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RESUMO 

 

As Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) se apresentam sob duas formas principais: a 

Doença de Crohn (DC) e a Colite Ulcerativa (CU). Há vários fatores relacionados à etiologia 

e evolução das DII. Atualmente, alguns estudos têm investigado a relação do tecido adiposo 

visceral (TAV) com as doenças inflamatórias intestinais, por isso a avaliação nutricional e da 

composição corporal desses pacientes mostra-se imprescindível no manejo da doença. A 

absorciometria por emissão de raios x de dupla energia (DXA) é considerada referência na 

avaliação da gordura corporal total e regional. Entretanto, na prática clínica e no atendimento 

ambulatorial, a utilização da DXA não é viável. Por esse motivo, o perímetro da cintura (PC) 

tem sido adotado como uma medida capaz de estimar o conteúdo de tecido adiposo visceral. 

O objetivo desse estudo foi avaliar a associação entre a medida do PC e o TAV avaliado pela 

DXA nos pacientes com doença inflamatória intestinal. O estudo é do tipo observacional de 

corte transversal, com pacientes adultos de ambos os sexos com o diagnóstico de DII em 

atendimento ambulatorial no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). Os dados 

antropométricos e de composição corporal foram coletados no Laboratório de Avaliação 

Nutricional e Funcional da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro da Universidade 

Federal Fluminense (LANUFF/FNEJF/UFF) e os dados epidemiológicos e clínicos dos 

prontuários médicos dos pacientes no HUAP. As análises estatísticas foram realizadas com 

auxílio do software SPSS versão 20.0. As associações entre as variáveis foram realizadas por 

correlação de Pearson e foram considerados significativos os valores p <0,05. Foram 

avaliados 92 indivíduos, sendo o sexo feminino e o diagnóstico de DC mais predominantes e 

maioria de jovens adultos. Quanto ao estado nutricional, a maior parte encontrava-se eutrófica 

segundo IMC e uma parcela importante apresentava-se com sobrepeso ou obesidade e risco 

cardiovascular segundo o PC. Os pacientes com DC apresentaram maior quantidade de TAV 

do que os com CU. As medidas de PC se relacionaram positivamente com o TAV em todos os 

grupos, sendo as associações mais fortes nos pacientes com CU do que com DC. Esses 

achados reforçam a aplicabilidade da medida de PC na prática clínica de rotina dos pacientes 

com DII, como alternativa à falta de acesso, alto custo e radiação provenientes dos métodos 

de referência para determinação de TAV. 

 

Palavras chaves: Doença Inflamatória Intestinal; perímetro da cintura; gordura abdominal; 

tecido adiposo visceral; absorciometria por emissão de raios x de dupla energia (DXA)



 

 
 

ABSTRACT 

 

Inflammatory Bowel Diseases (IBD) come in two main forms: Crohn's Disease (CD) and 

Ulcerative Colitis (UC). There are several factors related to the etiology and evolution of IBD. 

Currently, some studies have investigated the relationship of visceral adipose tissue (VAT) 

with inflammatory bowel diseases, so the nutritional and anthropometric assessment of these 

patients is essential in the management of the disease. Dual energy X-ray absorptiometry 

(DXA) is considered a reference in the assessment of total and regional body fat. However, in 

clinical practice and outpatient care, the use of DXA is not practicable. For this reason, waist 

circumference (WC) has been adopted as a measure capable of estimating visceral fat content. 

The aim of this study is to assess the association between WC measurement and VAT 

assessed by DXA in patients with inflammatory disease. The study is an observational cross-

sectional study with adult patients of both sexes with an established diagnosis of IBD in 

outpatient care at Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). Anthropometric and body 

composition data were collected at the Nutritional and Functional Assessment Laboratory of 

the Faculty of Nutrition Emília de Jesus Ferreiro of the Universidade Federal Fluminense 

(LANUFF/FNEJF/UFF) and the clinical profile of the medical records of HUAP patients. 

Statistical analyzes were performed with the aid of SPSS software version 20.0. Associations 

between variables were performed by Pearson's correlation and p <0.05 were considered 

significant. 92 individuals were evaluated, being the female gender and the diagnosis of CD 

more prevalent and the majority of young adults. As for nutritional status, most of them were 

eutrophic according to BMI and an important part was overweight or obese and 

cardiovascular risk according to WC. Patients with CD had a higher amount of VAT than 

those with UC. WC measures were positively related to VAT in all groups, with associations 

being stronger in patients with UC than with CD. These findings reinforce the applicability of 

the WC measure in the routine clinical practice of patients with IBD, as an alternative to the 

lack of access, high cost and radiation from the reference methods for determining VAT. 

Key words: Inflammatory Bowel Disease; waist circumference; abdominal fat; visceral 

adipose tissue; Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DXA) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) se apresentam sob duas formas principais: 

a Doença de Crohn (DC) e a Colite Ulcerativa (CU) (BAUMGAR& SANDBORN, 2012). 

Tanto a prevalência quanto a incidência dessas doenças têm aumentado ao redor do mundo 

(KAPLAN& NG, 2017; NG et al, 2017). Por isso, esse tema tem sido cada vez mais estudado. 

Apesar da etiologia das DII não ser completamente esclarecida, há vários fatores 

relacionados à causa e evolução dessas enfermidades. Entre eles estão os fatores genéticos, a 

microbiota intestinal, o sistema imunológico e os fatores ambientais (HANAUER, 2006). 

Atualmente, vários estudos têm relacionado positivamente o tecido adiposo visceral com as 

Doenças Inflamatórias Intestinais. O que se defende é que essa relação acontece devido às 

citocinas pró-inflamatórias secretadas pelo tecido adiposo. (HOLT et al, 2017; SINGH et al, 

2017; FENG et al, 2018). Apesar de ainda não estar claro o efeito causa-consequência, a 

avaliação nutricional e antropométrica desses pacientes mostra-se imprescindível no manejo 

da doença. 

Existem inúmeros métodos usados para avaliar ou estimar a quantidade de gordura 

corporal e abdominal. A Densitometria ou Absorciometria de raios X de dupla energia (DXA) 

é considerada referência, pois é capaz de determinar a composição de cada compartimento 

corporal, inclusive diferenciar o tecido adiposo visceral do subcutâneo (KAUL et al, 2012). 

Entretanto, na prática clínica e no atendimento ambulatorial, a utilização do DXA pode ser 

inviável, por ser um equipamento caro, que precisa de constante manutenção e softwares 

específicos para leitura dos dados. Por esse motivo, um dos principais preditores de gordura 

abdominal adotado é o perímetro da cintura (HOENING, 2010).  

Embora não consiga diferenciar o tecido adiposo visceral do subcutâneo, de maneira 

geral, a medida de perímetro da cintura se relaciona positivamente com outros métodos 

referência para determinação do tecido adiposo visceral (NEAMAT-ALLAH et al, 2014; 

BAZZOCCHI et al, 2014). 

Todavia, os resultados podem ser influenciados por algumas questões, incluindo os 

diferentes protocolos disponíveis na literatura. Nas doenças inflamatórias intestinais, aspectos 

referentes à sintomatologia da doença podem interferir nas medidas, como por exemplo, o 

edema proveniente da terapia medicamentosa, a distensão abdominal, gerada principalmente 
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pelas intolerâncias alimentares, as hérnias decorrentes das cirurgias, e a desidratação, gerada 

pela diarreia.  

Portanto, investigar a fidedignidade do perímetro da cintura na estimativa da gordura 

visceral em pacientes com DII seria de grande valia para a prática clínica e conduta 

nutricional desses pacientes. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL 

 

2.1.1. Definição e Etiologia 

As Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) são caracterizadas pelo processo de 

inflamação crônica do trato gastrointestinal (TGI). Não possuem cura, apenas tratamento, e 

cursam com períodos de atividade e de remissão, com alternância da intensidade dos 

sintomas. Existem duas principais formas de apresentação das DII, que são a Doença de 

Crohn (DC) e a Colite Ulcerativa (CU). Elas possuem a sintomatologia e manifestações 

clínicas bem parecidas, mas diferenciam-se em alguns aspectos (MOLODECKY et al, 2012; 

BAUMGAR & SANDBORN, 2012; BERNSTEIN, 2010). 

A DC pode ocorrer em qualquer parte do TGI, da boca até o ânus, sendo mais 

comum no íleo, as áreas de inflamação podem ser descontínuas e pode acometer todas as 

camadas da mucosa. Já a CU acomete apenas o intestino grosso e o reto, as áreas de 

inflamação são contínuas e ocorre apenas na camada mais interna do revestimento do 

intestino. Também é mais comum que a Doença de Crohn curse com mais ocorrência de 

fístulas que a Colite Ulcerativa, enquanto a presença de diarreia recorrente, sangue nas fezes e 

estenose são mais frequentes em pacientes com CU (THE CROHN’S & COLITIS 

FOUNDATION OF AMERICA, 2014; NÓBREGA et al, 2018). 

Embora o assunto tenha sido extensivamente estudado nas últimas décadas, a 

etiologia das DII ainda não é completamente elucidada. Sabe-se que são doenças 

multifatoriais, que envolvem aspectos genéticos, imunológicos e ambientais. O que se 

acredita é que, inicialmente, um evento inespecífico (provavelmente infecção) ou o conteúdo 

microbiano luminal do próprio intestino desencadeia uma desregulação inflamatória e 

resposta imune, em um indivíduo geneticamente suscetível, e então essa resposta é 

amplificada através do envolvimento de macrófagos, linfócitos e neutrófilos (CAMPOS et al, 

2002; BLUMBERG et al, 2011; BASSO et al, 2014; IMHANN et al, 2018). 

Os fatores genéticos têm influência, além da susceptibilidade do desenvolvimento da 

doença, na severidade, extensão e ocorrência de manifestações extraintestinais, mostrando a 

importância no manejo da doença. Estudos demonstram ainda que a associação genética é 
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mais relevante na Doença de Crohn que na Colite Ulcerativa (CUMMINGS & JEWELL, 

2005; MCGOVERN et al, 2015; CLEYNEN et al, 2016). 

Estudos associam alterações da microbiota intestinal à susceptibilidade e localização 

da doença. Essas alterações ocorrem tanto por polimorfismos em determinados genes, quanto 

por questões ambientais como dieta, exposição, saúde pública, infecções e antibioticoterapia e 

afetam toda a resposta imune. Algumas alterações observadas por esses estudos são a disbiose 

intestinal e a diversidade reduzida de espécies microbianas fecais em pacientes com DII, 

especialmente as espécies Firmicutes e Bacteroidetes (ALDHOUS, 2012; WEINGARDEN & 

VAUGHN, 2017; RAPOZO et al, 2017; IMHANN et al, 2018; COHEN et al, 2019). 

Entre os fatores ambientais de risco para o desenvolvimento de DII, encontram-se o 

tabagismo (apenas para DC), uso de antibióticos durante a infância, uso de contraceptivos 

orais e de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e baixos níveis séricos de vitamina D. Há 

também fatores relacionados à dieta como alta ingestão de gorduras totais, proteína animal, 

açúcar, e ácidos graxos poli-insaturados ômega 6. Aditivos alimentares como adoçantes 

artificiais, espessantes e alguns emulsificantes parecem estar relacionados em experimentos 

com modelos animais (ABEGUNDE et al, 2016; KAPLAN et al, 2017; RAPOZO et al, 2017; 

CASTRO & SOUZA, 2019). 

Já os fatores protetores do desenvolvimento da doença incluem aleitamento materno, 

apendicectomia e consumo de fibras dietéticas, frutas e vegetais. Um fato interessante é que o 

tabagismo é um fator protetor para CU e está associado a um melhor curso da doença, embora 

seja um fator de risco para DC (ABEGUNDE et al, 2016; KAPLAN et al, 2017; RAPOZO et 

al, 2017; CASTRO & SOUZA, 2019). 

 

2.1.2. Epidemiologia 

Tradicionalmente, a DII era considerada uma doença de países ocidentais, entretanto, 

a epidemiologia tem mudado desde a virada do século, com um rápido aumento da incidência 

em regiões como América do Sul, Europa Oriental, Ásia e África. Além disso, estudos 

recentes têm relatado aumento da incidência entre etnias e nacionalidades nas quais doenças 

inflamatórias intestinais eram anteriormente incomuns, embora a prevalência na América do 

Norte, em muitos países da Europa Ocidental, na Austrália e Nova Zelândia também continue 

a crescer. Isso tem sido observado em países recentemente industrializados e pode ser 

explicado pela ocidentalização de dietas e estilo de vida, que afetam o microbioma intestinal e 
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aumentam o risco de DII em indivíduos geneticamente susceptíveis (MOLODECKY et al, 

2012; KAPLAN & NG, 2016; KAPLAN et al, 2017; NG et al, 2017; GAJEDRAN et al, 

2018). 

Na última década, as DII emergiram como desafio de saúde pública em todo o 

mundo, sendo associadas à morbidade, mortalidade e custos substanciais para os sistemas de 

saúde. Acometem atualmente mais de 1,5 milhões na América do Norte e 2 milhões de 

pessoas na Europa (MOLODECKY et al, 2012; KAPLAN & NG, 2016; NG et al, 2017; 

GAJEDRAN et al, 2018). 

No Brasil há poucos estudos epidemiológicos acerca da doença, possivelmente por 

não haver sistema de notificação de diagnóstico integrado para as DII, que não são 

consideradas como doenças de notificação compulsória, nos permitindo cogitar que podem 

não estar sendo diagnosticadas adequadamente. Isso pode ocorrer não só no Brasil, como em 

outras regiões onde dados epidemiológicos são escassos, como América Central e outros 

países da América Latina. Entretanto, estudos recentes demonstraram o aumento da incidência 

de DII no Brasil, onde em 1988 era relatada como 0,8 por 100.000 pessoas por ano. A 

incidência de DC subiu acentuadamente de 0,68 entre 1991 e 1995 para 3,50 entre 2001 e 

2005, atingindo uma incidência máxima de 5,48 em 2015. Já a prevalência de DC no Brasil 

subiu de 0,24 por 100.000 pessoas de 1986 a 1990 para 24,1 por 100.000 pessoas em 2014. 

Não foram encontrados dados para CU isoladamente (SOUZA et al, 2008; VICTORIA et al; 

2009; GASPARINI et al, 2018; KOTZE et al, 2020). 

A literatura não indica distinção de sexo para o desenvolvimento das DII, embora 

muitos estudos relatem um predomínio da prevalência de CU na população feminina em 

relação à masculina. Já para DC, os resultados encontrados são bem controversos ao redor do 

mundo. Estudos realizados na América do Norte, França, Dinamarca, Suécia e outros países 

demonstram uma incidência maior de DC em mulheres que em homens, e outro estudo 

realizado em Porto Rico não mostrou diferenças entre as prevalências pelo sexo. Já alguns 

estudos na China e no Japão mostraram um notável aumento da prevalência nos homens em 

relação às mulheres. Essas diferenças podem ser explicadas pela possibilidade de que as 

proporções de gênero em DC sejam altamente dependentes da idade, bem como da região 

geográfica (BRANT & NGUYEN, 2008; ESMAT et al, 2014). 
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2.1.3. Diagnóstico e classificação 

Diagnosticar as DII pode ser um desafio na prática do profissional devido ao quadro 

clínico inespecífico e a diversos fatores em comum com outras doenças. Pode existir, ainda, 

certa dificuldade para distinguir ambas as doenças, CU e DC, por apresentarem quadros 

clínicos semelhantes (PAPACOSTA et al, 2017). 

O principal sintoma que leva a suspeita da doença, normalmente, é a diarreia crônica. 

Outros sintomas variáveis também podem estar presentes, como distensão abdominal, 

emagrecimento, anemia e desnutrição, que estão relacionados ao padrão fenotípico e a 

extensão da doença (CABRAL& ABBY, 2012). 

Infecções no TGI, como as causadas por bactérias, podem ser confundidas com as 

DII, podendo levar a ocorrência de diarreia, sangue nas fezes, e até mesmo ulceração da 

mucosa e espessamento do TGI, entre outros sintomas. Entretanto, essas infecções apresentam 

um quadro agudo e a evolução é autolimitada. Portanto, antes de estabelecer o diagnóstico, as 

causas infecciosas, assim como alergias e intolerâncias alimentares devem ser investigadas e 

excluídas por exames parasitológicos e análise das fezes por coprocultura, e então o 

diagnóstico é estabelecido através da história clínica e exame do paciente, juntamente com 

evidências laboratoriais, radiológicas, endoscópicas, histológicas e sorológicas (CABRAL & 

ABBY, 2012; LAASS et al, 2014; CONRAD et al, 2014). 

Alguns exames laboratoriais são comumente utilizados como marcadores 

inflamatórios séricos, são eles proteína C reativa (PCR) e velocidade de hemossedimentação 

(VHS). Para estabelecer o diagnóstico de DII, além desses marcadores, as dosagens de 

Calprotectina Fecal (CF); Lactoferrina fecal (LF) e alfa-l-antitripsina também são utilizadas 

(CABRAL & ABBY, 2012; CONRAD et al, 2014; LAAS et al, 2014; MACHADO, 2017). 

O PCR e o VHS, enquanto marcadores séricos, podem estar aumentados em qualquer 

situação de inflamação, incluindo as extraintestinais. Já a CF e a LF conseguem apresentar 

maior especificidade na descoberta da inflamação no intestino, pois são proteínas do citosol 

dos neutrófilos, que quando estão presentes nas fezes, revelam uma infiltração de neutrófilos 

no TGI devido a um processo inflamatório. A proteína alfa-1-tripsina também dosada nas 

fezes, por sua vez, indica o grau de permeabilidade da mucosa intestinal, tendo importância 

no acompanhamento do tratamento em fases que o sangramento já está controlado, indicando 

se a doença está em atividade ou remissão (MACHADO, 2017). 
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Recursos de imagem também podem ser utilizados quando há suspeita de DII, 

podendo identificar previamente a presença de abscessos e complicações perianais. São 

comumente utilizadas a tomografia computadorizada, a ressonância magnética convencional e 

a ultrassonografia do abdome. O exame de raios x não fornece informações tão claras quanto 

a colonoscopia, entretanto, pode ser utilizado por meio de enema opaco (FAKHOURY et al, 

2014; SU et al, 2019). 

A avaliação endoscópica é de extrema importância, incluindo ileocolonoscopia e 

gastroduodenoscopia, com biopsias retiradas de todos os segmentos do TGI. Esses 

procedimentos são capazes de identificar alterações da mucosa que são características da 

doença, como lesões, edema, granulações, ulcerações com secreção mucopurulenta e 

estreitamentos. (LAASS et al, 2014; CONRAD et al, 2014). 

Como a DC pode acometer qualquer parte do TGI, a endoscopia digestiva alta nesses 

pacientes também deve ser realizada. Atualmente, a enteroscopia por tomografia ou 

ressonância magnética também vêm sendo utilizadas com esse mesmo objetivo, podendo 

detectar fístulas, abscessos e obstruções. Caso haja acometimento perianal, a ressonância 

magnética também pode detectar fístulas e abscessos locais (LAASS et al, 2014; 

FAKHOURY et al, 2014). 

Em 2005, foi proposta a Classificação de Montreal, a fim de padronizar a avaliação 

da DC. Ela leva em conta variáveis que incluem a idade do diagnóstico, a localização ou 

segmento afetado e o comportamento da doença (Quadro 1). 

Diferentemente da DC, a CU normalmente se restringe ao cólon e inflamação 

acomete somente a superfície da mucosa colônica, afetando-a de forma contínua. A doença é 

classificada de acordo com a proporção do envolvimento do cólon, desde proctite a colite 

esquerda ou colite extensa (pancolite) (Quadro 2) (GOYETTE et al, 2007; ORDÁS et al, 

2012; CONRAD et al, 2014). 
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Quadro 1: Classificação de Montreal para Doença de Crohn (Adaptado de Rebelo et al, 
2011). 

Variáveis Classificação 

Idade do diagnóstico (A) 

A1 < ou igual 16 anos 
A2 17 – 40 anos 
A3 > ou igual 40 anos 

Localização (L) 

L1 íleo terminal 
L2 cólon 
L3 íleo-cólon 
L4 tubo digestivo superior 

Comportamento (B) 

B1 não estenosante e não penetrante 
B2 estenosante 
B3 penetrante 

Modificador (P) Doença perianal 

 

 

Quadro 2: Classificação de Montreal para localização da Colite Ulcerativa. (Adaptado de 
SATSANGI et al, 2006): 

Variáveis Classificação 

Idade do diagnóstico (A) 
A1 < ou igual 16 anos 
A2 17 – 40 anos 
A3 > ou igual 40 anos 

Extensão (E) 
E1 proctite ulcerativa 
E2 colite esquerda ou distal 
E3 colite extensiva pancolite 

 

Com o tempo, a extensão da doença colônica pode ir progredindo, uma vez que no 

diagnóstico inicial de 30 a 50% dos pacientes apresentam o acometimento do reto ou cólon 

sigmoide (colite distal), de 20 a 30% dos pacientes apresentam colite esquerda e 

aproximadamente 20% apresentam pancolite, e entre aqueles com colite distal, de 25 a 50% 

progridem para formas mais extensas ao longo dos anos. A extensão da doença atua como 

preditor de câncer colorretal e colectomia, sendo os riscos mais elevados em pacientes com 

maior extensão intestinal afetada (ORDÁS et al, 2012). 
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2.1.4. Tratamento 

As DII não apresentam cura. Nenhum tratamento, nem mesmo as ressecções 

cirúrgicas das áreas afetadas, é capaz de eliminar a doença. A intervenção cirúrgica pode, 

inclusive, estar associada a taxas mais elevadas de mortalidade e complicações (APARÍCIO, 

2013; MARCELINO, 2015). 

As abordagens terapêuticas têm como objetivo o controle dos sintomas, indução e 

manutenção do estado de remissão, melhora do estado nutricional e qualidade de vida dos 

pacientes e, atualmente, buscam também remissão endoscópica com cicatrização da mucosa. 

Os medicamentos atuam de maneira a bloquear ou ativar diferentes células, receptores e 

mediadores da cascata inflamatória, contribuindo, assim, para a remissão da doença. A 

escolha dos medicamentos é determinada de acordo com a localização e severidade da doença 

e varia de acordo com a tolerância individual de cada paciente. Entre os fármacos utilizados 

estão: Aminossalicilatos, Corticosteroides, Imunossupressores, Anticorpos Anti-TNF-α e 

outros novos medicamentos biológicos (SOUZA et al, 2011; FRÓES, 2012; APARÍCIO, 

2013; LAASS et al, 2014; SU et al, 2019). 

O tratamento convencional consiste na adição de medicamentos cada vez mais 

potentes por etapas até que a resposta seja suficiente. Esses medicamentos mais potentes 

apresentam também maior risco de efeitos colaterais, e essa utilização gradativa é chamada de 

“step-up”. Entretanto, a fim de minimizar os efeitos colaterais e atender aos pacientes que não 

respondem de maneira adequada ao tratamento convencional, novas terapias para DII vêm 

sido desenvolvidas (MATTOS et al, 2015). 

Os Aminossalicilatos mais utilizados são a Sulfassalazina (SFZ) e a Mesalazina (5-

ASA) e são comumente utilizados para indução e manutenção da remissão de formas 

leves/moderadas de CU, com a maioria dos pacientes responsivos a estratégia. Também são 

utilizados em estágios iniciais da DC, principalmente, quando há quadro leve/moderado e 

acometimento colorretal, por conta da sua capacidade de preservar a remissão da doença. Se 

não houver resposta no período de 2 a 4 semanas com o uso de doses máximas, a doença é 

reclassificada como moderada/intensa e sugere-se o início da terapia de imunossupressão 

(FRÓES et al, 2012; CONRAD et al, 2014; PAPACOSTA et al, 2017). 

Os corticosteroides são os medicamentos geralmente escolhidos quando o paciente é 

não responsivo às doses máximas de Aminossalicilatos. Inicia-se a combinação desses dois 

fármacos por até 60 dias e então se começa a retirar progressivamente os corticosteroides 
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semanalmente. Apesar da sua potente ação anti-inflamatória e imunossupressora, os 

corticosteroides não são indicados como tratamento em longo prazo, devido à enorme 

ocorrência de efeitos colaterais e por não apresentarem eficiência como terapêutica de 

manutenção da doença, apenas na indução da imunossupressão (FRÓES et al, 2012; 

APARÍCIO, 2013; PAPACOSTA et al, 2017). 

A terapia com imunossupressores é indicada quando o paciente não apresenta 

resposta a corticoterapia ou apresenta dependência aos corticoides. Os medicamentos mais 

utilizados são Azatioprina (AZA) e 6-Mercaptopurina (6-MP), que atuam na inibição da 

síntese de RNA e da atividade de linfócitos T, B e das células natural killer (NK). Atuam 

também na indução de apoptose celular e podem bloquear a síntese de prostaglandinas, 

quando em doses elevadas. Por esses fármacos apresentarem ação lenta, atingindo sua 

eficiência máxima em 3 a 6 meses de tratamento, geralmente são utilizados no início em 

conjunto com a corticoterapia. Outros medicamentos podem ser utilizados caso haja 

contraindicação ou intolerância a AZA e 6-MP, como Metrotexato (MTX). A Ciclosporina, 

que atua como inibidora da Calcineurina, também pode ser utilizada. Entretanto, seu uso em 

longo prazo não é indicado, pois, apesar de atuar como potente imunossupressor, de rápido 

início de ação e importante indutor da remissão, está associado a elevados níveis de 

toxicidade sistêmica (FRÓES et al, 2012; APARÍCIO, 2013; PAPACOSTA et al, 2017). 

A terapia com imunobiológicos nas DII apresenta alta especificidade e mecanismos 

de ação direta, e pode ser utilizada para a manutenção da remissão e, possivelmente, para 

indução da cura histológica. Entretanto, devido aos elevados custos, é geralmente indicada aos 

pacientes que apresentam a doença com maior gravidade e não respondem adequadamente ao 

tratamento convencional. Os medicamentos mais utilizados são os anti-TNF, visto que a 

citocina TNF-α tem grande relação com a doença. No Brasil, os anti-TNF mais utilizados são 

Infliximab (IFX), um anticorpo monoclonal quimérico e humanizado e o Adalimumab 

(ADA), um anticorpo totalmente humano utilizado para tratar os pacientes que não respondem 

ao IFX. De maneira geral, a taxa de remissão clínica após o tratamento nos pacientes tratados 

com IFX é de 45-70%, e nos tratados com ADA é de 30-60% (MATTOS et al, 2015; 

PAPACOSTA et al, 2017; SU et al, 2019). 

A estratégia “step-up”, entretanto, tem sido associada a um maior risco de 

progressão da doença e consequente estabelecimento de dano estrutural e, ainda, potencializa 

os riscos associados ao uso prolongado e/ou repetido de corticoides. Novas estratégias 
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terapêuticas têm surgido então, preconizando a utilização das terapêuticas mais potentes, 

desde o diagnóstico, ou introduzidas precocemente, nomeadas como “top-down”. Estudos 

têm mostrado que essa estratégia é mais eficaz que a tradicional em termos de cicatrização da 

mucosa, indução de remissão livre de corticoides e número de internações, contudo, a 

estratégia clássica ainda é a terapêutica mais utilizada em pacientes com DII (TEIXEIRA et 

al, 2008; COLOMBEL et al, 2015; BERG et al, 2019). 

 

2.1.5. Estado Nutricional na Doença Inflamatória Intestinal 

As DII podem afetar significativamente o estado nutricional dos pacientes, devido ao 

fato de se desenvolverem no trato gastrointestinal, influenciando muito a ingestão e absorção 

dos nutrientes. Entre os impactos nutricionais que mais se destacam na literatura estão a 

desnutrição, anemia, deficiência de micronutrientes como ferro, cálcio e vitamina D 

(DONNELLAN et al 2013; OWCZAREK et al; 2016; BACK et al, 2017; STORCK et al, 

2019). 

A prevalência de desnutrição tem sido relatada entre 16 a 85% dos pacientes 

diagnosticados com DII. Apesar da etiologia ser complexa, ela ocorre, provavelmente, devido 

a ingestão inadequada causada por anorexia, náuseas, vômitos, dores abdominais e fatores 

psicológicos associados a sintomatologia da doença, assim como a má absorção de nutrientes 

devido ao dano dos enterócitos gerados pela atividade da doença e as ressecções intestinais 

que podem ser necessárias no tratamento dos pacientes, associados ao estado de  hiper 

catabolismo oriundo dos elevados níveis de citocinas pró-inflamatórias, como IL-6, IL-10 e 

TNF- α. Há, ainda, a influência dos medicamentos usados no tratamento da doença, que 

podem alterar a absorção dos nutrientes, e do aumento das perdas de proteínas, sangue, 

minerais e eletrólitos pelo trato gastrointestinal nos períodos de exacerbação da inflamação. 

Todos esses aspectos estão relacionados com a atividade, extensão e localização da doença 

(MIJAČ et al, 2010; DONNELLAN et al, 2013; BACK et al, 2017; FORBES et al, 2017; 

CIOCÎRLAN et al, 2019; STORCK et al, 2019). 

A desnutrição é uma das complicações mais importantes nas DII, pois estão 

relacionadas com um pior curso da doença. Estudos demonstram que indivíduos com 

desnutrição apresentam desfechos mais desfavoráveis, como maior frequência de 

complicações pós-operatórias, maior tempo de internação, diminuição da qualidade de vida e 

maiores custos com a saúde. Implicando, também, na competência imunológica e risco de 
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infecções e a agravos nos quadros de diarreia e/ou má absorção, devido à menor secreção e 

atividade das enzimas relacionadas à digestão (HILLE et al, 2016; TINSLEY et al, 2016; 

BACK et al, 2017). 

Por outro lado, o sobrepeso e a obesidade, que eram antes considerados incomuns 

entre os pacientes com DII, têm se tornado cada vez mais frequentes nas últimas décadas, em 

função da melhora clínica decorrente do uso dos novos fármacos, especialmente os 

imunobiológicos. Acontece que os pacientes, sobretudo os ambulatoriais, conseguem manter a 

doença tão bem controlada pelo tratamento medicamentoso, que mantém o estilo de vida 

normal, e seguem a tendência da população em geral em direção ao aumento de peso. Alguns 

estudos demonstram uma prevalência de até 40% de sobrepeso e obesidade nos pacientes com 

DII, acompanhando os níveis encontrados na população geral (STEED et al, 2009; 

BOUTROS & MARON, 2011; SINGH et al, 2017; BILSKI et al, 2019). 

A prevalência de sobrepeso e obesidade na população em geral e a prevalência e 

incidência de DII têm crescido paralelamente, e podem estar conectados pelos mesmos 

motivos: mudanças no estilo de vida das pessoas, como atividade física insuficiente e ingestão 

da chamada "dieta ocidental", rica em gordura animal e pobre em fibras alimentares. Esse 

excesso de peso pode estar relacionado com um pior curso da doença, como recidivas mais 

frequentes, internações mais recorrentes, complicações pós-operatórias e doença perianal, 

além de estar associada à maior presença de comorbidades, como hipertensão, diabetes, 

doenças tromboembólicas, infecções e câncer, entretanto, esses dados são controversos na 

literatura (BACK et al, 2017; SINGH et al, 2017; MAGRO et al, 2018; CELLS, 2019). 

Longe de ser apenas um depósito de excesso de calorias, o tecido adiposo é 

responsável por secretar uma série de citocinas, que podem ser pró ou anti-inflamatórias, 

chamadas adipocinas. A adiponectina, por exemplo, tem ação anti-inflamatória através de 

mecanismos como a diminuição dos níveis de TNF-α, IFN-γ e IL-6, que são mediadores 

imunológicos da inflamação. Entretanto, têm relação inversamente proporcional com o tecido 

adiposo, estando em níveis diminuídos na obesidade. Por outro lado, adipocinas como leptina 

e resistina possuem ação inflamatória, como através do aumento dos níveis de TNF-α, IL-6 e 

IL-12, e têm relação diretamente proporcional com o tecido adiposo, estando em níveis mais 

elevados em obesos (LI et al, 2015; SINGH et al, 2016). 

As divergências encontradas na literatura a respeito da associação da obesidade com 

um pior curso da doença podem ser fruto de fatores dos desenhos dos estudos, como os 
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métodos de avaliação antropométrica utilizados para predizer a obesidade que podem não 

relacionar adequadamente a distribuição do tecido adiposo, influenciando nos efeitos 

metabólicos encontrados. Por isso, mais que a obesidade em geral, o excesso de gordura 

visceral, especificamente, tem sido muito melhor associado com o aumento das complicações 

relacionadas às DII, por se tratar do tecido adiposo mais metabolicamente ativo, promovendo 

inflamação local e sistêmica que poderia estar implicada em doenças crônicas (BERTIN et al, 

2010; SINGH et al, 2016; DING et al, 2016; CELLS, 2019). 

Apesar das controvérsias, há uma base razoável para sustentar que a gordura visceral 

pode modular significativamente o curso da inflamação nas DII. Ainda que não esteja 

esclarecido se o acúmulo da gordura visceral é um evento primário ou secundário a Doença de 

Crohn, uma série de estudos relaciona a gordura visceral com a ocorrência de ulcerações, 

formação de estenoses, inflamação transmural, diminuição da espessura da parede e diâmetro 

interno do intestino e recidivas pós-operatórias nesses pacientes (ERHAYIEM et al, 2011; LI 

et al, 2015; WEI et al, 2018; ZIELIŃSKA et al, 2019). 

A terapia nutricional, portanto, pode exercer um papel importante no 

acompanhamento dos pacientes com DII, podendo influenciar significativamente a progressão 

da doença e a melhoria da qualidade de vida. Uma dieta adequada às características 

nutricionais do paciente, que leve em consideração a atividade da doença, localização e 

gravidade, pode facilitar o alcance ou o prolongamento dos estágios de remissão, atenuar os 

sintomas e promover recuperação ou manutenção de um estado nutricional adequado 

(FLORA et al, 2006; ROCHA et al, 2009; OWCZAREK et al; 2016). 

Como ponto de partida da intervenção dietoterápica, uma criteriosa avaliação do 

estado nutricional é necessária para identificar deficiências ou excessos nutricionais (MIJAČ 

et al, 2010; BACK et al, 2017). 

 

 

2.2. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E DA COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

Uma avaliação nutricional adequada é composta de anamnese alimentar, avaliações 

antropométricas, história nutricional, exames físicos, exames bioquímicos etc. Existem vários 

métodos para determinar a composição corporal, sendo possível quantificar ou predizer a 

gordura corporal tanto total, quanto por compartimento, como na região abdominal, que pode 
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ser dividido em tecido adiposo subcutâneo e tecido adiposo visceral (MIJAČ et al, 2010; 

PARK et al, 2016; BACK et al, 2017). 

Os métodos padrão de referência para determinação de gordura visceral são a 

Tomografia Computadorizada (TC) e a Imagem de Ressonância Magnética (IRM). Elas são as 

únicas técnicas capazes de fornecer visualizações multidimensionais da anatomia e delinear o 

tecido adiposo visceral e o subcutâneo. Embora sejam os métodos mais fidedignos, alguns 

aspectos limitam o seu uso, como a radiação e o alto custo, fazendo com que seu uso para 

acompanhamento ambulatorial possa ser inviável (MAUROVICH-ORVAT et al, 2007; 

MARTINS et al, 2011; DIREK et al, 2013; HU et al, 2016; PARK et al, 2016; FANG et al, 

2019) 

O método de Absorciometria de Raios X de Dupla Energia (DXA), por sua vez, já é 

um método validado para estimar tecido adiposo visceral, sendo adotado também como 

referência. Ele trabalha com alta precisão, de maneira não invasiva e baixa exposição à 

radioatividade, além de ter um custo menor comparado a TC e IRM. Entretanto, o DXA ainda 

é um equipamento caro, grande, não portátil e exige profissionais especializados, tornando seu 

uso inviável em algumas situações, como na prática clínica de rotina (BAZANELLI et al, 

2012; KAUL et al, 2012; HU et al, 2016; ACHAMRAH et al, 2018; DAY et al, 2018). 

Outro método usado para determinar a composição corporal é a Análise de 

Impedância Bioelétrica (BIA), que determina a composição corporal através da diferença de 

resistência elétrica entre a gordura e componentes de outros órgãos a uma corrente elétrica de 

baixa amplitude e alta frequência. As vantagens do método são que ele é relativamente barato, 

não invasivo, não expõe o indivíduo à radiação, além de não sofrer muitas interferências 

relacionadas ao avaliador. As desvantagens do método são a necessidade do cumprimento de 

protocolos, que variam de acordo com cada fabricante, como jejum, abstinência de atividade 

física, esvaziamento da bexiga antes do exame e recomendações de cada fabricante, e 

interferência de fatores como nível de hidratação do indivíduo, temperatura etc. Na prática 

clínica, é difícil garantir as mesmas condições em todas as análises (HOUTKOOPER et al, 

1996; EICKEMBERG et al, 2011; OZHAN et al, 2012; PIETILÄINEN et al, 2012; PARK et 

al, 2016; DAY et al, 2018). 

Existem estudos que relacionam fortemente a composição corporal total determinada 

pelo método de BIA comparado aos métodos referência como DXA, RMI e TC, mas a 

determinação de gordura visceral, especificamente, através da BIA, é controversa. Estudos 
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mostram divergências entre BIA e esses outros métodos de acordo com vieses como nível de 

obesidade e sexo dos indivíduos analisados (HOUTKOOPER et al, 1996; EICKEMBERG et 

al, 2011; OZHAN et al, 2012; PIETILÄINEN et al, 2012; PARK et al, 2016; DAY et al, 

2018). 

O perímetro da cintura (PC), por sua vez, é a medida mais simples e mais barata de 

obesidade abdominal. É fortemente associada com o risco de doenças cardiovasculares e 

diabetes. Existem muitos protocolos de aferição na literatura que tornam os resultados 

bastante heterogêneos, mas a Organização Mundial de Saúde sugere que a medida seja aferida 

pelo ponto médio entre a margem inferior da última costela palpável e o topo da crista ilíaca. 

Apesar de não conseguir diferenciar o tecido adiposo subcutâneo do visceral, quando 

comparada ao DXA e outros métodos de referência, se relaciona positivamente com o tecido 

adiposo visceral. Dessa forma, é uma medida bastante difundida na prática clínica, sendo 

facilmente aplicada por ter um baixo custo, ser rápida, prática e não invasiva. Entretanto, os 

avaliadores devem ser treinados, embora não precisem ser especializados, e a medida 

apresenta vieses como os diferentes protocolos disponíveis na literatura, como dito 

anteriormente, e é bastante passível de divergências intra e Inter examinadores (WHO, 2008; 

KAUL et al, 2012; RIBEIRO-FILHO et al, 2012;BAZZOCCHI et al, 2014; NEAMAT-

ALLAH et al, 2014; FANG et al, 2019). 

Como as DII são comumente associadas a quadros de distensão abdominal, diarreia, 

hérnias decorrentes de cirurgias, entre outros fatores, esses aspectos podem influenciar ainda 

mais a fidedignidade da aferição do PC. Existem estudos validando a medida para 

determinação de gordura abdominal (subcutânea e visceral) em pacientes que cursam com 

alguns desses fatores, como pacientes renais em diálise peritoneal. Entretanto, não existem 

estudos que tenham avaliado e validado essa medida para determinação de tecido adiposo 

visceral em pacientes com DII (BAZANELLI et al, 2012; BAZZOCCHI et al, 2014; 

NÓBREGA et al, 2018; HEIMANN et al, 2018). 

Utilizar o perímetro da cintura como medida de avaliação do tecido adiposo visceral 

seria de grande valia para a prática clínica em pacientes com DII, já que esta é uma medida de 

determinação fácil, barata e não exige profissional especializado. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a associação entre a medida de perímetro da cintura e o tecido adiposo 

visceral avaliado pela DXA nos pacientes com o diagnóstico de Doença Inflamatória 

Intestinal em tratamento no ambulatório de gastroenterologia do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP/UFF), Niterói/RJ. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Nos pacientes estudados: 

 Obter o perfil clínico e epidemiológico; 

 Realizar avaliação antropométrica; 

 Avaliar a composição corporal pela DXA; 

 Quantificar através do DXA o conteúdo de tecido adiposo visceral; 

 Investigar a associação entre perímetro da cintura e o conteúdo de tecido adiposo 

visceral; 

 Investigar as associações entre perímetro da cintura e o tecido adiposo visceral em 

função dos diferentes diagnósticos, sexo e estado nutricional. 
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4. MÉTODOS 

 

4.1. ASPECTOS ÉTICOS E AMOSTRAIS 

 

Trata-se de um estudo observacional de corte transversal, com adultos de 20 a 60 

anos com diagnóstico de Doença de Crohn ou Colite Ulcerativa, de ambos os sexos, 

acompanhados pelo Ambulatório especializado em Doenças Inflamatórias Intestinais do 

Serviço de Gastrenterologia do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal 

Fluminense (HUAP/UFF), no período de 2015 a 2019. 

O estudo foi aprovado pelo Conselho de Ética em Pesquisa (Anexo 1) com assinatura 

espontânea do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1). 

Foram excluídos da amostra os pacientes que possuíam qualquer deformidade 

estrutural congênita ou adquirida que impossibilitasse a realização das aferições ou os que não 

conseguiam permanecer na posição solicitada pelo tempo necessário para os procedimentos, 

portadores de marca-passo e os que apresentaram outras condições que pudessem alterar a 

composição corporal, tais como: alteração da glândula tireoide, insuficiências orgânicas 

(cardíacas, hepáticas, renal), câncer, AIDS, gestantes e lactantes. 

 

4.2. COLETA DE DADOS 

 

Os dados clínicos (diagnóstico, terapia medicamentosa, tempo e atividade de doença) 

e epidemiológicos (sexo e idade), foram extraídos dos prontuários médicos e nutricionais dos 

pacientes. 

Para a avaliação da composição corporal, os indivíduos, incluídos na pesquisa, foram 

agendados para comparecer ao Laboratório de Avaliação Nutricional e Funcional da 

Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro da Universidade Federal Fluminense 

(LANUFF/FNEJF/UFF), situado no Campus do Valonguinho (Centro de Niterói), onde foram 

submetidos a mensurações antropométricas (peso, estatura e perímetro da cintura) e a medida 

da absorciometria de raios X de dupla energia (DXA). 

As medidas antropométricas foram aferidas em duplicata, utilizando-se a média entre 

as medidas, com os indivíduos em jejum, descalços e usando roupas leves. As medidas de 
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estatura (EST) e massa corporal (MC) foram aferidas segundo padronização proposta por 

Lohman e colaboradores (1988).  

A estatura foi obtida através de um estadiômetro de madeira com precisão de 

milímetros, e a leitura foi realizada em apneia após inspiração, mantendo a cabeça 

posicionada no plano de Frankfort. A massa corporal foi medida em balança eletrônica 

(Filizola, PL 200) com precisão de 100g. Esses valores foram utilizados para calcular o índice 

de massa corporal (IMC) através da fórmula: MC/EST². A classificação do estado nutricional 

foi definida de acordo com a OMS (1997), sendo classificado como baixo peso: IMC inferior 

a 18,5 kg/m²; eutrófico: de 18,5 a 24,9 kg/m²; sobrepeso: de 25 a 29,9 kg/m² e obesidade: 

maior ou igual a 30 kg/m². 

As medidas de perímetro da cintura foram obtidas por uma fita inelástica flexível 

com 150 cm e variação de 1 mm, medida no ponto médio entre a borda inferior da última 

costela do gradil costal e a crista ilíaca ao final de uma expiração normal com o indivíduo em 

posição ortostática e pés levemente afastados, protocolo recomendado pela OMS (2008). Os 

resultados foram interpretados de acordo com a classificação de risco de doenças 

cardiovasculares estabelecido pela OMS (2008) (Quadro 3). 

 

Quadro 3: Classificação de riscos de doenças cardiovasculares segundo o perímetro da 

cintura para o sexo masculino e feminino (OMS, 2008): 

Classificação 
Perímetro da Cintura 

Masculino Feminino 

Normal (N) < 94 <80 

Risco moderado (RM) 94-102 80-88 

Risco Alto (RA) >102 >88 

 

A avaliação da composição corporal total e regional foi realizada por DXA com o 

aparelho DXA-GE-modelo IDXA. As avaliações foram feitas por um técnico em radiologia, 

com o indivíduo deitado em decúbito dorsal, onde a fonte de raios X e o detector foram 

passados através do corpo com uma velocidade de 1 cm/s. A quantificação da massa gorda 

(kg e %) total e das regiões de interesse (androide e ginoide) e massa magra total (kg) foi 

realizada pelo software encore versão 13.6. 
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A análise do tecido adiposo visceral foi realizada pelo CoreScan VAT®, um software 

que avalia a gordura visceral (massa em g e volume em cm³) na região androide. De acordo 

com o software, a região androide foi definida como sendo o limite inferior delimitado pelo 

topo da crista ilíaca, e o limite superior delimitado, calculando-se a 20% da distância entre a 

crista ilíaca e o colo. A região ginoide correspondeu à uma porção das pernas na altura do 

trocanter maior e é delimitada pela distância equivalente a 2 vezes a região androide.  

 

4.3. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Os dados foram tabulados pelo Microsoft Excel®2010 (Microsoft Excel, Microsoft 

Corp., Redmond, WA, USA). Foram realizadas análises descritivas e os dados foram 

expressos em valores de média e desvio padrão para varáveis contínuas ou valores de n (%) 

para variáveis categóricas. As associações entre as variáveis foram realizadas por correlação 

de Pearson, representadas por valor de coeficiente de correlação R (Quadro 4). As análises 

estatísticas foram realizadas com auxílio do software SPSS® versão 20 e foram considerados 

significativos os valores p <0,05. 

 

Quadro 4: Interpretação de correlação de Pearson de acordo com valor de coeficiente de 
correlação R. 

Valor de R Classificação 

0,9 – 1,0 Correlação muito forte 

0,7 – 0,9 Correlação forte 

0,5 – 0,7 Correlação moderada 

0,3 – 0,5 Correlação fraca 

0 – 0,3 Correlação desprezível 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DA POPULAÇÃO ESTUDADA 

 

Participaram do estudo 92 indivíduos, sendo a maioria do sexo feminino (53,3%) e o 

diagnóstico de Doença de Crohn foi o mais frequente (58,7%). A doença de Crohn foi mais 

frequente em homens enquanto a Colite Ulcerativa acometeu mais as mulheres (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Distribuição da população estudada por diagnóstico e sexo: 

 Homens Mulheres 
Total 

 n % n % 
Doença de Crohn 31 57,4% 23 42,6% 54 

Colite Ulcerativa 12 31,6% 26 68,4% 38 

Total 43 46,7% 49 53,3% 92 

DC: doença de Crohn; CU: colite ulcerativa; n: número de indivíduos; % porcentagem. 

 

Embora a literatura não indique distinção de sexo para o desenvolvimento das DII, as 

doenças imuno mediadas, geralmente apresentam uma predominância na população feminina. 

Todavia a predominância entre os diagnósticos não apresenta um consenso na literatura, e 

alguns estudos demonstram uma maior frequência de DC e outros de CU em diferentes 

populações. (SOUZA et al, 2008; BARROS et al, 2014; ANDRADE et al, 2015; BACK et al, 

2017; VIVAN et al, 2017; DILLY et al, 2020). 

De forma semelhante ao observado no presente estudo, achados na literatura relatam 

um predomínio da prevalência de CU na população feminina em relação à masculina, porém 

os dados para DC são muito controversos ao redor do mundo, o que levanta a hipótese de que 

as proporções entre os sexos sejam afetadas pela idade e pela região geográfica (BRANT & 

NGUYEN, 2008; ESMAT et al, 2014; GREUTER et al, 2020). Estudos realizados no Brasil 

que demonstrem essa diferenciação da prevalência de cada diagnóstico entre os sexos são 

escassos. 

A média de idade do total da população estudada foi de 39,82 (±12,09) anos, sendo a 

média das mulheres 40,96 (± 11,65) anos e dos homens 38,51 (± 13,59) anos, sem diferença 
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significativa entre eles. A média de idade entre os diagnósticos foi de 40,26 (± 12,76) anos 

para DC e de 39,18 (± 11,21) anos para CU. 

As características clínicas dos pacientes, de acordo com a classificação de Montreal 

(2011), também foram estratificadas por sexo e por diagnóstico (Tabela 2).  
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Tabela 2: Características clínicas da doença dos pacientes estudados estratificados por sexo e 
por diagnóstico 

C1: Não estenosante/não penetrante; C2: estenosante; C3: penetrante. E1: Proctite ulcerativa; E2: Colite ulcerativa lado 
esquerdo; E3: Colite ulcerativa extensa; NA: Não se aplica.  Valor de P obtido por teste qui-quadrado. 

Variável Todos Homens Mulheres DC CU 
 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 

Idade de diagnóstico     
<16 anos 6 (6,5%) 4 (9,3%) 2 (4,1%) 5 (9,3%) 1 (2,6%) 
16 a 40 anos 65 (70,7%) 28 (65,1%) 37 (75,5%) 33 (61,1%) 32 (84,2%) 
>40 anos 21 (22,8%) 11 (25,6%) 10 (20,4%) 16 (29,6%) 5 (13,2%) 
      
p-valor  0,455 0,054 
    

Atividade da doença      
Em remissão 79 (85,9%) 39 (90,7%) 40 (81,6%) 48 (88,9%) 31 (81,6%) 
Em atividade 13 (14,1%) 4 (9,3%) 9 (18,4%) 6 (11,1%) 7 (18,4%) 
      
p-valor  0,173 0,244 
    

Cirurgia      
Sim 21 (22,8%) 11 (25,6%) 10 (20,4%) 19 (35,2%) 2 (5,3%) 
Não 71 (77,2%) 32 (74,4%) 39 (79,6%) 35 (64,8%) 36 (94,7%) 
      
p-valor  0,366 >0,001 
    

Localização da 
doença 

   

Íleo - 8 (25,8%) 10 (43,5%) 18 (33,3%) NA 
Cólon - 7 (22,6%) 5 (21,7%) 12 (22,2%) NA 
Ileocolônica - 12 (38,7%) 8 (34,8%) 20 (37%) NA 
 -     
p-valor  0,234  
    

Comportamento da 
doença 

   

C1 - 15 (48,4%) 8 (34,8%) 23 (42,6%) NA 
C2 - 9 (29,0%) 8 (34,8%) 17 (31,5%) NA 
C3 - 7 (22,6) 7 (30,4%) 14 (25,9%) NA 
      
p-valor  0,599  
    

Doença perianal    
Sim - 10 (32,2%) 4 (17,4%) 14 (25,9%) NA 
Não - 21 (67,8%) 19 (82,6%) 40 (74,1%) NA 
      
p-valor  0,180  
    

Extensão da doença    
E1 - 3 (25,0%) 4 (15,4%) NA 7 (18,4%) 
E2 - 2 (16,7%) 9 (34,6%) NA 11 (28,9%) 
E3 - 7 (58,3%) 13 (50,0%) NA 20 (52,6%) 
      

p-valor  0,488  
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Apesar da distribuição nas categorias de idade do diagnóstico não ter sido diferente 

em função do sexo, para os diagnósticos houve uma tendência de distribuição diferente (p= 

0,054), com mais pacientes com CU diagnosticados entre os 16 e 40 anos e menos antes dos 

16 anos e depois dos 40 anos que os pacientes com DC.  Contudo, independente do sexo e do 

diagnóstico a maioria dos indivíduos foi diagnosticada entre de 16 e 40 anos, assim como em 

outros estudos nacionais e internacionais (ELIA et al, 2007; MOLODECKY et al, 2012). 

As DII são mais comumente diagnosticadas entre os 15 e 35 anos. Um estudo 

publicado em 2018 realizado no estado de São Paulo com 22.638 participantes observou 

maior incidência de pacientes entre 20 e 50 anos, e uma tendência ao aumento da incidência 

de CU entre pacientes com mais de 60 anos. Apesar da nossa amostra não ter contado com 

pacientes com mais de 60 anos, o diagnóstico que demonstrou uma tendência ao aumento da 

incidência em idades superiores foi a DC, e não a CU. Entretanto, o atraso no diagnóstico 

pode influenciar os resultados da distribuição das incidências por faixas etárias (GASPARINI 

et al, 2018; CROHNS AND COLITIS FOUNDATION, 2019). 

No momento da coleta, a maior parte dos pacientes apresentou a doença em remissão 

sem distinção na distribuição entre os sexos e os diagnósticos. O mesmo foi encontrado em 

um estudo realizado por Andrade e colaboradores (2015) no Brasil com pacientes 

ambulatoriais e outro realizado na Espanha (MARTÍN et al, 2019). Esse fato talvez possa ser 

explicado, pois o paciente em atividade de doença não conseguiria comparecer ao laboratório 

para fazer as avaliações. 

Em relação às cirurgias, os pacientes com DC apresentaram uma frequência maior 

(35,2%) que os pacientes com CU (5,3%) (p<0,001). A literatura indica que aproximadamente 

70% dos pacientes com DC precisam de cirurgia em algum momento da vida. O tratamento 

cirúrgico para esses pacientes não é curativo, acontece para tratar complicações associadas à 

doença como estenose, displasia ou doença clinicamente refratária. Por outro lado, o 

tratamento cirúrgico nos pacientes com CU acomete aproximadamente 15% a 30% dos 

pacientes em algum momento da vida, tornando menos provável a necessidade de cirurgia nos 

pacientes com CU do que nos pacientes com DC. Portanto, essa frequência maior de cirurgias 

nos pacientes com DC em relação à CU já era esperada (WEHKAMP et al, 2016; FEINBERG 

& VALENTE, 2019). 

As classificações de localização e comportamento da doença, assim como a presença 

de doença perianal, só se aplicam aos pacientes com DC, sendo avaliado apenas se haveria 
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diferença na distribuição entre os sexos. A maioria apresentou comprometimento do íleo (íleo 

33,3% e no íleo-colón 37%). Sendo essa distribuição semelhante em homens e mulheres. Isso 

foi encontrado também em outros estudos, estando os nossos resultados em concordância com 

a literatura (BAUMGART & SANDBORN, 2007, ELIA et al, 2007, KLEINUBING-

JÚNIOR, 2011). 

Em relação ao comportamento da doença, a maioria se apresentou com doença 

estenosante (C2) ou penetrante (C3) (57,4%), também não havendo diferença na distribuição 

entre os sexos. Esse comportamento também foi encontrado por um estudo realizado por 

Souza e colaboradores (2008) com pacientes não hospitalizados. Resultados encontrados por 

Elia e colaboradores (2007) com pacientes hospitalizados e Back e colaboradores (2017) com 

pacientes ambulatoriais apontaram mais de 75% dos pacientes com doença estenosante ou 

penetrante. É importante destacar que um comportamento estenosante ou penetrante está 

relacionado a maiores complicações da doença. 

A doença perianal acometeu a minoria dos pacientes com DC (25,9%) e apesar da 

frequência ter sido maior nos homens em relação às mulheres (32,2% vs 17,4%), essa 

diferença não foi significante (p=0,180). A literatura demonstra um acometimento perianal 

em 30 a 40% dos casos de DC, valores próximos aos que encontramos nesse estudo 

(TORRES et al, 2010; GASPARINI et al, 2018). 

Já a classificação de extensão da doença só é aplicada aos pacientes com CU, e 

destes a maioria (52,6%) apresentou colite ulcerativa extensa (E3), sendo mais prevalente 

tanto nos homens quanto nas mulheres. Esses resultados foram encontrados também nos 

trabalhos de Elia (2007), Kleinubing-Júnior (2011) e Back (2017), porém, difere do estudo de 

Souza (2008), que encontrou maior ocorrência de proctite/proctossigmoidite. Cabe ressaltar 

que a pancolite caracteriza maior comprometimento da doença nesses pacientes. 

Esses resultados clínicos em conjunto sugerem que embora a maioria da população 

estudada estivesse em remissão e clinicamente estável, tanto os pacientes com DC quanto 

com CU, considerando o estadiamento da doença, apresentaram maiores comprometimentos 

da DII. 
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5.2. PERFIL NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO ESTUDADA 

 

A massa corporal média dos pacientes foi de 70,30 (± 13,65) kg, sendo maior nos 

homens do que nas mulheres, mas sem variação entre os diagnósticos. A estatura média foi de 

167,06 (± 8,84) cm, também maior entre os homens em relação às mulheres e sem diferença 

entre os diagnósticos. O IMC médio foi de 25,18 (± 4,51) kg/m², sem diferença entre os sexos 

e diagnósticos. O perímetro da cintura médio foi de 86,57 (± 10,92) cm, não sendo diferente 

entre homens e mulheres e nem em função do diagnóstico (Tabela 3).  

 

Tabela 3: Médias dos dados antropométricos dos pacientes estudados na totalidade da 
população por sexo e diagnóstico: 

Variáveis 

Todos Homens Mulheres 

P-valor 

DC CU 

P-valor Média 

±DP 

Média 

±DP 

Média 

±DP 

Média 

±DP 

Média 

±DP 

MCT 

(kg) 
70,30 

± 13,65 
75,24 

± 13,05 
65,97 

± 12,77 
0,001 

70,97 
± 13,68 

69,35 
± 12,77 

0,479 

Estatura 

(cm) 
167,06 
± 8,84 

173,86 
± 5,98 

161,08 
± 6,25 

<0,001 
167,63 
± 8,86 

166,24 
± 8,87 

0,577 

IMC 

(kg/m²) 
25,18 
± 4,51 

24,84 
± 3,73 

25,48 
± 5,11 

0,500 
25,20 
± 4,30 

25,15 
± 4,84 

0,977 

PC 

(cm) 
86,57 

± 10,92 
88,21 

± 10,30 
85,17 

± 11,33 
0,188 

87,56 
± 10,87 

85,19 
± 10,97 

0,311 

MCT: Massa corporal total; IMC: Índice de massa corporal; PC: Perímetro da cintura. Valor de P obtido por teste t de 
student. 

 

Segundo a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) de 2008, realizada pelo IBGE 

(2011), a massa corporal mediana da população brasileira adulta masculina é de 69,4 kg a 

73,1 kg e da feminina, de 57,8 a 65,3 kg. A altura mediana da população brasileira adulta 

masculina é de 168,2 a 173,0 cm e feminina de 156,6 a 161,1 cm, concordando com os 

valores médios que encontramos no nosso estudo. Como a maioria dos pacientes foi 

diagnosticada depois do pico de crescimento que se dá na adolescência, não foi possível 

discutir se as DII impactaram no crescimento dos indivíduos. A diferença na massa corporal e 

estatura entre os homens e as mulheres já era esperada, pois evolutivamente homens são mais 

altos que as mulheres, por isso também têm maior massa corporal. 
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A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) (2013) indicou prevalência de excesso de peso 

(IMC > 24,99) em quase 60% da população adulta brasileira, sendo esta maior entre as 

mulheres do que entre os homens. Portanto, a média de IMC que encontramos tem 

acompanhado a tendência da população brasileira em geral rumo ao excesso de peso. Além 

disso, a PNS indicou uma prevalência de obesidade abdominal (PC > 102 cm para homens e > 

88 cm para as mulheres, segundo OMS) maior entre as mulheres do que entre os homens. O 

mesmo foi encontrado nesse trabalho, apesar dos sexos não apresentarem diferenças 

significativas entre as médias, os pontos de corte são mais baixos para a população feminina, 

caracterizando a média da população feminina com riscos à saúde segundo PC mais elevados 

do que a população masculina. 

Não foram encontradas diferenças entre os diagnósticos em nenhuma das variáveis 

antropométricas no nosso estudo. Contudo, estudo realizado por Andrade e colaboradores 

(2015) no Brasil com pacientes diagnosticados com DII em tratamento ambulatorial 

encontrou médias de IMC e PC maiores entre os pacientes com CU do que DC, porém os 

pacientes com CU apresentavam maiores frequências de remissão que os com DC e isso pode 

explicar essa diferença, que não foi encontrada no presente estudo.  

Além dos dados contínuos de IMC, foram apresentadas as estratificações de acordo 

com a classificação de IMC (WHO, 1997) (Figura 1). 
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Figura 1: Avaliação do Estado nutricional segundo o IMC (WHO, 1997) na totalidade da 

população por sexo e diagnóstico. Valores de p obtido por teste qui-quadrado. 

 

A distribuição entre as categorias de IMC também foi semelhante entre homens e 

mulheres e entre os diagnósticos (p>0,05). Foi observado um maior número de indivíduos 

eutróficos seguido de sobrepeso, obesidade e baixo peso em todos os grupos estudados. 

Apesar da maioria ter apresentado eutrofia, o percentual de excesso de peso (sobrepeso e 

obesidade) foi expressivo em todas as categorias, sendo maior nas mulheres. Como 

mencionado anteriormente, a PNS (2013) indicou que a maioria da população brasileira 

apresenta sobrepeso, com frequências maiores entre as mulheres do que entre os homens 

(IBGE, 2015).  
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A pequena proporção de pacientes com baixo peso encontrada nesse estudo diverge 

do que comumente encontramos em outros estudos com indivíduos com DII, que caracterizam 

a desnutrição como uma complicação comum entre esses pacientes, acometendo de 16 a 75% 

(MIJAČ et al, 2010; DONNELLAN et al, 2013; BACK et al, 2017; CIOCÎRLAN et al, 2019). 

Entretanto, a maioria desses estudos foi realizada com pacientes com a doença na fase ativa 

e/ou hospitalizados. Em estudos realizados com pacientes ambulatoriais e em remissão, é 

mais comum encontrar proporções de classificações de IMC mais parecidas com as 

encontradas nesse estudo, com incidências mais baixas de baixo peso e mais altas de 

sobrepeso e obesidade, como em um estudo realizado por Back e colaboradores (2017), no 

Brasil, que encontrou 40,7% de sobrepeso e obesidade nos pacientes com DC e 52,8% nos 

pacientes com CU e outro estudo realizado na Escócia, em 2009, que encontrou 52% de 

sobrepeso e obesidade nos pacientes com DII (STEED et al, 2009).  

Podemos observar então que apesar da maioria dos pacientes apresentar maiores 

comprometimentos pela doença, esses pacientes apresentaram qualidade de vida razoável, 

devido às terapias cada vez mais eficientes, os indivíduos levam um padrão de vida normal, e 

acompanharam a tendência ao excesso de peso como a população em geral (STEED et al, 

2009; MIJAČ et al, 2010; BACK et al, 2017; YADAV et al, 2017; CIOCÎRLAN et al, 2019; 

STORCK et al, 2019). 

A avaliação de risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares foi avaliada 

pela estratificação dos valores de perímetro da cintura de acordo com a classificação da OMS 

(2008), sendo possível observar que a distribuição entre os homens e as mulheres foi diferente 

(p=0,002), mas não foi diferente em relação aos diagnósticos (p>0,05) (Figura 2).  
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Figura 2: Avaliação de riscos de doença cardiovascular segundo o perímetro da cintura na 

totalidade da população, por sexo e diagnóstico. Valores de p obtido por teste qui-quadrado. 

 

Foi observado que quase 40% das mulheres apresentaram risco elevado de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, e a maioria dos homens apresentou 

classificação de ausência de risco. Andrade e colaboradores (2015) observaram que 47,5% 

dos indivíduos eram consideradas sem risco. Embora não tenha diferenciado risco moderado e 

risco elevado e nem os sexos, esse dado se aproxima do que encontramos nesse estudo para a 

amostra em geral. Contudo, o estudo de Andrade encontrou diferenças entre os diagnósticos, 

com maiores frequências de risco nos pacientes com CU do que nos com DC, o que já não foi 

encontrado nesse estudo. É importante destacar que o presente estudo contou com uma 
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amostra mais equilibrada entre os sexos e diagnósticos e talvez isso possa explicar as 

diferenças que encontramos entre os estudos e, em ambos, também houve uma maior média 

de IMC, com mais indivíduos com excesso de peso, portanto, esses resultados sobre PC e 

classificação de risco não são dados isolados. 

As diferenças das proporções de risco de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares entre os sexos encontradas no nosso estudo são devido aos pontos de cortes 

das classificações. Apesar de não ter havido diferença entre as médias de PC, os pontos de 

corte para a população feminina são mais baixos do que para a população masculina. Dessa 

forma, as classificações tiverem distribuições diferentes. Esse fato concorda com os dados da 

população brasileira em geral apresentados pela PNS de 2013, indicando a tendência da 

população feminina a maiores prevalências de excesso de peso e obesidade abdominal. 

 

5.3. COMPOSIÇÃO CORPORAL DA POPULAÇÃO ESTUDADA 

 

Foram avaliadas a massa magra total e a massa gorda total e regional (androide e 

ginoide) (Tabela 4). A massa magra total média da amostra foi de 44,23 ± 9,20 kg, sendo 

maior nos homens do que nas mulheres (p<0,001) e sem diferenças significativas entre os 

diagnósticos (p>0,05). Já a massa gorda total média, tanto absoluta (kg) quanto relativa (%) 

foi maior nas mulheres do que nos homens (p<0,01) e sem diferenças significativas entre os 

diagnósticos (p>0,05). Em relação à distribuição de gordura corporal, a massa gorda ginoide 

média foi maior nas mulheres (p<0,001) e sem diferença na massa gorda androide. Já o tecido 

adiposo visceral não foi diferente em função do sexo, mas foi maior nos indivíduos com DC 

comparados aos com CU (p<0,05) (Tabela 4). 
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Tabela 4: Composição corporal dos pacientes estudados estratificados por sexo e diagnóstico 

 
Todos 
(N=92) 

Homens 
(n=43) 

Mulheres 
(n=49) p-

valor 

DC 
(n=54) 

CU 
(n=38) 

p-valor 
 

Média 
±DP 

Média 
±DP 

Média 
±DP 

Média 
±DP 

Média 
±DP 

MM Total 
(kg) 

44,23 
± 9,20 

51,88 
± 6,37 

37,51 
± 5,14 

<0,001 
44,69 
± 9,22 

43,58 
± 9,25 

0,569 

        
MG Total 

(kg) 
23,27 
± 8,98 

20,30 
± 8,08 

25,87 
± 8,99 

0,003 
23,51 
± 8,24 

22,94 
± 10,05 

0,766 

        
MG Total 

(%) 
32,76 
± 9,27 

26,26 
± 6,72 

38,46 
± 7,25 

<0,001 
32,86 
± 8,34 

32,63 
± 10,58 

0,907 

        
MG ginoide 

(kg) 
3,94 

± 1,51 
1,76 

± 0,96 
1,98 

± 1,04 
<0,001 

1,99 
± 0,98 

1,72 
± 1,02 

0,754 

        
MG androide 

(kg) 
1,88 

± 1,00 
3,18 

± 1,26 
4,60 

± 1,41 
0,290 

3,90 
± 1,32 

4,00 
± 1,77 

0,215 

        
TAV 
(kg) 

 

0,80 
± 0,63 

0,90 
± 0,69 

0,71 
± 0,57 

0,153 
0,92 

± 0,70 
0,63 

± 0,47 
0,027 

MM: Massa magra; MG: Massa Gorda; TAV: Tecido adiposo visceral. Valor de P obtido por teste T de student 

 

Essa diferença de massa magra e massa gorda entre os sexos já está bem esclarecida 

na literatura. Em geral, os homens apresentam mais massa magra e menos massa gorda que as 

mulheres, assim como mulheres tendem a acumular mais gordura na região ginoide, enquanto 

os homens tendem a acumular na região androide (LIMIEUX, 1994; KARASTERGIOU, 

2012; BREDELLA, 2017; SCHORR, 2018; NAULI, 2019). Esse fenômeno está parcialmente 

de acordo com os nossos resultados, visto que não encontramos diferença na gordura 

localizada na região androide, apenas na ginoide. Adicionalmente, não encontramos 

diferenças na quantidade de TAV entre os homens e mulheres, apesar da literatura apontar 

para maior acúmulo de TAV entre os homens e em contrapartida as mulheres apresentariam 

maior quantidade de gordura corporal total e subcutânea (LIMIEUX et al, 1994; SCHORR et 

al, 2018; NAULI& MATIN, 2019). 

Em relação à composição corporal nos diferentes diagnósticos da DII, Back e 

colaboradores (2017) também observaram um percentual de massa gorda em torno de 30% 

em pacientes brasileiros com DC e CU. Outro estudo realizado por Yadav e colaboradores 
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(2017) com pacientes ambulatoriais na Índia encontrou médias de 14,4 % de massa gorda nos 

pacientes com CU e 15,6 % nos pacientes com DC. Esses resultados são inferiores aos 

encontrados no presente estudo e por Back e colaboradores, entretanto, além das populações 

brasileiras e indianas terem perfis nutricionais diferentes (GLOBAL NUTRITION REPORT, 

2019), esses estudos obtiveram o percentual de massa gorda calculado por Bioimpedância, 

enquanto o presente estudo obteve o percentual de gordura por DXA. Contudo, em ambos os 

estudos também não houve diferença significativa entre os diagnósticos. Embora no presente 

estudo as médias de massa gorda total, androide e ginoide não tenham sido diferentes entre os 

diagnósticos, os pacientes com DC apresentaram mais TAV do que os com CU. 

Existem estudos que avaliam o TAV e relacionam com as DII de maneira geral, 

principalmente com a DC, mostrando que esses pacientes têm mais gordura visceral quando 

comparados aos grupos controles (sem a doença) e mostrando como o TAV pode modular o 

curso da doença através da secreção de citocinas pró-inflamatórias e aumentando o risco de 

recorrências pós-operatórias, estruturando o comportamento da doença, aumentando a 

atividade e influenciando o risco de progressão da doença em longo prazo. A literatura indica 

ainda uma frequente presença de tecido adiposo mesentérico anormal, conhecido como 

envoltório de gordura ou, do inglês, “creeping fat” nos pacientes com DC, o que não é 

descrito nos pacientes com CU (VAN DER SLOOT et al, 2017; BRYANT et al, 2018; 

MAGRO et al, 2018; DECLERCQ et al, 2018; BILSKI et al, 2019; EDER et al, 2019). 

Entretanto, estudos que avaliam e relacionam TAV com CU, especificamente, não foram 

encontrados. Portanto, embora tenhamos encontrado maiores valores de TAV nos pacientes 

com DC comparados aos com CU, não é possível comparar essa diferença entre os 

diagnósticos com outros dados da literatura. Contudo, como há substancialmente mais dados 

na literatura descrevendo a relação do TAV com DC do que com CU, podemos interpretar 

que essa relação com o TAV é mais relevante nesses pacientes. 

 

5.4. ASSOCIAÇÕES ENTRE O PERÍMETRO DA CINTURA E O TECIDO 

ADIPOSO VISCERAL 

 

As associações entre o perímetro da cintura e o tecido adiposo visceral foram 

investigadas em função do sexo, do diagnóstico da classificação do estado nutricional e da 

classificação de risco de desenvolvimento de doença cardiovascular (Figuras 3, 4, 5 e 6). 
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Quando avaliado o grupo como um todo, foi observada associação positiva, forte 

entre PC e TAV (r= 0,837). As mulheres apresentaram uma correlação mais forte entre PC e 

TAV do que os homens, com valores de R=0,880 e 0,804, respectivamente (Figura 3). 

 

Figura 3: Associação entre o perímetro da cintura e o tecido adiposo visceral em todo grupo 

(A), nos homens (B) e nas mulheres (C) estudadas. Valores de R e P obtidos por correlação de 

Pearson. 

 

 

Entre os diagnósticos, os pacientes com CU apresentaram correlação muito forte entre 

PC e TAV (r= 0,927), enquanto os pacientes com DC apresentaram correlação forte entre as 

medidas estudadas (r= 0,821) (Figura 4). 
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Figura 4: Associação entre o perímetro da cintura e o tecido adiposo visceral nos pacientes 

com diagnóstico de Doença de Crohn (A) e Colite Ulcerativa (B). Coeficiente de correlação e 

valor de p obtidos por correlação de Pearson. 

 

De acordo com as classificações de estado nutricional segundo IMC pôde-se 

observar uma correlação mais forte entre PC e TAV nos indivíduos com sobrepeso (r= 0,723), 

caracterizando uma correlação forte, enquanto que nos pacientes eutróficos e com obesidade 

foi observada uma correlação entre PC e TAV moderada (r<0,70) (Figura 5).  

 

 

Figura 5: Associação entre o perímetro da cintura e o tecido adiposo visceral nos pacientes 

com diagnóstico nutricional de eutrofia (A), de sobrepeso (B) e de obesidade (C). Coeficiente 

de correlação e valor de p obtidos por correlação de Pearson 
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Entre as classificações de risco à saúde de acordo com o perímetro da cintura, os 

indivíduos sem risco e com risco moderado apresentaram correlação forte entre PC e TAV (r 

= 0,726 e r= 0,777, respectivamente), entretanto, nos pacientes com risco elevado a correlação 

entre PC e TAV foi considerada moderada (r=0,597) (Figura 6). 

 

 

Figura 6: Associação entre o perímetro da cintura e o tecido adiposo visceral nos pacientes 

sem risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares (A), com risco moderado (B) e 

com risco elevado (C). Coeficiente de correlação e valor de P obtidos por correlação de 

Pearson. 

 

Apesar de existirem estudos que avaliem a associação entre PC e TAV na população em geral 

(KAUL et al, 2012; RIBEIRO-FILHO et al, 2012; NEAMAT-ALLAH et al, 2014; FANG et 

al, 2018), não foram encontrados na literatura estudos que associem a medida de perímetro da 

cintura com o tecido adiposo visceral especificamente nos pacientes com DII.  

Um estudo realizado por Bazanelli e colaboradores (2011) avaliou o uso da medida de 

perímetro da cintura como marcador de obesidade abdominal em pacientes com doença renal 

em diálise peritoneal, que comumente cursam com fatores como distensão abdominal e 

hérnias, da mesma forma que nos pacientes com DII. Embora não tenham diferenciado o 
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tecido adiposo visceral do subcutâneo, e sim avaliado a gordura abdominal de maneira geral, 

o estudo encontrou associação positiva entre as medidas de perímetro da cintura e gordura 

abdominal avaliada por DXA nesses pacientes. 

Um estudo realizado por Bazzocchi e colaboradores (2014) avaliou indivíduos 

eutróficos e com sobrepeso de 18 a 70 anos, utilizando o DXA como método de referência e 

encontrou associação forte entre PC x TAV (r= 0,849) nos homens e nas mulheres (r= 0,793). 

Diferentemente, o presente estudo encontrou correlações mais fortes nas mulheres do que nos 

homens. Essas diferenças podem ter sido devido ao fato do estudo de Bazzochi e 

colaboradores ter encontrado valores de médias de PC e TAV inferiores nas mulheres com 

relação aos homens e com relação às médias encontradas nas mulheres do presente estudo.  

Como as médias de PC não apresentaram diferenças significativas entre os 

diagnósticos e os pacientes com DC apresentaram mais TAV, é possível cogitar que a razão 

dessa correlação mais forte nos pacientes com CU seja porque menores quantidades de TAV 

proporcionam correlações mais sensíveis. 

Não foram encontrados na literatura estudos que avaliassem a relação de PC e TAV 

em função do IMC e das diferentes categorias de PC, porém, no presente estudo, as 

correlações mais fracas entre PC e TAV foram observadas nas classificações referentes à 

obesidade e elevado risco. Esses resultados sugerem que quanto maior o conteúdo de gordura 

total e regional, as correlações entre essas medidas se tornam mais fracas, diminuindo assim a 

capacidade do perímetro da cintura em estimar a gordura visceral. 

As limitações do presente estudo incluem a natureza transversal do estudo, que não 

permite inferirmos causalidade nas associações, além da impossibilidade de utilizar o 

perímetro da cintura como um preditor da gordura visceral. Ainda assim, o presente estudo 

apresenta como pontos fortes o uso da DXA para avaliação da composição corporal e do 

TAV, a avaliação da associação de PC e TAV em função do sexo, diagnóstico e estado 

nutricional e a possibilidade de utilizar o PC como medida de estimativa de TAV nesses 

pacientes. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Nossos principais resultados apontam que os pacientes com Doença Inflamatória 

Intestinal que participaram desse estudo eram, em sua maioria, jovens adultos, mulheres e 

com o diagnóstico de Doença de Crohn. 

Apesar da maioria não estar em atividade de doença, os mesmos apresentaram um 

elevado grau de comprometimento considerando às demais características clínicas. 

No entanto, grande parte da população estudada apresentava excesso de peso e risco 

de desenvolvimentos de doenças cardiovasculares e apenas uma pequena parcela apresentava 

baixo peso, apontando a tendência de ganho de peso dos pacientes ambulatoriais. 

Além disso, parece que o diagnóstico da doença afeta a quantidade de TAV 

considerando que os pacientes com DC apresentaram maiores quantidade, comparado aos 

com CU, o que pode estar relacionado com uma característica mais inflamatória da DC. 

Nossos resultados sugerem uma boa relação entre a medida de perímetro da cintura e o 

tecido adiposo visceral nos pacientes com DII. Esses achados reforçam ainda mais a 

aplicabilidade dessa medida na prática clínica de rotina desses pacientes, como alternativa à 

falta de acesso, alto custo e radiação provenientes dos métodos de referência para 

determinação de tecido adiposo visceral. 
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9. ANEXOS 

 

9.1. ANEXO 1: Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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10. APÊNDICES 

 

10.1. APÊNDICE 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Nome do voluntário: ______________________________________________Idade: _________ anos 
R.G. _________________________________________ 
Responsável legal (se for o caso): ____________________________ R.G do resp: _______________ 
 

O Sr. (Sra) está sendo convidado (a) a participar como voluntário (a) da pesquisa “Aspectos 
Nutricionais em Pacientes com o Diagnóstico de Doença Inflamatória Intestinal”. Sob a 
responsabilidade da Profa. Dra. Maria Thereza Baptista Wady da Universidade Federal Fluminense 
(UFF).  

Essa pesquisa trata da avaliação do estado nutricional de pessoas que foram diagnosticadas 
com algum tipo de doença inflamatória no intestino para saber se esse distúrbio está afetando de 
alguma forma a composição corporal. Para isso coletaremos informações do seu prontuário médico e 
faremos várias perguntas sobre a sua alimentação e estado de saúde.  

A avaliação Nutricional será feita no laboratório de avaliação nutricional da UFF (LANUFF), 
situado no Campus do Valonguinho (Centro de Niterói), com dia e horas marcados. Lá tiraremos 
várias medidas do seu corpo, tais como, peso, altura, perímetros e dobras de gordura. Também 
utilizaremos alguns aparelhos para saber quanta energia seu corpo está gastando e de que forma seu 
peso está distribuído. Essa avaliação será repetida a cada três meses para acompanharmos os efeitos do 
seu tratamento na composição corporal. Os dados obtidos serão usados na publicação de trabalhos 
científicos e tem com objetivo descobrir se um estado nutricional adequado pode reduzir a atividade e 
progressão da doença.  

Esclarecemos que todas as informações obtidas durante o estudo serão confidenciais, seu 
nome não será divulgado em nenhuma hipótese e somente você e seu médico assistente poderão ter 
acesso aos seus dados. Informamos que os riscos desta pesquisa são mínimos, somente os relacionados 
à confidencialidade dos dados, e que o resultado da sua avaliação nutricional estará a sua disposição 
logo após a análise. 

É importante saber que você só participará deste estudo se quiser, e que o fato de não aceitar 
não trará nenhum prejuízo ao seu tratamento. 

Declaro ter compreendido as explicações dadas pelo entrevistador sobre a pesquisa que está 
realizando e que os resultados poderão ajudar no tratamento de portadores de doenças inflamatórias 
intestinais.  

Fica acordado que o responsável pela pesquisa estará a meu dispor para esclarecer qualquer 
dúvida que possa surgir e responder às perguntas que eu deseje fazer para me ajudar a compreender 
quaisquer questões relacionadas ao tema de sua pesquisa.  

Sendo assim, concordo em participar da pesquisa, mas sei que meu direito de não responder 
a qualquer pergunta será respeitado, se esta for minha decisão, não importando os motivos. Assim 
como, se em algum momento me recusar a participar, não terei nenhum prejuízo ou constrangimento 
nos atendimentos que eu venha a necessitar na rede de serviços de saúde desta instituição. 

Declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário da pesquisa acima 
descrita. 

 
Niterói, _____ de _______________ de _______ 

 
__________________________________________________________________________ 

Assinatura do paciente ou seu responsável legal  
 

___________________________________________________________________________ 
Assinatura do entrevistador 

 


