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Formato da tese
Esta tese de doutorado segue o formato do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas:
Endocrinologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sendo apresentada na forma de:

1. Artigo original 1 referente ao trabalho de pesquisa abordando viés atencional em pacientes
obesos graves que passaram por cirurgia bariátrica.
2. Artigo original 2 referente ao trabalho de pesquisa abordando o viés atencional em obesos
graves e sua associação com o gene do receptor da leptina.
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Introdução
Há muitas hipóteses sobre as causas da obesidade. Ela é resultado de um balanço
energético positivo, quando a energia consumida excede a energia gasta das funções corporais e
atividade física (Forde, 2018). O aporte de energia depende de múltiplos mecanismos de controle
do apetite e da saciedade, parte dos quais envolve funções cognitivas. (Alosco, Galioto, et al.,
2014).
O tratamento da obesidade representa um dos principais desafios em saúde. O mais eficaz
no controle da obesidade grave é a cirurgia bariátrica, que assegura uma perda ponderal
expressiva que se mantém em longo prazo (Sjöström, 2008). Embora os resultados sejam
encorajadores, esta é uma estratégia cara, difícil de aplicar a todos os pacientes, não isenta de
riscos e efeitos colaterais. Portanto, requer seleção criteriosa dos pacientes aos quais pode ser
oferecida. Os procedimentos terapêuticos não cirúrgicos, que incluem dieta, exercício,
farmacoterapia e terapia comportamental, foram pouco avaliados em estudos delineados
especificamente para testar suas aplicações e eficácia em casos de obesidade grave (Goodpaster
et al., 2010).
A cirurgia bariátrica modifica o estado nutricional por efetivar transformações anatômicas
e fisiológicas que alteram as vias de absorção e/ou ingestão alimentar. Muitas vezes, no entanto,
os hábitos alimentares dos pacientes não se modificam completamente, comprometendo a adoção
de uma dieta mais saudável. Pouco se sabe acerca dos resultados diferenciais da cirurgia
bariátrica em pacientes com transtornos alimentares (Driemeyer et al., 2015). Estudos recentes
em pacientes submetidos a cirurgia bariátrica mostram associação com reversão parcial ou total
de alterações cognitivas, principalmente na habilidade da memória (Alosco, Galioto, et al., 2014;
Alosco, Spitznagel, et al., 2014; Gunstad et al., 2011). Estes achados ainda são pouco entendidos
(Alosco, Galioto, et al., 2014), mas sugerem haver modificação de aspectos cognitivos com a
cirurgia bariátrica.
As alterações cognitivas observadas em indivíduos obesos podem intensificar o
comportamento de comer em excesso. O viés atencional (AB) é um dos vieses cognitivos
apontados como mantenedores da obesidade Deluchi et al., 2017). O AB é uma tendência a
direcionar a atenção para determinados estímulos do ambiente, em detrimento de outros.
Pesquisadores do campo das adições sugerem que o AB pode influenciar o
comportamento de maneira automática, aumentando a probabilidade dos indivíduos de reagirem
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a estímulos ambientais que sinalizam recompensa (por exemplo, pistas de drogas). O viés pode
ser mensurado através do tempo de reação, em tarefas experimentais que comparam respostas
para estímulos alvo e neutros (Deluchi et al., 2017; Peuker & Bizarro, 2014). Um dos modelos
constantemente utilizados para avaliar o AB é a tarefa “Dot Probe”. Na “dot probe”, o
participante visualiza duas imagens, um alvo (por exemplo, drogas ou alimento) e outra neutra
(por exemplo, objeto ou figura geométrica), e deve responder a um estímulo apresentado logo
depois do par de imagens. O estímulo aparecerá atrás da imagem alvo ou atrás da imagem neutra
e o viés é inferido a partir do tempo de reação (TR) do participante nas duas condições. Se o TR
do participante for menor quando o estímulo substituiu a imagem alvo, se infere a ocorrência do
AB. O viés pode ser evidenciado pela detecção mais rápida do estímulo quando ele substituiu a
imagem alvo, pelo desligamento mais lento (isto é, dificuldade em desengajar do alvo) ou pela
evitação dos estímulos (isto é, tempo de reação menor para a imagem neutra) (Mobbs, Iglesias,
Golay, & Van der Linden, 2011). Revisões realizadas no campo das adições indicam que o viés
atencional e a fissura, motivação fisiológica ou psicológica que promove a procura de
substância-desejada, têm uma relação excitatória mútua (Cepeda-Benito, Gleaves, Williams, &
Erath, 2000; Field & Cox, 2008).
Os resultados mistos do AB na obesidade dificultam a interpretação do fenômeno e sua
contribuição para o comportamento de comer em excesso. Alguns estudos apontam para a
existência de AB para alimentos de alto teor calórico (Castellanos et al., 2009; Nijs, Muris,
Euser, & Franken, 2010; Werthmann et al., 2011), sugerindo que o tipo de estímulo utilizado é
experimentalmente relevante. Todavia, outros autores não confirmam esse achado (Loeber et al.,
2012). Além disso, foi revelado um padrão de ambivalência motivacional em indivíduos obesos,
no qual, durante a fase de orientação inicial da atenção (< 100ms) há uma atração para o estímulo
alvo (alimentos) e na fase de manutenção da atenção (> 500 ms) ocorre a evitação ou diminuição
do viés para comida (Nijs & Franken, 2012; Nijs et al., 2010; Werthmann et al., 2011).
Na literatura, associações entre obesidade e genes que podem ter relações causais são
variadas. Um gene comumente estudado quando se trata de obesidade é o gene do receptor de
leptina (LEPr), Ele estaria em uma das principais vias de sinalização do caminho biológico
relacionado à obesidade. O estudo da sinalização da leptina, que exerce o seu efeito fisiológico
através da ligação ao LEPr, ainda apresenta resultados contraditórios, em diferentes populações,
quando associado à obesidade (Bender et al., 2011; Ghalandari, Hosseini-Esfahani, & Mirmiran,
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2015; Heo et al., 2001, 2002; Paracchini, Pedotti, & Taioli, 2005; Qu et al., 2007; Yu et al.,
2012).
O LEPr é uma proteína transmembrana que pertence à classe I da família de receptores de
citocinas. É expresso, principalmente, no sistema nervoso central, mas também é encontrado em
outros órgãos (Meier & Gressner, 2004). A ligação da leptina em seu receptor ativa o transdutor
de sinal e o ativador de transcrição-3 (STAT3), inclusive em neurônios dopaminérgicos que são
essenciais para o controle do comportamento relativo ao sistema de recompensa alimentar
(Fernandes et al., 2015).
Diversas variantes polimórficas no gene LEPr já foram descritas. Apenas as variantes
Gln223Arg (LEPr 223) e Lys656Asn (LEPr 656) acarretam mudanças de carga de aminoácidos
(neutro para positivo e positivo para neutro, respectivamente) (Chua et al., 1996) e são, portanto,
mais suscetíveis de causarem consequências funcionais no receptor. Em nosso centro, o
polimorfismo Gln223Arg se associou com transtorno de compulsão alimentar periódica (TCAP)
em pacientes com obesidade grave, no pré-operatório de cirurgia bariátrica (Horvath et al.,
2018).
O polimorfismo Gln223Arg (A>G) encontra-se na

região que codifica o domínio

extracelular do receptor da leptina e, portanto, as alterações desses aminoácidos afetam a forma
do receptor (White et al., 1997). Tem sido demonstrado que o polimorfismo LEPr Gln223Arg
está associado com uma variação na capacidade de ligação do receptor; níveis mais altos de
atividade de ligação foram observados em indivíduos homozigóticos para o alelo G comparados
aos portadores do alelo A (Quinton, Lee, Ross, Eastell, & Blakemore, 2001). Por outro lado, o
papel das variantes Gln223Arg na obesidade ainda não está esclarecido, com uma vasta gama de
resultados conflitantes publicados na literatura (Bender et al., 2011; Ghalandari et al., 2015; Heo
et al., 2001, 2002; Paracchini et al., 2005; Yu et al., 2012).
Muitos estudos epidemiológicos e clínicos foram realizados para investigar a obesidade,
porém poucos na população de obesos mais graves e submetidos à cirurgia bariátrica. Conhecer
o viés de atenção após a cirurgia bariátrica pode contribuir para intervenções de modificação do
viés de atenção que diminuam o reganho de peso. Estudos de associação entre polimorfismos do
gene LEPr e obesidade são ainda mais raros. As variantes do gene LEPr podem se associar com
fenótipos intermediários (endofenótipos), os quais, em última instância, podem, em associação e
interação com outros fatores genéticos e não genéticos, determinar risco de obesidade.
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