cirurgia Bariátrica e, como tal, de Cirurgia Plástica 
Reconstrutiva Pós-Bariátrica. Estes são, geralmente, doentes com 
múltiplas comorbilidades, o que exige uma avaliação e seguimento 
rigorosos. Por outro lado, as deformidades pós-Cirurgia Bariátrica 
são diversas, desordenadas e imprevisíveis, surgindo a necessidade 
de uma descrição estandardizada das mesmas, de forma a facilitar 
a comunicação entre cirurgiões. Com este trabalho pretende-se 
dar a conhecer o protocolo de abordagem clínica e de atuação em 
Cirurgia Reconstrutiva Plástica Pós-Bariátrica no Hospital de São 
José. Métodos: Apresentação do protocolo de abordagem clínica 
e de atuação em Cirurgia Reconstrutiva Plástica Pós-Bariátrica no 
Hospital de São José, assim como de casos clínicos de Cirurgia do 
Contorno Corporal Pós- Cirurgia Bariátrica. Resultados: No pré-
operatório é imperativo uma história e exame físico completos, com 
ênfase particular no histórico ponderal. A Pittsburgh Rating Scale 
permite uma descrição estandardizada das deformidades corporais, 
assim como estabelecer uma correlação entre a deformidade e a 
estratégia cirúrgica. Terão indicação operatória os doentes com idade 
superior a 16 anos e um Índice de Massa Corporal atual ≤ 28 kg/
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m2 e estabilidade ponderal de 12 meses com distúrbio funcional 
significativo, na ausência de contra-indicações estabelecidas. No peri-
operatório são importantes várias medidas com particular destaque 
para a avaliação do risco tromboembólico e sua profilaxia. O pós-
operatório deverá ser individualizado de acordo com o procedimento 
realizado. Conclusão: A abordagem clínica adequada em Cirurgia 
Reconstrutiva Plástica Pós-Bariátrica envolve várias etapas, tendo em 
vista a minimização do risco cirúrgico. É fundamental a elaboração e 
o estabelecimento de Protocolos que permitam agilizar este processo 
de forma a proporcionar os melhores cuidados.
Palavras-Chave: Obesidade Cirurgia Bariátrica Cirurgia do Contorno 
Corporal

P32
Gravidez após bypass gástrico: do excesso ao défice?
Liliana Fonseca, Diana Borges Duarte, Eva Lau, Fernando Pichel, 
Joaquim Gonçalo, Clara Pinto, Joana Vilaverde, Jorge Dores, Helena 
Cardoso

Centro Hospitalar e Universitário do Porto
lilianafonsecaa@gmail.com

Introdução: O bypass gástrico em Y de Roux (BGYR) associa-se 
a uma rápida perda de peso e a malabsorção com risco de défices 
nutricionais e vitamínicos. A longo prazo, as implicações deste 
procedimento na saúde materno-fetal são ainda pouco esclarecidas. 
Com este estudo pretende-se avaliar resultados maternos e 
perinatais em grávidas submetidas a bypass gástrico. Métodos: 
Estudo retrospectivo das grávidas previamente submetidas a 
BGYR, vigiadas entre 2013 e 2018 no Centro Materno-Infantil 
do Norte (CMIN). Os recém nascidos(RN) foram classificados de 
acordo com a curva de Fenton. A morbilidade fetal foi definida pela 
presença de um ou mais dos seguintes: prematuridade, hipoglicemia 
neonatal, hiperbilirrubinemia, síndrome de dificuldade respiratória, 
internamento na UCIN ou trauma no parto. Foi aferido o estado 
nutricional e suplementação materna ao logo da gestação. Análise 
estatística realizada aplicando o SPSS21.00. Resultados: Das 25 
grávidas submetidas a BGYR com primeira consulta no CMIN apenas 
14 foram incluídas (excluídas 7 grávidas por parto noutra instituição; 
3 por perda de seguimento e uma gravidez gemelar). A média de 
idade das parturientes foi de 35,6±2,8 anos; a mediana de tempo 
entre BGYR e concepção foi de 38,5 meses (min: 8; máx: 92), duas 
engravidaram antes dos 12 meses. O IMC pré gestacional foi de 28,6 
± 2,7 kg/m² com ganho ponderal adequado em 57,1% e excessivo em 
28,6% (classificação IOM). Metade dos RN eram LIG. Observou-se 
morbilidade fetal em 14,3% da amostra. Dos défices nutricionais, a 
hipovitaminose D foi a mais prevalente (81,8% e 61,5% no 1º e 3º 
trimestres, respectivamente) seguida do Zinco (54,5% e 61,5% no 1º e 
3º trimestres, respectivamente). Níveis baixos de pré-albumina foram 
detectados em 66,7% e 53,8% no 1º e 3º trimestres, respectivamente. 
Ferropenia foi detectada em uma e três grávidas, respectivamente 
no 1º e último trimestres. Conclusão: Apesar do número limitado 
da amostra, registou-se uma elevada proporção de LIG, consonante 
com outros estudos. Apesar da suplementação, o défice de zinco foi 
o mais refractário.
Palavras-Chave: obesidade, bypass gástrico, gravidez, défices 
vitaminicos, morbilidade fetal

P33 
Marcadores de inflamação e associação com a gravidade da 
obesidade
Sara Campos Lopes1,2, Inês Ferreira Barros1, Mariana Barbosa1, 
Sílvia Paredes1, Cláudia Matta-Coelho1, Ana Margarida Monteiro1, 
Marta Alves1, Selma Souto1, Maria Lopes Pereira1

1 Hospital de Braga
2 Hospital Senhora da Oliveira de Guimarães
saragclopes@gmail.com

Introdução: A obesidade representa um importante estado pró-
inflamatório, que conduz a múltiplas comorbilidades e a um aumento 
da taxa de mortalidade. Neste estudo, procuramos identificar 
marcadores de atividade inflamatória com associação a diferentes 
graus de gravidade de obesidade. Métodos: Estudo retrospetivo 
com 216 doentes seguidos em consulta de Obesidade. Os seguintes 
parâmetros clínico-analíticos foram recolhidos e avaliados: idade, sexo, 
altura, peso, índice de massa corporal (IMC), perímetro abdominal 
(PA), proteína C-reativa (PCR), ferritina, contagem plaquetária 
e leucocitária, rácio neutrófilos-linfócitos (RNF), rácio plaquetas-
linfócitos (RPL) e comorbilidades (hipertensão arterial, dislipidemia, 
diabetes mellitus/pré-diabetes, síndrome metabólica, depressão, 
tabagismo). Os doentes foram divididos em 3 grupos, com base no 
IMC(Kg/m2). Na análise estatística dos dados foram utilizados testes 
não-paramétricos (teste de Kruskal-Wallis, teste de Mann-Whitney e 
coeficiente de correlação de Spearman) com nível de significância de 
0.05 (p=0.05). Resultados: A PCR foi o único marcador inflamatório 
com correlação positiva com peso (r=0.243,n=205;p<0.001), IMC 
(r=0.371,n=205,p<0.001) e PA (r=0.335,n=202,p<0.001). Apenas 
com a PCR se objetivaram diferenças estatisticamente significativas 
entre as 3 classes de IMC (classe 1,n=39;classe 2,n=79;classe 
3,n=97), p<0.001. A classe 3 apresentou uma mediana (Md3=6.87) 
superior à das outras classes (Md1=1.88;Md2=4.60). A PCR e 
RNL não apresentaram diferenças significativas em nenhuma 
das comparações efetuadas entre os indivíduos com e sem as 
comorbilidades acima detalhadas (p>0.05). Os outros marcadores 
inflamatórios apresentaram diferenças significativas em pelo menos 
uma comorbilidade. A ferritina apresentou diferenças significativas 
em todas as comparações, exceto entre os indivíduos com ou sem 
diabetes mellitus/pré-diabetes (p=0.255). Conclusão: Neste estudo, 
a PCR revela-se como o único marcador inflamatório correlacionado 
positivamente com obesidade abdominal (PA) e global (IMC) e como 
a única com valores significativamente superiores para classes de 
IMC mais graves. Além disso, mostrou não ser influenciada pela 
presença de comorbilidades usualmente associadas à obesidade e 
que, por si só, contribuem para estados inflamatórios.
Palavras-Chave: obesidade, gravidade, inflamação, marcadores

P34
Craniofaringioma – evolução ponderal pós-operatória
Ana Ferreira, Filipa Bastos, Maria C Pereira, Jorge Portugal

Hospital Garcia de Orta
adgonfer@gmail.com

Introdução: o craniofaringioma é um tumor que, sendo benigno, 
se associa a morbilidade significativa. A obesidade por disfunção 
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hipotalâmica pode estar presente aquando do diagnóstico ou surgir 
após a cirurgia (descrita em 30-70%), podendo o ganho de peso 
ser significativo precocemente no pós-operatório. Métodos: estudo 
retrospectivo dos doentes seguidos em consulta de Endocrinologia 
entre 1996 e 2018 com o objectivo de caracterizar a evolução 
ponderal pós-operatória. Foram avaliados parâmetros demográficos, 
antropométricos, dados de função hipofisária anterior e posterior, 
imagiológicos e terapêuticas instituídas. A informação foi obtida através 
da consulta dos processos clínicos. O tratamento estatístico foi feito 
com o programa SPSS. Resultados: foram incluídos 19 doentes com 
craniofaringiomas operados, com idade média no diagnóstico de 27,4 
anos (9 crianças), 57.9% do género masculino. Seguimento médio 
de 8 anos (mínimo 1mês; máximo 22 anos). Ao diagnóstico, nenhum 
doente obeso. O défice endócrino mais frequente no pós-operatório 
foi de TSH (94.7%), seguido de FSH/LH e ACTH (84,2%), ADH 
(73,7%) e GH (42,1%). A prevalência da obesidade pós-operatória foi 
de 66,7%, tendo surgido maioritariamente no 1ºano de seguimento 
(nos adultos verificou-se um aumento do IMC de 27,5kg/m2 em média 
para 33,3Kg/m2, p0.025). Ao longo do seguimento, verificou-se uma 
tendência à estabilização do IMC tanto em adultos como em doentes 
com diagnóstico em idade pediátrica durante o seguimento na idade 
adulta. Sem correlação significativa entre a presença de obesidade e 
lesão hipotalâmica relatada por ressonância magnética. Parece haver 
associação entre a presença de obesidade e diabetes insípida nestes 
doentes, que não atingiu contudo significado estatístico. Conclusão: 
a obesidade é muito prevalente no pós-operatório da cirurgia do 
craniofaringioma. O maior ganho ponderal parece ser muito precoce, 
sendo a janela de oportunidade para uma intervenção mais intensiva 
estreita. Contudo, com o tempo, parece não haver tendência a 
agravamento significativo.
Palavras-Chave: Craniofaringioma, obesidade hipotalâmica

P35 
A massa gorda relativa – o substituto do índice de massa 
corporal?
Catarina Roque Barreiros1, Cátia Ferrinho2 Francisco Sousa Santos2, 
Clotilde Limbert2, Manuela Oliveira2, João Sequeira Duarte2

1 Centro H. Lisboa Ocidental
2 H. Egas Moniz Centro H. Lisboa Ocidental
catarinarbarreiros@gmail.com

Introdução e objetivo: Uma publicação recente identificou uma 
equação linear antropométrica simples, mas mais precisa que o índice 
de massa corporal (IMC) para estimar a percentagem de gordura 
corporal total em adultos de entre 365 índices antropométricos gerados. 
Neste trabalho pretendemos verificar se a equação final seleccionada, 
denominada massa gorda relativa (RFM), apresentava maior 
correlação com a gordura corporal determinada por bioimpedância, 
do que o IMC. Material e Métodos: Estudo retrospectivo, transversal, 
observacional, que seleccionou todos os doentes ambulatórios que 
realizaram bioimpedância no serviço e possuíam registos electrónicos 
com o perímetro da cintura determinada na mesma ocasião. Foram 
avaliados 651 casos de 2006 a 2018. A equação para determinar a 
RFM [64 - (20 × altura / cintura) + (12 × sexo)] foi comparada com 
o IMC.  Utilizámos métodos descritivos, o teste T-student, Mann-
Whitney para variáveis nominais e χ2 para as categoriais, sendo o 
nível de significância aceite p < 0,05.  Resultados: Dos 651 doentes, 

89% eram do sexo feminino, com uma idade média de 46,2 +/- 11,3 
anos na primeira visita. Verificou-se uma correlação mais forte entre 
a RFM e a percentagem de massa gorda comparativamente com 
o IMC (p<0.001), r= 0,76 vs 0,64 respectivamente. Discussão e 
Conclusões: Podemos concluir que com esta metodologia a RFM 
mostrou, em ambos os sexos, uma mais forte correlação com a 
percentagem de gordura do que o IMC. A nossa análise, usando a 
bioimpedância eléctrica, demonstrou resultados similares ao estudo 
referido na introdução (em que se utilizou a DXA numa população 
maior), ainda que este método seja menos exacto.
 Palavras-Chave: Índice de Massa Corporal, Bioimpedência, Massa 
Gorda Relativa

P36 
Light touch interventions for Binge Eating Disorder: The CARE 
pilot study
Cristiana Duarte1, José Pinto-Gouveia2, James Stubbs1

1 School of Psychology, Faculty of Medicine and Health, University of Leeds
2 Center for Research in Neuropsychology and Cognitive Behavioral Intervention
c.duarte@leeds.ac.uk

Introduction: Binge Eating Disorder (BED) is a public health problem, 
being associated with the development, severity and difficulties of 
treatment of obesity. Binge eating has been conceptualized as a form 
of experiential avoidance to temporarily avoid, escape or alleviate 
negative emotions and unwanted cognitions (e.g., body shame-related 
self-evaluations and self-criticism). Recent advances in the treatment 
BED based on contextual-behavioural science, aim at helping 
individuals develop competencies of mindfulness, acceptance and 
compassion. The Compassionate Attention and Regulation of Eating 
Behaviour (CARE) programme is a low-intensity, digital-based 4-week 
intervention for BED, which integrates these components. Method: 
The CARE includes formal practices of mindfulness, soothing rhythm 
breathing, and compassionate imagery with a focus on awareness and 
acceptance of emotional states and triggers to binge eating, and on the 
regulation of eating behaviour. Participants were women diagnosed 
with BED, that were randomly assigned to the i) intervention (n = 11; 
M(SD) age = 37.73(7.50): M(SD)BMI = 31.89(6.25) or ii) waiting list 
control (n = 9; M(SD) age = 35.78(9.08): M(SD)BMI = 31.89(6.25) 
condition. Results: The intervention condition revealed significant 
reductions in binge eating and other disordered eating symptoms 
(dietary restraint, eating concern), cognitive fusion with food craving, 
overvaluation of weight and shape, self-criticism, and indicators of 
psychological distress (depression and stress); there were significant 
increases in the engagement in self-compassionate actions, body 
image-related psychological flexibility and in the mindfulness 
facet nonjudging. Discussion: This pilot study offers preliminary 
evidence that a low-intensity digital-based intervention for BED may 
be effective in improving eating behaviour and psychological well-
being in individuals with BED. Although the full effectiveness of this 
type of intervention needs to be examined in future research, these 
may be cost-effective solutions that improve access to treatment and 
support individuals from the general community with binge eating, and 
contribute to prevent and manage obesity.
Palavra-Chave: Binge Eating Disorder; Intervention; Contextual-
behavioural approach; ICT-solutions
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P37 
Behavioral, contextual and biological factors associated with 
obesity during adolescence
Janine Narciso1, António Silva2, Yvonne Brogan3, Vítor Rodrigues2, 
Maria Monteiro2, António Almeida2, Raquel Saavedra2, Aldo Costa1

1 Universidade da Beira Interior
2 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
3 Glasgow Caledonian University
janine.narciso@gmail.com

Introduction: Adolescence is a critical period for the development 
of obesity. Obesity arises from a complex interaction between 
several factors, which are not yet fully understood. Therefore, the 
purpose of this review was to identify and assess the peer-reviewed 
scientific literature on the behavioral, contextual and biological factors 
associated with obesity in adolescents. Methods: PubMed and 
Scopus were systematically searched to identify prospective cohort 
studies concerning the relation between behavioral, contextual and 
biological factors and obesity in adolescents aged 10 to 18 years. 40 
studies published between the year 2000 and 2018 were included. 
Results: A positive consistent association between genetic factors 
and obesity during adolescence was found. There was conflicting 
evidence for the contribution of dietary intake, physical activity, 
sedentary behavior, sleep, food store environment, school food 
environment and socioeconomic status. For the remaining factors no 
associations were found, or no conclusions could be drawn due to the 
limited number of studies identified. Conclusion: Further prospective 
studies that assess multiple obesity determinants simultaneously and 
use state-of-art measures are warranted to aid in the development 
of effective strategies and interventions to prevent obesity during 
adolescence.
Palavra-Chave: obesity overweight adolescent etiology risk factors
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A web-based intervention for adolescents with overweight/
obesity: An Effectiveness Study
Sofia Ramalho, Diana Silva1, Helena Mansilha1, Pedro Saint-Maurice2, 
Eva Conceição3

1 Centro Hospitalar de São João; School of Nutrition and Food Sciences, 
University of Porto
2 National Institutes of Health, National Cancer Institute
3 University of Minho, School of Psychology
sofia.mm.ramalho@gmail.com

Introduction: The present study is a randomized clinical trial aiming 
to analyze the effectiveness of a 6-month web-based intervention 
as a supplement to the treatment as usual on changing healthy/
unhealthy food frequency consumption, eating behaviors, physical 
activity, and psychological constructs of adolescents with overweight 
and obesity. Methods: One-hundred and twenty-two adolescents 
aged 13 to 18 years were randomly assigned to treatment as usual 
control group (n =60) and the APOLO-Teens intervention group 
(n =62). Intervention outcomes were measured at baseline and 
end of intervention (6-months later). The final sample considering 
per completed protocol analysis included 77 participants, with 
a mean age of 14.92 (SD = 1.62) years, 52 (67.5%) were female 

distributed into the control group (n = 39) and the intervention group 
(n= 38). Two-way mixed ANOVAs were used to test within/between 
differences into group conditions. Results: Results showed that the 
APOLO-Teens intervention group had a significant increase on fruit 
consumption (p < 0.05). The group with higher adherence to the 
intervention showed a significant change on weekly consumption 
of fruit, vegetables on the plate, eating behaviors and depressive 
symptomatology (p < 0.05). Both groups increased vegetables 
on the plate consumption and decreased pastries/cakes intake, 
depressive symptomatology, grazing eating pattern and BMI z-score 
(p < 0.05). Conclusion: APOLO-Teens web-based intervention was 
effective, as a supplementary intervention to the treatment as usual, 
in increasing fruit consumption on adolescents with overweight and 
obesity, with the high adherence group showing improved behavioral, 
psychological and eating behavior outcomes
Palavra-Chave: Web-based intervention Pediatric obesity Adolescents 
Health promotion

P39 
A influência da colaboração da família na gestão do peso em 
adolescentes com excesso de peso.
Ana Paula2, Antonio Videira-Silva1, Mariana Gameiro2, Rubina 
Barbosa2, Luís B Sardinha, Helena Fonseca3

1 Clínica Universitária de Pediatria, Faculdade de Medicina, Universidade de 
Lisboa
2 Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa
3 Departamento de Pediatria, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa 
Norte
antonioascenso@campus.ul.pt

Objetivo: Investigar a influência da colaboração da família (CF) 
no peso, composição corporal, motivação e nos comportamentos 
de atividade física (AF) e ingestão alimentar (IA) a 6 meses de 
adolescentes com excesso de peso, seguidos em consulta de 
Obesidade Pediátrica. Métodos: A CF e a motivação foram avaliadas 
através de uma escala de likert (0-5). A variação dos parâmetros 
antropométricos e composição corporal de 93 adolescentes com 
excesso de peso (IMC≥P85), 11-18 anos, recrutados para o estudo 
não-randomizado controlado PAC-MAnO, foi analisada através 
de testes t para amostras emparelhadas. A influência da CF na 
motivação, AF e IA foi analisada através de modelos de regressão 
lineares. Resultados: Encontraram-se regressões significativas 
entre: a CF e a motivação (F(1,80)=17,011 p<.001) com um R2 de 
0,175; a CF e o tempo de TV (F(1,17)= 9,664, p=.006) com um R2 de 
0,362; a motivação e a frequência da ingestão do PA (F(1,13)= 5,297 
p=.039) com um R2 de 0,289. Por cada unidade de CF, a motivação 
do adolescente em perder peso aumentou 0,5 unidades, e o tempo 
de TV diminui 514 min/semana. Por cada unidade de motivação do 
adolescente, a frequência da ingestão do pequeno almoço diminuiu 
(ß=-0,688). Não se observou qualquer associação entre a CF ou 
motivação, e a variação do peso e composição corporal. Conclusão: 
Estes resultados sugerem que a CF influencía positivamente a 
motivação do adolescente para a perda de peso. A associação 
inversa entre a CF e o tempo de TV poderá ser um reflexo de um 
maior controlo parental. Por outro lado, a diminuição na frequência 
da toma de pequeno almoço poderá estar associada a uma tentativa 
de restrição por parte dos próprios adolescentes. Mais estudos são 
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necessários para perceber a razão pela qual não foi encontrada 
nenhuma associação entre a CF e os parâmetros antropométricos.
Palavra-Chave: Adolescentes; Excesso de peso; colaboração da 
família; Atividade física; Ingestão alimentar.
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Perceções dos pais quanto ao peso e recomendações para as 
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lafonso@fpce.up.pt

Introdução: A perceção dos pais quanto ao estado nutricional da 
criança e às recomendações relativas ao seu estilo de vida podem 
influenciar as suas atitudes e intenções, conduzindo a comportamentos 
que influenciam o risco de obesidade infantil. Pretendemos avaliar 
a perceção parental do peso das crianças e das recomendações de 
consumo de fruta e vegetais (F&V) e de água, de sono e de prática 
de atividade física e seu cumprimento. Métodos: Foram recrutados 76 
pais/cuidadores de crianças com 3-12 anos de idade, observadas nas 
Unidade de Saúde Familiar (USF) Viver Mais e USF Íris, na Maia. Os pais 
foram convidados pelo médico a preencher um questionário, reportando 
o estado nutricional, consumo alimentar, tempo de sono e de atividade 
física habitual, assim como a perceção quanto a estes comportamentos. 
Foi calculado o Índice de Massa Corporal e classificado segundo 
critérios da Organização Mundial de Saúde. Foram considerados os 
seguintes pontos de corte para as recomendações diárias: ≥5 porções 
de F&V; ≥8 copos de água; ≥10 e 9 horas de sono para crianças com 
≤5 anos e >6 anos de idade, respetivamente e ≥60 minutos de atividade 
física moderada a vigorosa. As proporções foram comparadas pelo 
teste de Fisher. Resultados: 50.0% dos pais de crianças com excesso 
de peso/obesidade subestimou o seu estado nutricional. Dos que 
reconheceram excesso de peso/obesidade nas crianças, 35.7% não 
estavam preocupados. Observou-se um desconhecimento generalizado 
das recomendações para a idade (F&V 32.7%; água 75.5%, sono 
32.7% e atividade física 20.4%). Houve maior proporção de crianças 
a dormir menos (91.7% vs. 8.3%; p<.001) e a praticar menos atividade 
física (96.4% vs. 3.6%; p<.001) que o recomendado, quando os pais 
desconheciam a recomendação. Conclusões: Este estudo indica 
a necessidade de reforçar a sensibilização dos pais quanto ao peso 
excessivo das crianças e às recomendações para melhoria do seu estilo 
de vida. Financiamento: FCT-PD/BD/128309/2017
Palavra-chave: Criança, Perceção Parental, Obesidade, Alimentação, 
Estilo de Vida
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Introdução e objetivo: A obesidade materna tem um impacto 
adverso em vários desfechos obstétricos e perinatais. Atualmente, 

estima-se que cerca de 300 grávidas obesas têm parto no nosso 
hospital (12,6% das grávidas). É conhecida a dificuldade que estas 
grávidas representam quer na vigilância da gravidez quer nos 
desfechos intra e pós parto. Este facto culminou na criação de uma 
consulta diferenciada de Obesidade e Gravidez no Centro Hospitalar 
de São João com início em Outubro 2016. Fomos avaliar o impacto 
desta consulta nos desfechos obstétricos e neonatais. Métodos: 
Foi realizado um estudo comparativo entre o grupo de grávidas 
obesas seguidas na consulta diferenciada (Outubro 2016 - Julho 
2018) e uma coorte de grávidas obesas com parto no nosso hospital 
antes da implementação desta consulta (Janeiro 2014-Dezembro 
2016). Resultados: Neste período, foram realizadas 171 primeiras 
consultas. A média da idade gestacional na referenciação foi de 
18,32 (+-7,8) semanas de gestação , com uma média de 5,11 (+- 
2,3) consultas por grávida. As grávidas da consulta tinham IMC pré 
gestacional mais elevado (37,2 kg/m2 (+-5,2) vs 34,1kg/m2 (+-3,8), 
p<0,001) e eram mais frequentemente nuliparas (53,1% vs 42,1%, 
p=0,008 ). O desenvolvimento de DHG (Doença Hipertensiva da 
Gravidez) e de DG (Diabetes Gestacional) não foi significativamente 
diferente, apesar de ambos serem mais prevalentes entre as grávidas 
obesas da coorte. O ganho ponderal gestacional foi inferior no grupo 
de obesas seguidas na consulta (10,2 (+-6,3) kg vs 7,8 (+-7,7) kg, 
p=0,003). Não obtivemos diferenças estatiscamente significativas 
para o tipo de parto e o inicio do trabalho de parto. O peso do recém-
nascido foi significativamente inferior no grupo das obesas vigiadas 
pela consulta diferenciada (3249,7g (+-529,9) vs 3138g (+-519,4), 
p=0,048) Conclusões A implementação de uma consulta diferenciada 
para grávidas obesas parece melhorar algum dos desfechos maternos 
e neonatais. Para conclusões mais consistentes será necessário um 
tamanho amostral superior.
Palavra-Chave: obesidade, gravidez

P42 
Prevalência de excesso peso e obesidade em doentes com 
diabetes mellitus
Raquel Diz1, Joana Freire1, Manuel Gonçalves2

1 UCSP Santa Maria II
2 UCSP Santa Maria I
diz.raquel@gmail.com

Introdução: As co-morbilidades da obesidade incluem alterações nos 
sistemas endócrino, cardiovascular, hepatobiliar, gastrointestinal, entre 
outros. A nível endócrino a obesidade é responsável por alterações 
do metabolismo dos hidratos de carbono com o desenvolvimento 
de DM2. Quanto ao sistema cardiovascular, associa-se a HTA, 
dislipidemia e outros fatores protrombóticos, aumentando o risco 
de doença coronária e mortalidade cardiovascular. O objetivo deste 
trabalho foi determinar a prevalência de obesidade e excesso de peso 
nos doentes com diabetes de 3 médicos. Como objetivo secundário 
determinou-se a relação da terapêutica antidiabética com o estado 
nutricional, a prevalência de HTA e Dislipidemia nesta população e 
ainda o acompanhamento na consulta de Nutrição. Metodologia: 
Estudo observacional, transversal e descritivo. Variáveis: género, 
idade, IMC, HTA, dislipidemia, classes terapêuticas. Colheita de dados: 
processo clínico eletrónico (SClinico®). Análise estatística: SPSS. 
Resultados: Dos 346 doentes envolvidos no estudo 54,91% são 
homens e 45,09% mulheres. A idade média é de 68,64 anos±12,73. A 
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maioria (336, 97,11%) são diabéticos tipo 2. A prevalência de excesso 
de peso é 42,2% e de obesidade é 39,3%, não havendo diferenças 
estatisticamente significativas entre os sexos. Apenas 64 indivíduos 
(18,5%) são normoponderais. Dos 136 doentes obesos 80,9% tinham 
HTA e 95,6% dislipidemia. Relativamente ao excesso de peso, 82,2% 
eram hipertensos e 94,5% tinham dislipidemia. Verificou-se uma 
associação estatisticamente significativa entre a terapêutica com os 
inibidores SGLT2 e a obesidade, sendo que os doentes obesos estão 
mais tratados com esta classe farmacológica. Metade dos doentes 
com DM tipo 1 frequentam a consulta de Nutrição, mas apenas 32 
(9,5%) dos diabéticos tipo 2 estão nesta consulta. Conclusão: Da 
população estudada 81,5% tinham excesso de peso ou obesidade, 
uma percentagem bastante superior à observada na população 
portuguesa (67,6%). Realça-se a prevalência também elevada de 
comorbilidades nesta população, 66,47% eram hipertensos e 77,46% 
tinham dislipidemia. Um número reduzido de doente beneficiava de 
acompanhamento nutricional.
Palavra-Chave: Diabetes, Obesidade, Síndrome metabólica, Nutrição

P43 
Avaliação do Perfil Lipídico e Glicídico em doentes submetidos 
a Cirurgia Bariátrica
Beatriz Magalhães1,2, Paula Freitas1, Diva Merlim1. Bruno Oliveira1, 
Luís Bernardo Silva3, Flora Correia1,2, Grupo AMTCO1

1 Centro Hospitalar São João
2 FCNAUP
3 THT, Grupo Prayon, Bélgica
beatrizrodriguesmagalhaes@gmail.com

Introdução: A obesidade é caracterizada pela excessiva deposição 
de gordura corporal. É reconhecida como uma patologia crónica 
de elevada mortalidade, uma vez que está associada a doenças 
cardiovasculares, dislipidemias e diabetes mellitus. Em alternativa 
à dietoterapia convencional, surge a cirurgia bariátrica que se 
destina a indivíduos com obesidade mórbida ou com comorbilidades 
associadas. Objetivos: Avaliar as alterações do perfil lipídico e 
glicídico em doentes submetidos a cirurgia bariátrica no pré e pós-
operatório. Métodos: Estudo longitudinal no qual foram avaliados, 
retrospetivamente, 128 doentes que frequentaram consultas de 
nutrição no Centro Hospitalar São João, E.P.E.e que realizaram uma 
cirurgia bariátrica. Foram recolhidos dados acerca do Colesterol Total 
(CT), HDL, LDL, Triglicerídeos (TG), Glicose e HbA1c no momento pré 
e no pós- operatório: 6.o, 12.o, 18.o, 24.o, 30.o, 36.o, 48o e 60o meses 
seguintes à intervenção. Resultados: Verificou-se, relativamente ao 
momento pré-cirúrgico, uma melhoria do valor médio em todos os 
parâmetros analisados: IMC de 43,9 para 33,6 Kg/m2; CT de 203,0 
para 190,3mg/dL; HDL de 52,4 para 61,7mg/dL; LDL de 126,7 para 
107,8mg/dL; TG de 136,2 para 102,2 mg/dL; Glicose de 97,7 para 
92,0mg/dL e HbA1c de 5,9% para 5,5%. Conclusão: A realização 
de cirurgia bariátrica associa-se a uma melhoria significativa do 
perfil lipídico e glicídico, uma vez que estes parâmetros parecem 
acompanhar a perda ponderal conseguinte à intervenção.
Palavra-Chave: Obesidade, Cirurgia Bariátrica, Perfil lipídico, Perfil 
glicídico

P44 
Perfis tensional e lipidico em obesos com perda de peso
Inês Ferreira Barros, Mariana Barbosa, Sara Lopes, Cláudia Matta-
Coelho, Ana Margarida Monteiro, Sílvia Paredes, Marta Alves, Selma 
Souto, Olinda Marques, Maria Lopes Pereira.

Hospital de Braga
barros.ines@gmail.com

Introdução: A obesidade associa-se frequentemente a hipertensão 
arterial e dislipidemia, verificando-se melhoria destas com a perda 
ponderal. Este estudo visa a relação entre perda ponderal e 
melhoria dos perfis tensional e lipídico aos 12 meses. Métodos: 
Estudo retrospectivo com 96 doentes da consulta de obesidade do 
Hospital de Braga, 45 hipertensos e 42 com dislipidemia, medicados. 
Avaliou-se Índice de Massa Corporal (IMC), Pressão Arterial Sistólica 
(PAS), Pressão Arterial Diastólica (PAD), Colesterol Total (C-Total), 
Colesterol LDL (C-LDL), Colesterol HDL (C-HDL), Triglicerídeos 
(TG), Apolipoproteína B (ApoB) e Apolipoproteína A1 (ApoA1) aos 
0 e 12 meses. Realizou-se análise estatística (SPSSvs25) com 
teste t-student para amostras emparelhadas, teste de Wilcoxon e 
método de correlação de Spearman (nível de significância: 0.05). 
Resultados: Dos 96 doentes, 81 eram do sexo feminino (84.4%), 
e a média de idades era de 45.54±11.8 anos. Ao fim de 12 meses, 
verificou-se redução do IMC de 2.10 kg/m2 (P25: -5.18; P75: -0.75), 
p<0.01, de PAS de 3.89±14.3 mmHg, p<0.01, e de PAD de 1.09±9.7 
mmHg, p=0.27. Obtiveram-se variações de C-Total de 7.00 mg/dL 
(P25: -10.00; P75: 25.50), p=0.04, de C-LDL de 3.50 mg/dL (P25: 
-10.00; P75: 16.00), p=0.13 e de TG de 0.50 mg/dL (P25: -35.00; P75: 
20.50), p=0.54. O C-HDL aumentou 6.95±11.4 mg/dL, p<0.01. A ApoB 
reduziu 1.93±22.2 mg/dL, p=0.51. A ApoA1 aumentou 2.68±19.6 mg/
dL, p=0.306. Constatou-se que as variações de PAS, PAD, C-HDL, 
ApoB e ApoA1 correlacionaram-se com a redução de IMC (r=0.353, 
p<0.01; r=0.349, p<0.01; r=-0.228, p=0.025; r=-0.251, p=0.014; r=-
0.309, p=0.002, respectivamente). As diferenças de C-Total (r=-0.019; 
p=0.854), C-LDL (r=0.008; p=0.942) e TG (r=0.062; p=0.548) não se 
correlacionaram com a variação de IMC. Conclusão: Constatou-se 
redução de IMC e PAS e aumento de C-Total e C-HDL. A melhoria do 
perfil tensional (PAS, PAD), o aumento do C-HDL, ApoA1 e redução 
de ApoB correlacionaram-se com a redução de IMC.
Palavra-chave: Obesidade Hipertensão Dislipidemia Redução de IMC
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P46
Avaliação da população numa consulta de hipertensão arterial
Andreia Novais Teixeira, Filipa Martins, Ana Rita Martins, Patrícia 
Branco, Margarida Gonçalves

Hospital Santa Cruz
andreia.vnt@gmail.com

Introdução: Em Portugal, mais de metade da população tem excesso 
de peso e 22,3% tem obesidade, constituindo um fator de risco para 
o desenvolvimento de outras doenças como a hipertensão arterial 
(HTA). O nosso objetivo foi a caracterização da população seguida 
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na nossa consulta de HTA. Métodos: Estudo restrospectivo com 
pesquisa e consulta de processos clínicos referentes a 134 doentes 
seguidos regularmente em Consulta de HTA no Hospital Santa Cruz. A 
todos os doentes foi realizada medição ambulatória da pressão arterial 
por 24horas (MAPA). Resultados: Dos 134 doentes com média de 
idades de 59±15 anos, 68 eram homens (50,7%). 45,5% (N=61) 
apresentavam HTA resistente (pressão arterial acima dos valores alvo 
sob terapêutica com 3 anti-hipertensores em doses máximas, incluindo 
um diurético). 100 doentes (74,6%) apresentavam excesso de peso, 
50 (37,3%) com sobrepeso e 50 (37,3%) com obesidade (IMC ≥30 kg/
m2). 26,9% tinham diabetes, destes 36% (N=13) tem pré-obesidade 
(IMC entre 25-29 kg/m2) e 50% (N=18) são obesos (IMC ≥30 kg/m2), 
ou seja, 86,1% dos doentes diabéticos seguidos na nossa consulta 
tem excesso de peso. Na avaliação por MAPA verificou-se que 67,2% 
dos doentes apresenta um padrão dipper normal e 32,8% padrão 
não-dipper. Numa análise univariada, o sobrepeso IMC>25kg/m2) 
associou-se de forma significativa à presença de diabetes mellitus 
(p=0,048) e a um perfil não-dipper da pressão arterial avaliada por 
MAPA 24h (p< 0,05). Conclusão: Esta análise permite verificar que a 
maioria dos doentes apesar de serem adultos jovens têm excesso de 
peso, associado a múltiplas patologias, como é o caso da DM e HTA. 
Na nossa amostra, o sobrepeso associou-se de modo significativo 
à diabetes e a um perfil não dipper de pressão arterial avaliada por 
MAPA. É importante diagnosticar, tratar e monitorizar estes doentes, 
uma vez que têm elevada morbilidade e mortalidade.
Palavra-chave: hipertensão arterial, diabetes, obesidade,
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Métodos contraceptivos utilizados em mulheres submetidas a 
cirurgia bariátrica
Joana Xavier1, Vanessa Gonçalves2, Ana Rosa Costa3, Paula Freitas4, 
Davide Carvalho4

1 Centro Hospitalar de São João
2 Serviço de Endocrinologia, Centro Hospitalar de São João
3 Serviço De Ginecologia e Obstetrícia, Centro Hospitalar de São João
4 Serviço de Endocrinologia, Centro Hospitalar de São João; Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto;
joana.mfx@gmail.com

Introdução: A obesidade influencia negativamente a saúde 
reprodutiva da mulher, influenciando a fertilidade, sexualidade e 
eficácia contraceptiva. Estima-se que a prevalência de obesidade 
em Portugal seja de 28,7% e que a prevalência da obesidade seja 
mais elevada em mulheres, sendo esta de 32%. Objetivo: Avaliar 
as práticas contraceptivas em mulheres em idade reprodutiva 
avaliadas na Consulta Multidisciplinar de Tratamento Cirúrgico da 
Obesidade (AMTCO). Metodologia: Estudo observacional transversal 
em mulheres entre os 18 e 45 anos de idade, pré-menopáusicas, 
realizado através do preenchimento de um inquérito na consulta de 
AMTCO num hospital terciário. Resultados: Obteve-se uma amostra 
de 95 respostas de mulheres com uma média de idade de 37,7±5,77 
anos. Destas mulheres cerca de 90,4% (85/94) eram sexualmente 
ativas no momento do questionário e cerca de 15,8% (15/95) eram 
nuligestas. O método contraceptivo mais utilizado por estas mulheres 
antes da cirurgia foram os anticoncecionais orais (53,9%) e 10,5% 
admitiu não fazer qualquer tipo de contracepção. Ao analisar as 
práticas contraceptivas após a cirurgia bariátrica, 35,4% estão sob 

anticonceccionais orais, 19% usam o sistema intrauterino com 
levonorgestrel. No entanto, 13,9% das inquiridas não iniciou qualquer 
tipo de contracepção após a cirurgia bariátrica. Das mulheres que 
faziam ACO 16,0% (4/25) admitiram esquecimento das tomas. Cerca 
de 6% das inquiridas engravidaram após a cirurgia bariátrica. Além 
disso, 9,5% (8/89) das doentes admitiram o desejo de engravidar. 
Conclusões: O aconselhamento contraceptivo é importante tanto 
nas mulheres obesas, pelas particularidades inerentes a esta 
condição, como nas mulheres submetidas a cirurgia bariátrica de 
modo a evitar uma gravidez durante a fase inicial de maior perda de 
peso. Assim, este estudo mostrou que os anticoncecionais orais são 
o método de eleição nas mulheres antes e depois da cirurgia, apesar 
de muitas vezes não ser o mais indicado após cirurgia bariátrica, 
nomeadamente de tipo malabsortivo.
Centro Hospitalar de São João
Palavra-Chave: Obesidade; Cirurgia Bariátrica; Contracepção

P48 
Fatores preditores de anemia no período pós operatório em 
doentes obesos submetidos a cirurgia bariátrica
Maria João Ferreira1, Daniela Salaza1r, Jorge Pedro1, Vanessa 
Guerreiro1, João Sérgio Neves1, Fernando Mendonça1, Maria Manuel 
Silva1, Sara Viana2, Sandra Belo1, Ana Varela1, Paula Freitas1, Davide 
Carvalho1.

1 Hospital de São João
2 ULS Norte Alentejano
mj.ferreira0@gmail.com

Introdução: A cirurgia bariátrica é uma opção de tratamento da 
obesidade e a anemia é uma das complicações deste procedimento. 
O objetivo deste estudo é verificar quais variáveis estão associadas 
a incidência de anemia no período pós operatório. Métodos: 
estudo retrospectivo de doentes submetidos a cirurgia bariátrica no 
período entre Junho de 2010 a Julho de 2018. Anemia foi definida 
de acordo com critérios da OMS; défice de vitamina B12 <200 pg/
ml; défice de ácido fólico < 2,2 ng/mL e défice de ferro: ferro sérico < 
60g/dL, saturação de transferrina < 20% ou ferritina <15 ng/mL. Foi 
utilizado o método de regressão logística binária. Resultados: Foram 
avaliados 1999 doentes, 84,8% do sexo feminino, 15,2% do sexo 
masculino; 13,5% foram submetidos a cirurgia com colocação de 
banda gástrica; 29,9% a sleeve gástrico e 56,7% a bypass gástrico. 
A prevalência de anemia durante 4 anos de seguimento foi de 24,4%. 
O desenvolvimento de anemia correlaciona-se com o tipo de cirurgia 
realizado, sendo mais prevalente nos doentes submetidos a bypass 
gástrico (OR 2,166 IC95% 1,677-2,594 p<0,001) e no sexo feminino 
(OR 2,066 IC95 1,461-2,794 p<0,001). Esta diferença mantém-
se estatisticamente significativa após ajuste para idade, sexo, IMC 
e anemia no pré operatório. Défices de vitamina b12, ferro e ácido 
fólico no pré operatório não se relacionam com maior incidência 
de anemia no período pós operatório (p=0,343; p=0,580; p=0,573 
respetivamente), assim como a idade ou IMC (p=0,143 e p=0,288). 
Conclusão: A incidência de anemia no pós operatório de cirurgia 
bariátrica representa uma complicação frequente. Doentes do sexo 
feminino e doentes submetidos a bypass gástrico apresentam maior 
probabilidade de desenvolver anemia. Esta complicação deve ser 
ativamente procurada pelos clínicos no período pós operatório.
Palavra-chave: obesidade mórbida anemia cirurgia bariátrica
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P49 
Roux-en-Y gastric bypass better than gastric sleeve to reduce 
insulin resistance of obese patients
Maria Manuel Silva1, Fernando Mendonça1, Daniela Salazar1, Maria 
João Ferreira1, Jorge Pedro1, Vanessa Guerreiro1, João Sérgio 
Neves1, Davide Carvalho1, Paula Freitas1, Sara Viana2, Sandra Belo1, 
Ana Varela1

1 Hospital de São João
2 ULSNA
maria.manuell@hotmail.com

Background: The improvement in insulin resistance after Roux-en-Y 
gastric bypass (RYGB) and gastric sleeve is well documented. The 
amount of patients with criteria to bariatric surgery is increasing, so it’s 
becoming more important to adequately select the type of procedure, 
regarding individuals’ characteristics. We aim to analyse the efficiency 
of both procedures in insulin resistance decrease. Methods: A 
retrospective study was conducted in patients who underwent bariatric 
surgery between June 2010 and July 2018. Results: A total of 396 
patients were included in our analysis of the homeostasis model 
assessment for insulin resistance (HOMA-IR) after bariatric surgery; 
60% (n=240) underwent RYGB and 40% (n=156) underwent gastric 
sleeve. Patients’ mean HOMA-IR was 5.2±4.7 at baseline. At the first 
year post-surgery it decreased to 1.5±0.8, maintaining a similar mean 
value at the second year (1.5±1.1). A Mann-Whitney test was applied 
and no statistical differences in HOMA-IR were found between the 
two procedures (RYGB median= -2.6 (AIQ=3.0); Sleeve median = 
-29 (AIQ= 3.6), p=0.139). However, after adjusting for confounding 
variables (weight and age), a significant improvement in insulin 
resistance was found after RYGB procedure (βunstd=0.,228, 95%CI 
0.079 to 0.378, p=0.003). No statistical differences were found 
when adjusting to comorbidities. Conclusions: An improvement in 
insulin resistance occurred after bariatric surgery. This difference is 
established on the first year, maintaining this improvement throughout 
the second year post-surgery. RYGB method has shown to be more 
effective at decreasing insulin resistance after adjusting for baseline 
weight and age, leading to consider the importance of both these 
factors. Understanding the improvements in type 2 diabetes after 
different methods of bariatric procedures can aid physicians to select 
the most appropriate method for each patient.
Palavra-chave: Roux-en-Y gastric bypass, Gastric Sleeve, Insulin 
resistance

P50 
Atividade Profissional e Obesidade - Experiência de um centro 
de tratamento
Clara Cunha, Ricardo Capitão, Carlos Bello, Catarina Saraiva, 
Manuela Oliveira, Clotilde Limbert, Olga Ribeiro, João Sequeira 
Duarte.

Hospital Egas Moniz
claraisabelcunha@gmail.com

Introdução e objetivo: Diversos estudos foram realizados sobre a 
atividade profissional e a obesidade, especialmente o impacto da 
atividade física e do tempo sentado. Neste trabalho pretendemos 
comparar as categorias profissionais dos doentes avaliados na 

consulta de tratamento cirúrgico da obesidade (TCO) com as 
profissões dos doentes não obesos seguidos no nosso centro. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo, transversal, que seleccionou todos 
os doentes ambulatórios avaliados na consulta de TCO no serviço que 
possuíam registos electrónicos com a ocupação profissional. Usámos 
a classificação de profissões do INE de 1994 por grandes subgrupos 
e a CID9 para as patologias e procedimentos cirúrgicos. Desde 2006, 
identificámos 295 casos e 295 controlos que analisámos com o SPSS. 
Utilizamos métodos descritivos, o teste T-student para variáveis 
nominais e o χ2 para as categoriais, sendo o nível de significância 
aceite p < 0,05. Resultados: Dos 295 doentes do programa de TCO 
(69% dos quais já operados) 80% eram mulheres com uma idade 
média na 1ª visita de 42,6 +/- 11,3 anos. Dos controlos 74% eram 
mulheres com uma idade média na 1ª visita de 40,6 +/- 12,5 anos. As 
patologias mais frequentes nos controlos (n) foram a Tiroideia nodular 
(63), a Patologia hipofisária (52), a Diabetes tipo 2 (50) Diabetes tipo 
1 (37) e o Hipertiroidismo (35). Verificaram-se diferenças significativas 
(p<0.001) na distribuição das profissões mas frequentes (N/ Rácio 
Caso/Controlo) Empregados de escritório (53/1,21), Domésticas 
(50/1,38), Serviços domésticos (43/3,3) Cozinheiros, empregados 
de mesa e trabalhadores similares (36/1,57), Trabalhadores 
indiferenciados (33/0,74), Docentes e trabalhadores similares 
(29/0,45) e Pessoal do comércio e vendedores (26/2,25). Discussão 
e Conclusões: Este estudo mostrou que 4 ocupações são mais 
frequentes nos doentes do programa de TCO. Se os trabalhadores da 
restauração e do serviço doméstico eram categorias já encontradas 
noutras séries, o mesmo não costuma ocorrer com os trabalhadores 
do comércio. Pelo contrário o Trabalhadores indiferenciados e os 
Docentes e trabalhadores similares têm menores taxas de utilização 
de consultas de TCO.
Palavra-chave: Obesidade Ocupação profissional
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Effects of an exercise training program on lean mass loss 
attenuation in obese patients undergoing roux-en-y gastric 
bypass – the baseib trial
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Santos Sousa2, Vitor Devezas2, John Preto2, Leandro Machado3, João 
Paulo Vilas-Boas3, José Oliveira1, Hélder Fonseca1

1 Research Centre in Physical Activity, Health and Leisure (CIAFEL), Faculty of 
Sport, University of Porto
2 General Surgery Department, São João Medical Center
3 Centre of Research, Education, Innovation and Intervention in Sport (CIFID2), 
Faculty of Sport, University of Porto
giorjines_boppre@hotmail.com

Background: Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) is an effective 
surgical treatment to reduce overweight in severely obese patients 
resulting in a sustainable weight loss and is performed worldwide 
[1-3]. Since it is a restrictive and a malabsorptive procedure it also 
has detrimental effects on body composition (BC), leading to a 
significant decrease in lean mass[4]. Our aim was to determine the 
effects of an exercise training program (ExT) on the attenuation of 
lean mass losses following RYGB. Methods: 15-women (47.68±8.82 
years) referred to RYGB (BMI= 44.91±5.00Kg/m2) were randomly 
assigned to a control group (CG; standard medical care after RYGB; 
n=9) or exercise group (EG; standard medical care + ExT; n=6) and 
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followed for a year after RYGB. ExT started 1 month after surgery 
and consisted of 3x/week, 75-min duration multicomponent sessions 
that included multidirectional jumps, balance and strength exercises. 
Body weight (BW), whole body lean mass (WBLM), upper limbs lean 
mass (ULLM), trunk lean mass (TLM), lower limbs lean mass (LLLM) 
and appendicular lean mass (ALM) were assessed by DXA pre-
surgery and 12-months after. Two-way ANOVA for repeated measures 
(group x time interaction) was used for statistical analysis. Results: 
One year after RYGB a significant decrease on BW (-38.78±6.78Kg; 
Δ=-35.4%, p<0.001), WBLM (-9,10±1,80Kg; Δ=-18.0%, p<0.001), 
ULLM (-1,11±0,54Kg; Δ=-22.1%, p=0.001), TLM (-4,54±1,05Kg; Δ=-
17.3%, p<0.001), LLLM (-3,28±0,86Kg; Δ=-20.1%, p<0.001) and ALM 
(-4,38±0,87Kg; Δ=-20.7%, p<0.001) was observed in CG. In EG, a 
significant decrease in BW (-39.48±11.08Kg; Δ=-37.7%, p<0.001), 
WBLM (-6.65±3.30Kg; Δ=-13.7%, p=0.004), TLM (-3.57±1.93Kg; Δ=-
14.0%, p=0.006), LLLM (-2.88±1.63Kg; Δ=-19.1%, p=0.008) and in 
ALM (-2.78±1.33Kg; Δ=-14.1%, p=0.004) was observed, but not in 
ULLM (0.10±0.99Kg; Δ=2.6%, p=0.814). The group x time interaction 
showed significant differences between groups regarding changes in 
ULLM (p=0.030) and ALM (p=0.040). Conclusions: An ExT was able 
to partially prevent lean mass loss one year after RYGB surgery in 
obese patients.
Research Centre in Physical Activity, Health and Leisure (CIAFEL), 
Faculty of Sport, University of Porto
Palavra-Chave: Bariatric Surgery, Body Composition, Lean Mass, 
Exercise
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Teste de avaliação de plataforma móvel para prevenção da 
obesidade
Joana Castro1, Lisa Afonso2, Rui Rodrigues2, Sandra Torres2
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2 Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto
joanacastro@hotmail.it

Introdução: A plataforma móvel ‘Fammeal’ integra uma aplicação 
móvel para pais e crianças de 3-6 anos de idade, em risco de 
obesidade, com recomendações personalizadas. Estas pretendem 
contribuir para a melhoria das práticas parentais relacionadas com o 
consumo alimentar, autorregulação do apetite, sono e atividade física 
das crianças. Esta plataforma será testada num estudo experimental 
randomizado, alocado aos cuidados de saúde primários. Neste 
estudo apresentam-se os dados de um teste preliminar, realizado com 
o objetivo de avaliar a viabilidade de utilização da aplicação móvel 
‘Fammeal’, por utentes de uma unidade de saúde familiar (USF). 
Métodos: Foram recrutados 36 pais/cuidadores de crianças dos 3-6 
anos de idade observadas na consulta de vigilância em saúde infantil 
e juvenil nos últimos 6 meses na USF Viver Mais, na Maia. Procurou-
se ter igual representação de pais de crianças normoponderais, 
com excesso de peso e obesidade. Os pais foram convidados pelo 
médico a participar numa sessão de grupo, com 90-120 minutos. 
A sessão foi semiestruturada, seguindo um guião que avaliou as 
barreiras e benefícios percecionados pelos pais quanto ao formato e 
conteúdos propostos na aplicação. Resultados: Aceitaram participar 
18 mães, que foram distribuídas por três sessões de grupo. Destas, 
compareceram oito mães (idade: M=34.2; DP=5.6) de crianças 
normoponderais (n=2), com excesso de peso (n=3) e obesidade (n=3). 

Todas as mães tinham telemóvel com sistema android/ios e acesso 
facilitado a internet com dados móveis. Apenas duas consideraram 
limitativo o uso de aplicações móveis, mas referiram também não 
ter disponibilidade para sessões presenciais. Na generalidade 
as mães consideraram os vídeos partilhados apelativos e úteis, 
dado o desconhecimento quanto às recomendações para a faixa 
etária. Conclusões: Este estudo sugere a viabilidade e utilidade da 
aplicação móvel ‘Fammeal’ para partilha de recomendações com pais 
de crianças em idade pré-escolar, nos cuidados de saúde primários.
Palavra-chave: Obesidade, Prevenção, Digital, Alimentação, Crianças
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Fammeal – Estudo experimental em plataforma móvel, para 
prevenção da obesidade
Lisa Gomes Afonso1, Rui Rodrigues2, Joana Castro3, Sandra Torres1

1 Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade 
do Porto

2 Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
3 Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto III – Maia/Valongo
lafonso@fpce.up.pt

Introdução: A prevalência da obesidade infantil é crescente em 
Portugal e é recomendado atuar na prevenção da doença, sendo 
necessário criar e validar programas que incidam nos contextos 
familiares e na parentalidade. Pretendemos desenvolver uma 
plataforma móvel, baseada em jogos sérios e ludificação, dirigida a 
pais e crianças de 3-6 anos de idade, em risco de obesidade. Esta 
plataforma será testada num estudo experimental randomizado 
nos cuidados de saúde primários. Métodos: A intervenção tem por 
base a Teoria da Autodeterminação e a Teoria do Comportamento 
Planeado. Pretende melhorar as práticas parentais no que respeita ao 
consumo alimentar, autorregulação do apetite, sono e atividade física 
das crianças, promovendo alterações nas crenças, atitudes, controlo 
percebido e intenções dos pais. Resultados: O sistema ‘Fammeal’ foi 
criado para envolver diferentes utilizadores: a) o profissional de saúde, 
que convida os pais a participar; b) os pais, que são convidados a 
instalar e a utilizar a aplicação móvel durante seis semanas; c) as 
crianças, que serão convidadas pelos pais a utilizar um jogo sério; 
d) um administrador que gere todo o sistema. Serão recrutados nos 
cuidados de saúde primários pais de crianças com 3-6 anos de idade 
com excesso de peso, pela equipa médica ou de enfermagem. Após 
a avaliação de baseline os pais serão alocados ao grupo experimental 
ou controlo. A plataforma integra uma componente didática, que 
recomenda vídeos semanalmente aos pais, selecionados em acordo 
com os seus dados de registro. Integra ainda elementos de ludificação 
para motivar a participação dos pais e um jogo sério dirigido à criança. 
Após seis semanas, os participantes completam a avaliação pós-
teste e, seis meses depois, uma avaliação de follow-up. Conclusões: 
Esperamos que esta aplicação possa futuramente servir de suporte 
e complemento ao trabalho realizado nas unidades de cuidados de 
saúde primários, na prevenção da obesidade infantil. Financiamento: 
FCT-PD/BD/128309/2017
Palavra-chave: Obesidade Prevenção Digital Alimentação Crianças
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Uma dieta sem glúten é mais saudável do que uma dieta com 
quantidades moderadas de glúten para mulheres não obesas?
Hirla Karen Fialho Henriques, Jacqueline isaura Alvarez Leite, Luana 
Moreira Fonseca, Karine Andrade Silva, Rachel Bacha Silva, Adaliene 
Versiani Matos Ferreira 

Universidade Federal de Minas Gerais
hirlakaren@gmail.com

Introdução: Supõe-se que a dieta sem glúten (GF) seja mais 
saudável do que as dietas contendo glúten para alguns autores, 
porque o glúten pode induzir um aumento de adiposidade e 
inflamação. Outros afirmam que a GFD leva a conseqüências 
adversas, alterando macronutrientes, micronutrientes e ingestões de 
fibra. Estudos avaliando os efeitos do glúten na dieta são escassos 
na literatura. Nas dietas ocidentais, o consumo de glúten foi estimado 
em 5 a 20g / dia. Nosso objetivo foi determinar se a adoção de dietas 
livres de glúten e glúten (como estimado em populações ocidentais) 
induz mudanças na composição corporal ou ingestão de nutrientes. 
Métodos: Vinte e três mulheres foram submetidas a uma dieta 
livre de alimentos contendo glúten e instruídas a consumir sem 
glúten (fase GF) ou muffins contendo glúten (20g de glúten - fase 
G) em um estudo cruzado, mascarado simples. O peso corporal e 
a composição, o metabolismo de repouso, a ingestão alimentar e 
a frequência foram avaliados antes (período pré-estudo) e durante 
ambas as fases. Resultados: Não foram observadas diferenças no 
índice de massa corporal, adiposidade, metabolismo de repouso 
e consumo de energia, carboidrato e proteína entre as fases. Em 
comparação com o período de estudo prévio (dieta livre), a ingestão 
de micronutrientes foi reduzida em ambas as fases, e a ingestão de 
lipídios aumentou durante a fase G, e o consumo de fibras diminuiu 
na fase GF. Conclusão: A adoção de dietas sem glúten ou sem 
glúten sem restrição calórica não causou alterações significativas na 
composição corporal. No entanto, a remoção de alimentos contendo 
glúten foi associada a uma menor ingestão de fibra e micronutrientes. 
Os resultados não suportam a ideia de que uma dieta sem glúten 
equivale a uma dieta saudável.
Palavra-Chave: glúten, dieta, ingestão calórica, peso
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Défices nutricionais de doentes submetidos a Bypass Gástrico 
em Y de Roux
Sofia Sequeira1, Alice Lopes2, Fernando Pichel2

1 Licenciada em Ciências da Nutrição
2 Serviço de Nutrição e Alimentação, Centro Hospitalar do Porto´
sofiasequeira21@gmail.com

Introdução: A obesidade resulta da acumulação anormal ou 
excessiva de gordura que pode provocar efeitos prejudiciais na 
saúde. Embora a cirurgia bariátrica seja considerada o tratamento 
mais eficaz da obesidade mórbida, é frequente o aparecimento de 
défices nutricionais. Os objetivos foram conhecer a prevalência de 
défices nutricionais em doentes submetidos a Bypass Gástrico em 
Y de Roux (BGYR) e estudar a relação entre os défices e a perda 
ponderal. Métodos: Estudo longitudinal retrospetivo que incluiu 
doentes submetidos a BGYR, no Centro Hospitalar do Porto, entre 

Janeiro 2011 e Abril 2014. Recolheram-se parâmetros antropométricos 
e bioquímicos no pré-operatório e ao 6º, 12º, 24º e 36º meses pós-
operatório. Resultados: Dos 211 doentes da amostra, 80,1% eram 
do sexo feminino. No pré-operatório, os défices mais prevalentes 
foram de vitamina D (94%), ácido fólico eritrocitário (71,4%), zinco 
(44,9%) e préalbumina (27,1%). No pós-operatório, as percentagens 
mais elevadas de doentes com défices foram: 66,5% na préalbumina, 
42% na vitamina A, 77,9% na vitamina D e 61,5% no ácido fólico 
eritrocitário ao 6º mês e 49,4% no zinco ao 36º mês. A percentagem 
de perda de peso foi maior nos doentes com défice de préalbumina 
e de vitamina A, comparativamente aos doentes sem défice, e menor 
nos doentes com défice de vitamina B12 comparativamente com os 
doentes sem défice (exceto ao 36º mês). Conclusão: A prevalência 
de défices nutricionais em doentes submetidos a BGYR é elevada. 
Doentes com défice de préalbumina e vitamina A apresentam maior 
percentagem de perda de peso, enquanto que doentes com défice de 
vitamina B12 apresentam menor perda de peso (exceto ao 36º mês).
Palavra-Chave: Obesidade, bypass gástrico, défices nutricionais, 
perda de peso
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Efeito do consumo de macronutrientes na composição corporal 
de pacientes bariátricos e sua relação com o SNP rs 9939609 do 
gene FTO
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Patricia Amaro Andrade2, Carla de Oliveira Barbosa Rosa2, Camila 
Gomes Dall’Aqua1, Julia Duarte Ruiz Costa1, Henrique Gomes 
Ribeiro1
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2 Universidade Federal de Viçosa
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Introdução: Diante da crescente prevalência da obesidade, 
é importante caracterizarmos novos fatores predisponentes e 
otimizarmos o tratamento. Os polimorfismos genéticos (SNPs) estão 
relacionados com a doença por modularem o balanço energético e 
preferências alimentares. O SNP do gene FTO é um dos que mostram 
maior associação com obesidade e evolução desfavorável após 
cirurgia bariátrica (CB). As principais complicações a longo prazo da 
CB são as deficiências nutricionais, sendo a obesidade sarcopênica 
uma frequente naqueles sem supervisão alimentar e suplementação 
nutricional adequadas. Estudos mostram que a suplementação 
proteica pode minimizar a perda muscular e favorecer a redução do 
peso corporal. Objetivo: Avaliar a interferência do SNP rs9939609 do 
FTO no consumo calórico, macronutrientes e composição corporal 
em obesos submetidos à CB no Hospital das Clínicas (HC/UFMG) 
nos 6 primeiros meses de pós-operatório para CB. Método: O estudo 
retrospectivo conduzido com 71 mulheres obesas submetidas à 
derivação gástrica em Y de Roux no HC/UFMG. Foram analisados 
dados peso corporal, massa gorda e magra (Bioimpedância) e 
consumo médio de proteína (registro alimentar) antes e no 6º mês 
de pós-operatório (PO). As pacientes foram genotipadas para SNP 
rs9939609 do FTO e classificadas como FTO e TT caso fossem 
portadoras ou não de alelo do FTO, respectivamente. Os dados foram 
submetidos ao teste de normalidade Shapiro Willk e teste t pareado 
e analisados no software SPSS 19. Resultados: A amostra foi 71 
mulheres com idade média de 51(±10,46) anos, altura de 1,58m (± 
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0,04) e IMC médio de 51,29 (±12,00) na fase pré-operatória. Dentre 
elas, 62% eram portadoras de pelo menos 1 alelo do SNP FTO. Os 
dados são mostrados na tabela abaixo. Os resultados mostram que 
não houve diferença no consumo calórico, carboidrato e gordura 
entre os grupos FTO e TT. Houve uma tendência estatística (p‹0,06) 
em menor consumo de proteína no 6º mês PO, comparado à ingestão 
antes da CB. Entretanto, ao compararmos os grupos, a redução do 
consumo de proteína e da massa magra foi significativo apenas no 
grupo FTO+ e manteve-se similar naquelas CT. A análise de regressão 
linear mostra uma associação entre a presença do gene FTO e perda 
de peso. Conclusão: Os resultados confirmam a associação positiva 
de consumo adequado de proteína na preservação da massa magra e 
que mulheres que carreiam o SNP FTO consomem menos proteínas 
e perdem menos peso após a CB sugerindo uma interação entre a 
presença do SNP FTO, ingestão proteica e perda de peso após CB.
Palavra-Chave: obesidade, fto, macronutrientes, composição corporal
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Introduction: Spinal cord injury (SCI) leads to body composition (BC) 
adaptations [i.e., body fat-mass augmentation and soft tissue lean 
mass (LM) reduction] that are linked to cardio-metabolic disorders and 
impaired functionality. Physical exercise is a strategy to minimize this 
framework. The evidence regarding circuit resistance training (CRT) 
on people with paraplegia is scarce. This case study aims to document 
the effects of a 2-months CRT protocol on BC and functional capacity 
(FC) in a paraplegic female.  Methods: A Portuguese female (32yrs) 
manual-wheelchair user, with complete paraplegia (level T3) for 14 
months, participated in an 8-weeks CRT (3 sessions/week) based on 
free-weights, elastic-band, and TRX exercises. The CRT comprised 
6 exercises grouped in pairs, interleaved with 2 min arm-ergometer. 
Each session encompassed 3 circuits (1-set, 8-10 repetitions; 50-60% 
of 1 adapted-maximal-repetition). BC (fat-mass, LM, total-mass and 
body-fat-percentage) and FC were assessed pre and post-program 
through dual-energy x-ray absorptiometry and Wheelchair-Circuit, 
respectively. Wheelchair-Circuit contains 8 skills (figure-of-8-shape, 
crossing-a-doorstep, mounting-a-platform, 15m-sprint, 3%-slope, 
6%-slope, 180s-propelling, and transfer), resulting in 3 scores (i.e., 
ability, performance-time, and physical-strain). Pre and post protocol 
descriptive data are used. Results: Total-mass (59.82 to 62.80 kg) 
and total LM (19.92 to 22.08 kg) slightly increased along the protocol. 
Non-dominant arm body-fat-percentage reduced (from 29.2 to 28.0 
kg), with a simultaneous LM increment (2.33 to 2.59 kg). Trunk LM 
increased (from 19.96 to 20.18 kg). Concerning FC, the ability (from 
7 to 7.5 score, i.e., from ´unable to performed´ to ´partially perform´) 
and physical-strain (from 79.0 to 96.7%) scores increased, and the 
performance-time score reduced (21.84 to 21.72 milliseconds). 
Conclusion: The 2-months CRT resulted in small positive BC and FC 

adaptations in a SCI female. Results cannot be generalized, and the 
protocol must be reproduced in larger samples, and include nutritional 
assessment. FUNDING: Programa Ciências Sem Fronteiras, CNPQ 
(206862/2014-8); CIAFEL (UID/DTP/00617/2013).
Palavra-chave: Physical Exercise, Body Composition, Functional 
Capacity, Paraplegia

P58 
Exercício físico e sintomas de depressão em pacientes obesos
Simone Castro Silva Gomes1, Flavia Fernandes1, Rhubia  Araujo1, 
Arthur Berberian2

1 IAMSPE
2 UNIFESP/EPM
simonelumierenutricao@gmail.com

A depressão é um transtorno psiquiátrico multifatorial, caracterizada 
principalmente pela perda de interesse, prazer, angústia e 
rebaixamento de humor. Muitos estudos demonstram que pessoas 
sedentárias podem ter maior propensão a sintomas depressivos 
quando comparadas com pessoas fisicamente ativas, tornando o 
exercício físico um pilar importante no tratamento e controle da doença. 
Com o objetivo de explorar se sintomas depressivos em obesos possui 
relação com a prática de exercício físico, foi realizado um estudo 
transversal incluindo 294 indivíduos obesos, com idade média de 44,6 
anos. A coleta ocorreu na cidade de São Paulo, utilizando análise de 
prontuário com anamneses clínicas e nutricionais e o Inventário de 
Depressão de Beck (BDI-II). Dos pacientes avaliados 147 (50%) se 
diziam ativos na entrevista inicial e os mesmos 147 (50%) sedentários. 
A média de peso e taxa de gordura no grupo ativo era de 104,4 quilos 
/42,8 % e no grupo sedentário 106,1 quilos / 43,4% respectivamente. 
Em relação ao sexo no grupo ativo 53,7% eram pacientes do sexo 
feminino e 46,3% masculino, perfil parecido com o grupo sedentário 
56,5% sexo feminino e 43,5% sexo masculino. Quanto à intensidade 
dos sintomas depressivos no grupo ativo 46,3% apresentam sintomas 
mínimos, 25,8% sintomas leves, 25,2% moderado e 2,7% grave já 
no grupo sedentário BDI-II com pontuação mínima correspondia a 
40,1%, leve 34%, moderado 23,9% e 2% sintomas graves. A análise 
de comparação de média, tendo como variável dependente o escore 
do BDI-II e como variável independente, a variável ser ou não 
sedentário, não revelou diferenças nos sintomas depressivos entre 
grupos (t=-0,49, p=0,63). Nesta amostra, os sintomas depressivos 
não estiveram relacionados ao relato dos pacientes sobre serem ou 
não sedentários. Uma limitação importante é que a variável utilizada 
para referir ou não sedentarismo era de autorelato, não sendo 
controlado tipo e frequência atividade física realizada.
Palavra-Chave: Sintomas depressivos, obesidade, depressão, 
sedentarismo, exercício físico
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Introdução: A ferritina sérica tem sido apontada como biomarcador 
de inflamação crónica de baixo-grau. Estudos têm demonstrado 
que níveis elevados de ferritina estão associados a várias doenças 
cardiometabólicas. Foi objectivo deste estudo determinar a associação 
entre níveis de ferritina e presença de Síndrome Metabólica (SM), 
bem como a sua relação com o número de componentes de SM 
presentes e a insulino-resistência, em adultos obesos. Métodos: 
Estudo retrospetivo de doentes seguidos em consulta de programa 
de Tratamento não cirúrgico da Obesidade – TObe. Excluíram-se 
doentes sem informação clínica que permitisse definir SM, doentes 
com anemia e doentes que apresentassem níveis de Proteína 
C Reactiva ≥10mg/l, sendo a amostra final constituída por 246 
indivíduos. Definiram-se SM de acordo com critérios NCEP ATPIII 
e anemia segundo critérios OMS. Os dados foram analisados com 
recurso ao SPSSv22® (nível de significância 0,05). Resultados: Dos 
246 doentes analisados, 74,8% eram do sexo feminino. A média da 
idade foi 45,4±13,0 anos e a do IMC 39,6±5,3 Kg/m2. Na amostra 
incluída, 48,4% apresentavam SM. A mediana dos níveis de ferritina 
foi de 95,0ng/ml (P25: 48,0ng/ml; P75: 174,0ng/ml). Os homens 
apresentaram valores medianos de ferritina mais elevados que as 
mulheres (202,0ng/ml vs 67,0ng/ml, p<0,001). A mediana dos níveis 
de ferritina foi de 69,0ng/ml nos obesos sem SM vs 123,5ng/ml nos 
obesos com SM (p<0,001). Verificou-se ainda associação entre 
níveis medianos de ferritina e número de componentes de SM (0: 
60,0ng/ml vs 1: 80,5ng/ml vs 2: 65,0ng/ml vs 3: 113,0ng/ml vs ≥4: 
125,0ng/ml, p=0.004). Nos doentes sem diabetes, não se constatou 
correlação estatisticamente significativa entre ferritina e HOMA-IR 
(r=0,032; p=0,678). Conclusões: Obesos com SM apresentaram 
níveis medianos de ferritina mais elevados que obesos sem SM, 
verificando-se também associação com o número de componentes 
de SM presentes. Estes dados apoiam a evidência que sugere 
associação entre níveis elevados de ferritina e SM.
Palavra-chave: ferritina síndrome metabólica inflamação
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Introdução: A obesidade é definida como uma síndrome metabólica 
crónica e multifatorial oriunda de um desequilíbrio entre alimentação 
e o gasto calórico. A Organização Mundial de Saúde classifica como 
obesidade mórbida os indivíduos com índice de massa corporal (IMC) 

superior a 40Kg/m2. Nos últimos anos a prevalência da obesidade no 
sexo feminino tem vindo a aumentar. Vários estudos reportam que um 
IMC materno elevado está associado a complicações maternos, fetais 
e neonatais. A obesidade é um factor de risco para aborto espontâneo, 
diabetes gestacional, doenças hipertensivas da gravidez, indução de 
trabalho de parto e cesariana. Objetivo: Analisar as complicações 
gestacionais e a via de parto das mulheres com obesidade mórbida. 
METODOLOGIA: Estudo de coorte retrospetivo de mulheres com 
obesidade mórbida, vigiadas na consulta de Obstetrícia do Hospital 
Prof. Doutor Fernando Fonseca no ano de 2017. Análise estatística 
em Microsoft® Excel 2010. Resultados: No grupo de grávidas com 
obesidade seguidas na consulta de obstetrícia, a prevalência de 
grávidas com obesidade mórbida é de 10,3% (n=26). A idade média 
apresentada pelas grávidas foi de 32 anos. O IMC médio do 1º 
trimestre foi de 42,5 kg/m2 (min: 40,04 kg/m2; max: 53,85 kg/m2). 
Destas grávidas, 9 perderam peso durante a gravidez. Registaram-
se como complicações maternas 11 casos (42%) de diabetes 
gestacional (DG), 9 casos de doenças hipertensivas da gravidez (6 
casos de Hipertensão (HTA) crónica, 2 casos de HTA induzida pela 
gravidez e 1 caso de pré-eclâmpsia (PE)). Em 5 grávidas verificou-
se sobreposição de complicações gestacionais, sendo que 4 casos 
apresentaram DG e HTA crónica, e 1 caso HTA crónica e PE. Todos 
os partos foram de termo, registando-se uma taxa de cesarianas de 
46%. O peso médio dos recém-nascidos foi de 3486g. Conclusão: 
Na nossa população, a prevalência de mulheres com obesidade 
mórbida é significativa. O aumento do IMC associa-se a uma maior 
taxa de complicações obstétricas, bem como de parto por cesariana, 
tal como descrito na literatura.
Palavra-chave: Obesidade Gravidez Parto

P61 
Níveis séricos de magnésio associam-se a parâmetros do perfil 
glicémico e de inulino-resistência numa população de obesos
Guerreiro V1,2, Neves JS1,2,3, Pedro J1,2, Salazar D1, Ferreira MJ1, 
Mendonça F1, Silva MM1, Viana S4, Oliveira SC1,2,3, Varela A1,2,3, Belo 
S1,3, Freitas P1,2,3, Carvalho D1,2,3 e Grupo AMTCO5

1Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo do Centro Hospitalar de 
São João EPE, Porto, Portugal
2Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Portugal
3Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, Universidade do Porto, Portugal
4Serviço de Medicina Interna, Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano EPE
5Consulta de Avaliação Multidisciplinar do Tratamento Cirúrgico da Obesidade 
do Centro Hospitalar de São João EPE, Porto, Portugal
vanessa.a.guerreiro@gmail.com

Introdução: O magnésio desempenha papel fundamental no perfil 
glicémico, (cofator essencial para numerosas reações enzimáticas), 
na secreção e mediação da ação da insulina.
Objetivo: determinar a relação entre os níveis séricos de magnésio, 
HbA1c, HOMA-IR, glicemia e insulina em jejum, em doentes 
obesos. Métodos: Estudo transversal de 1999 obesos, avaliados  
entre Janeiro/2010 e Junho/2017. Analisamos  parâmetros 
antropométricos e metabólicos. Excluímos doentes sem avaliação 
dos níveis de magnésio. Utilizamos o HOMA-IR como medida da 
insulinorresistência. Definiu-se como hipomagnesemia níveis séricos 
de magnésio ≤1,5mEq/L e diabetes (DM) segundo os critérios da ADA. 
A associação entre os níveis de HbA1c, HOMA-IR, glicemia e insulina 
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em jejum com os níveis séricos de magnésio foi testada através 
de um modelo de regressão linear. Cada uma das associações foi 
ajustada para a idade, sexo, IMC e presença de DM. Resultados: 
Incluímos 1551 doentes, sendo 1317 (84,9%) do sexo feminino, com 
uma média de idades de 42,02±10,72anos, IMC inicial 43,10±Kg/m2 

(AIQ=6,81), perímetro da cintura 123,43±13,26cm, perímetro da anca 
132,00cm (AIQ=15,0) e de magnésio inicial 1,59mg/dL (AIQ=0,18). 
32,8% dos doentes apresentavam DM e 35,8% destes apresentavam 
hipomagnesemia, enquanto 17,8% da restante população tinham 
hipomagnesemia (p <0,001). Os doentes com DM apresentaram 2,6 
vezes mais hipomagnesemia do que os sem DM (IC95%: +2,035 a 
+3,295). Verificamos uma associação entre os níveis de magnésio 
e glicemia em jejum (r=-1,19; p=<0,001), HbA1c (r=0,134; p<0,001) 
e HOMA-IR (r=-0,074; p=0,007). Esta associação entre a glicemia 
(β=-0,0003, IC95%: -0,0005 a -0,0002), HbA1c (β=-0,018; IC95%: 
-0,026 a -0,009) e HOMA-IR (β=-0,0026, IC95%: -0,0047 a -0,00045) 
e magnésio mantem-se mesmo quando ajustada para a idade, sexo, 
IMC e presença de DM. Não se verificou  associação entre os níveis 
de insulina e de magnésio. Conclusão: Os níveis de magnésio 
associam-se a glicemia em jejum, HbA1c e HOMA-IR, mesmo após 
ajuste para o sexo, idade, IMC e presença de DM.
Palavras-chave: magnésio, diabetes, obesidade

P62  
Prostate cancer aggressiveness is correlated with obesity, age 
and testosterone levels
Fernanda Duarte1,2,3, Carla Luís1,4,5, José Coelho Macedo1,6, José La 
Fuente2,3, Rúben Fernandes1,4

1 ESS/P.PORTO, Escola Superior de Saúde, Politécnico do Porto
2 ICBAS, Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar
3 CHUP, Centro Hospitalar Universitário do Porto (H. Santo António)
4 I3S, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, Universidade do Porto
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Background: Prostate cancer (PCa) is the second most frequent 
type of Cancer among men around the world. In particular, in the 
North Portugal is the most frequent and about 22,2% of men who 
have cancer, have PCa. The aim of the present work is to assess sex 
hormones in men with obesity and prostate cancer (PCa) and to study 
associations between age, weight and sexual hormone axis.
Subjects and methods: 181 men older than 45 years selected from 
of a population attending to Urology departments screening for PCa, 
103 with PCa. All participants were assessed for body mass index 
(BMI), age, Gleason score and PSA. Endocrine profile was determined 
for LH, total testosterone (TT), 17β-estradiol (E2), prolactin leptin. 
Biochemical profile (HbA1c, triacylglycerols and lipoproteins) was also 
determined. Results: All variables were continuous and described a 
Gaussian distribution unless mentioned. The determine the relation of 
aggressiveness variable were transformed into categories. Thus, PCa 
aggressiveness is associated with increase of age and BMI (p<0.0001) 
but with is decreased with TT and E2 (p<0.05). Conclusions: Our 
results show that age, obesity and low levels of testosterone are 
independently correlated in PCa aggressiveness. 
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Impacto da síndrome metabólica nos défices nutricionais antes 
e após sleeve gástrico
Sílvia Paredes1, Marta Alves1, Maria Lopes Pereira1, Aline Fernandes1, 
José Maia da Costa1, Fernando Manso1, Laura Ribeiro2

1 Hospital de Braga
2 Departamento de Ciências da Saúde Pública e Forenses e Educação Médica 
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
silvia.sparedes@gmail.com

Introdução: A obesidade, mas também a má-nutrição, causam 
importante morbilidade. Os micronutrientes são essenciais na 
regulação imune, balanço redox e metabolismo, e a má-nutrição 
contribui para o desenvolvimento de doenças crónicas, como as que 
fazem parte da síndrome metabólica (SM). A avaliação de défices 
nutricionais após sleeve gástrico (SG) é escassamente reportada 
na literatura, e a sua relação com a SM permanece por esclarecer. 
Métodos: Estudo retrospetivo, incluindo doentes submetidos 
a SG entre 01/2011-07/2015 num hospital central. Parâmetros 
antropométricos, metabólicos e nutricionais foram avaliados pré-
operatoriamente e 1 ano após cirurgia. A associação entre os 
parâmetros nutricionais e a insulinorresistência ou a percentagem de 
excesso de peso perdido (%EPP) foi avaliada através de correlações 
uni e multivariadas. Resultados: Foram incluídos 330 doentes, 47% 
com SM. Previamente à cirurgia, os doentes sem SM apresentavam 
uma maior prevalência de deficiência de folato (12,1%vs2%; p<0,001), 
enquanto os doentes com SM apresentavam níveis mais elevados 
de cálcio (9,25±0,5 vs 9,15±0,3; p=0,024). Após SG, os doentes com 
SM apresentaram uma menor %EPP (70,96±20,4 vs 79,55±23,0; 
p<0,001), níveis significativamente inferiores de homocisteína e 
magnésio, mas significativamente superiores de cálcio e vitamina B12. 
Os resultados obtidos com a regressão linear múltipla demonstram 
que uma menor concentração de magnésio e maior concentração de 
cálcio são preditores do número de componentes de SM. Uma menor 
concentração de magnésio foi preditora de maior insulinorresistência 
enquanto uma maior concentração de homocisteína e ferro foram 
preditores de maior %EPP após SG. Conclusões: O efeito do SG nos 
parâmetros nutricionais parece ser modulado pela presença da SM. 
A presença de défices nutricionais antes da cirurgia parece prejudicar 
o estado metabólico e diminuir a %EPP. A pesquisa da SM deverá 
ser incluída na avaliação dos candidatos a SG. Um aconselhamento 
nutricional personalizado permitirá corrigir os défices nutricionais pré-
existentes e a melhorar os outcomes após SG.
Palavra-chave: Síndrome Metabólica, Obesidade, Défices nutricionais
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Avaliação antropométrica e ingestão alimentar em indivíduos 
portadores de obesidade utentes de consulta de avaliação 
multidisciplinar de tratamento cirúrgico da obesidade
Anjos A.1, Jesus L.2, Mesquita F.3

1Estudante na Licenciatura em Ciências da Nutrição, Instituto Universitário Egas 
Moniz;
2Nutricionista, Unidade de Tratamento Cirúrgico, Centro Hospitalar de Setúbal, EPE; 
3Instituto Universitário Egas Moniz 
marta_primavera@hotmail.com

Objetivo: O presente estudo tem como objetivo avaliar antropometri-
camente, quantificar a ingestão de nutrientes e demonstrar a 
prevalência de défices nutricionais na fase pré-cirurgia bariátrica, 
em indivíduos portadores de obesidade utentes das consultas de 
avaliação multidisciplinar de tratamento cirúrgico da obesidade de 
um hospital público português. Materiais e Métodos: Foi efetuado 
um estudo observacional descritivo entre maio e agosto de 2018. Os 
parâmetros utilizados para a avaliação antropométrica foram peso (kg), 
altura (metros) e perímetro de cintura e anca (cm). O método utilizado 
para estimar a ingestão alimentar foi o questionário semi-quantitativo 
de frequência alimentar. A ingestão de macro e micronutrientes 
foi comparada com as recomendações norte-americanas Dietary 
Reference Intakes (DRI).Resultados: Um total de 56 pacientes foram 
avaliados, dos quais 40 (71.4%) eram do sexo feminino e 16 (28.6%) 
do sexo masculino, com idades compreendidas entre 27 e 63 anos. O 
IMC médio foi de 43.6 ± 6.5 kg/m2 para as pacientes do sexo feminino 
e de 44.6 ± 8.0 kg/m2 para os pacientes do sexo masculino. A média 
do perímetro de cintura foi de  125.1 ± 13.3 cm e 165.5 ± 13.60 cm, 
enquanto a razão perímetro de cintura/perímetro de anca foi de 0.9 ± 
0.1 para as mulheres e 1.1 ± 0.1 para os homens. Os micronutrientes 
em que maior número de pacientes não atingiu as respetivas DRI, foi 
a vitamina k, em que nenhum dos pacientes atingiu a DRI, o potássio 
com 85.7% (n=48), a vitamina D com 76.8% (n=43), a vitamina E e 
o cálcio com 67.9% (n=38), o folato com 50.0% (n=28) e o magnésio 
com 21.4% (n=12). Conclusão: Os dados do estudo demonstraram, 
ao comparar com as respetivas DRI, uma ingestão significativamente 
maior de proteína e hidratos de carbono, associada a uma ingestão 
significativamente menor de vitamina K, de potássio, de vitamina E 
em mulheres e de vitamina D em mulheres com mais de 50 anos de 
idade, em obesos que frequentaram a primeira consulta de Avaliação 
Multidisciplinar de Tratamento Cirúrgico da Obesidade. Deste modo, 
para garantir um melhor estado nutricional e consequentemente 
diminuir a probabilidade de complicações após a cirurgia bariátrica, 
é importante associar a avaliação bioquimica e a avaliação da 
ingestão alimentar de micronutrientes na fase pré-cirúrgica nesta 
população, permitindo determinar possiveis deficiências e revertê-las 
precocemente. 
Palavras-chave: Obesidade; Cirurgia Bariátrica; Avaliação 
Antropométrica; Adequação Alimentar; Ingestão Micronutrientes.
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Obesity in young boys is associated with physical activity 
behaviors, sport facilities close to home and mother’s BMI
Daniela Rodrigues1, Aristides Machado-Rodrigues2, Cristina Padez1

1 CIAS - Centro de Investigação em Antropologia e Saúde, Departamento de 
Ciências da Vida, Universidade de Coimbra
2 Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Viseu, Portugal 
rodrigues1323@gmail.com

Introduction: Childhood obesity prevalence has reached epidemic 
proportions in Portugal during the last decades. The Socio-Ecological 
Model has been employed to address and understand the issues 
of overweight and obesity. The aimed of this study was to observe 
behavioral, family and environmental factors associated with obesity 
in young boys living in central Portugal. Methods: The sample of 
this cross-sectional study comprised 385 boys aged 6–10 years. 
Height and weight were measured and body mass index (BMI) was 
calculated. Obesity was defined using the IOTF cut-off points. Child 
physical and sedentary behaviors, parents’ BMI, and information 
about the neighborhood were collected by a parental questionnaire. 
Results: A total of 81.3% of the boys were classified as having normal 
weight, 14.3% were overweight and 4.4% were obese. Commute to 
school, physical education classes, watching television, and father’s 
BMI were not statistically significant associated with boys’ weight. 
Boys that were practicing an extracurricular sport and had a mother 
with normal weight had significantly lower risk of obesity while living 
in a neighborhood without recreational facilities had more than 10 
times the odds of being obese compared with children living close to 
6 or more facilities. In the adjusted model, having no sport facilities 
close to home remained associated with an increased risk of obesity 
while having a normal weight mother remained a protective effect. 
Conclusion: Findings revealed that the pediatric obesity risk could 
be highly influenced by opportunities to engage in physical activities 
and mother’s BMI. Future interventions may focus on these and other 
factors to prevent obesity, particularly in young boys. 
Palavras-Chave: Overweight Obesity Boys Risk factors Portugal
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Behavioral, family and environmental factors associated with 
increased risk of overweight and obesity in girls
Daniela Rodrigues1, Aristides Machado-Rodrigues2, Cristina Padez1
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Introduction: Effectiveness of interventions to reduce childhood 
obesity depend upon an understanding of the multiple factors 
correlated with obesity. This study aims to analyze associations 
between behavioral, family and environmental factors and obesity risk 
in Portuguese girls. 
Methods: A sample of 408 girls aged 6-10 years was used. Height 
and weight were measured, BMI was calculated, and the IOTF cut-off 
points were used to classify child’s nutritional status. Physical activity 
and sedentary behaviors, parents’ BMI and environmental factors 
were assessed by a parental questionnaire. 
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Results: About 75.0% of girls were categorized as normal weight, 
17.4% as overweight and 7.6% as obese. In the crude analysis, 
watching less than 2h/day of television (TV) and having a mother with 
normal weight reduced the odds of both overweight and obesity in 
girls. Mode of transportation to school, physical education classes, 
number of recreational facilities close to home and father’s BMI were 
not significantly associated with the child’s weight. 
This study found some focal points that should be addressed by future 
strategies to prevent excess weight and related health risks in young 
girls. 
Palavras-Chave: Overweight Obesity Girl Risk factors Portugal
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Moderate-to-vigorous physical activity and risk of overweight in 
a sample of portuguese pre-school children
Aristides M. Machado-Rodrigues1,2, Sofia Almeida Costa1, Daniela 
Rodrigues1, Augusta Gama1, Isabel Mourão3, Helena Nogueira1, 
Victor Rosado1, Cristina Padez1

1 Research Centre for Anthropology and Health, University of Coimbra, Portugal;
2 High School of Education, Polytechnic Institute of Viseu, Viseu, Portugal;
3 Research Centre in Health and Human Development, University of Tras-os-
Montes and Alto Douro.
rodriguesari@hotmail.com

Background: Research on the obesity risk and its association 
with lifestyle behaviours in early ages of life is potentially important 
for identifying subgroups of children at risk and targeted for 
interventions. This present study aimed to analyse the associations 
among the risk of overweight and objectively measured moderate-to-
vigorous physical activity (MVPA) in pre-school children. Methods: 
Cross-sectional sample of 134 children (70 males) aged 3-5 years 
participated in the present survey. Height, weight were measured, and 
BMI was calculated subsequently. A tri-axial accelerometer was used 
to obtain seven consecutive days of moderate-to-vigorous physical 
activity (MVPA), as well as the weekly time being sedentary. Logistic 
regression analysis were used to examine the afore-mentioned 
relationship among the risk of obesity and MVPA, controlling for sex, 
age, and sedentary behaviour. Results: Overall, 16.0% of the sample 
is overweight or obese (boys 12.2%, girls 20.0%). MVPA was inversely 
associated with the risk of being overweight in pre-school children 
after adjustment for potential confounders; Children with higher levels 
of MVPA have 93% less likely to be classified as overweight and/or 
obese than less active children (95% CI 0.96 to 0.99, p<0.05).
Conclusion: Objectively measured MVPA was independent and 
inversely associated with increased risk of overweight in pre-school 
children. Interventions for improving health in youth should target the 
promotion of MVPA, particularly at younger school ages.
Keywords: Obesity, Public Health, Children, Active behaviour
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Fatores determinantes da litíase biliar após cirurgia bariátrica: 
uma análise retrospetiva da experiência de um centro de elevada 
diferenciação ao longo de 4 anos
Sara Viana1,2, Maria João Ferreira1, Daniela Salazar1, Jorge Pedro1, 
Vanessa Gonçalves1, João Sérgio Neves1, Fernando Mendonça1, 
Maria Manuel Silva1, Sandra Belo1, Ana Varela1, Paula Freitas1, 
Davide Carvalho1,  Grupo AMTCO

1 ULSNA
2 CHSJ
sara.s.viana@gmail.com

Introdução: A cirurgia bariátrica, eficaz na obesidade, não é isenta de 
riscos, como litíase biliar. Avaliou-se ao longo de 4 anos a incidência 
de litíase biliar de novo (LBN), associação ao procedimento cirúrgico 
e fatores de risco: peso inicial e perdido, sexo, idade, diabetes 
mellitus, colesterol total>200mg/dL, hipertrigliceridemia>150mg/dL 
e anticoncepcionais orais(ACO). Métodos: Estudo retrospetivo de 
coorte de 1999 doentes obesos submetidos a cirurgia bariátrica entre 
1/janeiro/2010 e 30/junho/2017. Dados analisados por teste log-rank 
e modelo regressão Cox uni e multivariado (SPSS®). Resultados: 
Foram avaliados 1999 doentes (excluídos 482 por falta de dados), 
863 submetidos a bypass gástrico, 397 sleeve, 256 banda, 86% 
do sexo feminino, médias de idade de 43 anos e 27,2Kg de peso 
perdido até ao evento, 36,3% diabéticos e 24,5% sob ACO. Verifica-
se incidência 3,2% (64) casos de LBN. A LBN ocorreu 1439,5dias 
(±4,9dias,IC95%) após bypass, aos 1422,5dias (±12,3dias,IC95%) 
após bandoplastia e aos 1389,3dias (±14,4dias,IC95%) após sleeve. 
Verificou-se aumento de risco de LBN nos doentes submetidos 
a bandoplastia, risco ainda superior no sleeve (respetivamente 
HR2.357 e HR3,551, p=0,010 e p<0,001, IC95%). A relação mantém-
se ao ajustar os fatores de risco determinados: procedimento sleeve 
associado a maior risco (HR4,342, p=0,001, IC95%), seguido da 
banda (HR2,113, p=0,154, IC95%), em relação ao bypass. Nesta 
coorte analisou-se a associação do peso perdido após cirurgia e 
LBN, ajustando os mesmos confundidores, constatando-se uma 
tendência positiva apesar dos resultados não serem estatisticamente 
significativos (HR1.021, p=0.142, IC95%). Conclusões: O sleeve é 
o procedimento de maior risco de LBN e bypass gástrico de menor 
risco, mesmo após ajuste (peso perdido, comorbilidades). Não se 
encontrou associação estatisticamente significativa entre LBN e peso 
perdido mas este é um fator determinante, bem como obesidade, 
sexo feminino, diabetes, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e 
ACOs. Será de ponderar o tipo de cirurgia de acordo com o risco de 
colelitíase?
Palavras- Chave: obesidade, cirurgia bariátrica, procedimento 
bariátrico, litíase biliar
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