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P1370 
Acurácia da hemoglobina glicada (HBA1C) para diagnóstico de Diabetes Mellitus Gestacional (DMG): uma 
revisão sistemática e metanálise 
Paula Breitenbach Renz, Fernando Chimela Chume, João Rodolfo Teló Timm, Ana Laura Pimentel, Joiza Lins Camargo - HCPA 
 
Introdução: Estudos demonstram o papel potencial da hemoglobina glicada (HbA1c) no diagnóstico do diabetes mellitus gestacional 
(DMG). Objetivo: Neste estudo realizamos uma revisão sistemática e meta-análise para estabelecer a acurácia da HbA1c para o 
diagnóstico de DMG. Métodos: As bases MEDLINE, EMBASE e SCOPUS foram pesquisadas até dezembro de 2017. Estudos 
realizados com gestantes sem diabetes prévio, que avaliaram o desempenho da HbA1c (teste índice) em comparação com teste oral 
de tolerância a glicose (TOTG) com 75g (teste de referência) para o diagnóstico de DMG, que utilizaram métodos padronizados para 
dosar HbA1c e continham dados necessários para construir tabelas 2x2 foram incluídos. Três revisores independentes extraíram os 
dados e avaliaram a qualidade dos estudos usando o QUADAS-2. Foi conduzida uma meta-análise bivariada. Meta-Disc 1.4, Stata 
12.1 e Review Manager 5.3 foram usados para produzir as estimativas combinadas de sensibilidade e especificidade e gráficos 
hierárquicos da curva ROC. Este protocolo de revisão foi registrado prospectivamente no PROSPERO 
(https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/). Resultados: Esta meta-análise incluiu 8 estudos, totalizando 6.406 gestantes, sendo 
1.044 com DMG. A acurácia diagnóstica da HbA1c foi relatada para diferentes pontos de corte variando de 5,4% a 6,0%, e a área 
sob a curva (AUC) foi de 0,825 (IC 95% 0,751-0,899), indicando uma acurácia geral. As sensibilidades e especificidades agrupadas 
foram 50,3% (IC95% 24,8% - 75,7%) e 83,7% (IC 95% 67,5% a 92,7%); 24,7% (IC 95% 10,3% - 48,5%) e 95,5% (IC 95% 85,7% a 
98,7%); 10,8% (IC95% 5,7% - 19,41%) e 98,7% (IC95% 96,2% a 99,5%), 12,9% (IC95% 5,5% - 27,5%) e 98,7% (IC 95% 97,6% a 
99,3%) para os pontos de corte de 5,4%, 5,7%, 5,8% e 6,0%, respectivamente. Conclusão: O teste HbA1c apresenta alta 
especificidade, mas baixa sensibilidade, independentemente do ponto de corte utilizado para diagnosticar o DMG. Esses achados 
apontam para a utilidade da HbA1c como um teste diagnóstico confirmatório que deve ser usado em associação com outros testes 
diagnósticos padrão para o diagnóstico de DMG. Unitermos: Diagnóstico; HBA1C; Diabetes gestacional.  
 

P1456 
Perfil metabólico de camundongos deficientes para o receptor B1 de cininas submetidos à dieta de cafeteria 
Poliana Espíndola Correia, Clarissa Borella Gomes, Vinicius Arena Bandeira, Thais Marten, Gabriella Richter da Natividade, Paula 
Merello, Carlos Castilho de Barros, Fernando Gerchman - UFRGS 
 
Introdução: O receptor B1 é um importante mediador da resposta inflamatória e seu antagonismo protege contra o desenvolvimento 
de hiperglicemia e ganho de peso em camundongos submetidos a dieta rica em gordura. Objetivo: analisar o papel do receptor B1 
de cininas no desenvolvimento de obesidade e hiperglicemia em camundongos submetidos à dieta dismetabólica de cafeteria. 
Métodos: Camundongos adultos selvagens (WT) e com deleção genética do receptor B1 de cininas (B1RKO) foram randomizados 
para receber dieta padrão (SC: 69% CHO, 26% PTN, 5% LIP) ou de cafeteria (CAF: 53% CHO, 12% PTN, 35% LIP) ad libitum por 14 
semanas. Avaliou-se o ganho de peso semanal. Através da administração intraperitoneal de glicose 10% (1g/kg), determinou-se a 
tolerância à glicose (TTG) pela área sobre a curva da glicemia (t -15, 0, 15, 30, 60 e 120min). Através da injeção intraperitoneal de 
insulina regular (1UI/kg), estimou-se a sensibilidade a insulina, calculando-se a constante de decaimento da glicose (kITT %/min; 
glicemia t 0, 5, 20 e 30min). Estimou-se a função de célula β pancreática ajustada para a sensibilidade a insulina (insulina e glicose 
plasmática de jejum) calculando-se o disposition index (HOMA-β*1/HOMA-IR). Utilizou-se ANOVA de duas vias, ANCOVA e GEE 
para avaliar diferenças entre grupos e dietas ao longo do tempo. Os valores foram expressos em média±EP. Considerou-se 
significativo um p≤0,05. Resultados: o ganho relativo de peso diferiu entre os grupos (B1RKO-CAF 73,6±16,1, WT-CAF 45,7±16,9, 
B1RKO-SC 32,6±5,6, WT-SC 27,0±5,4 %; Dieta p<0,0001, Genótipo p=0,005, Dieta vs. Genótipo p=0,014). A despeito do maior 
aumento de peso e da dieta CAF ter induzido uma maior resposta glicêmica no TTG, B1RKO-CAF apresentaram uma menor 
resposta à glicose do que WT-CAF (B1RKO-CAF vs. WT-CAF; p=0,0001; e WT-SC vs. B1RKO-SC; p=0,03). A KITT foi maior nos 
animais WT (3,4±0,18 vs. 2,4±0,16 %/min; WT vs. B1RKO; p<0.0001). Ambos, HOMA-IR e HOMA-β foram maiores na CAF, sendo 
este último também maior em animais B1RKO. O disposition index foi maior no grupo B1RKO-CAF vs WT-CAF (p=0,009; log10). 
Conclusão: A menor resposta glicêmica a despeito de um maior ganho relativo de peso e menor sensibilidade a insulina nos animais 
B1RKO submetidos a CAF ocorre pela presença de uma função de célula β pancreática capaz de se adaptar melhor a menor 
sensibilidade a insulina, sugerindo que o menor estimulo do sistema calicreína é protetor quanto ao desenvolvimento de 
hiperglicemia nesse modelo animal. Unitermos: Receptor B1; Sistema calicreína-cinina; Diabetes.  
 

P1478 
Avaliação da função renal de pacientes idosos com orientação de ingestão hídrica: ensaio clínico randomizado 
Mariana Rangel Ribeiro Falcetta, Guilherme Botter Maio Rocha, Roberta de Padua Borges, Letícia Daudt, Alice Bublitz, Ciglea 
Nascimento, Andrea Bauer - HCPA 
 
Introdução: Em idosos a desidratação é tema frequente. A condição aguda é bem conhecida, contudo o quadro crônico é pouco 
investigado. A entidade é multifatorial, sendo algumas das causas a polifarmácia, doenças crônicas e alterações metabólicas na 
homeostase da água corporal.  A orientação adequada de ingestão hídrica é uma intervenção simples, com potencial para ser 
ampliada ao público alvo e possivelmente com efeito na função renal e estado de hidratação do paciente idoso. Objetivos: Avaliar o 
efeito da Ingestão Hídrica (IH) calculada por kg de peso sobre a função renal em indivíduos idosos. Métodos: Ensaio clínico 
randomizado. Incluídos pacientes > 65 anos do ambulatório de medicina interna em hospital terciário. Excluídos pacientes com 
cardiopatia isquêmica, ICC, DRC 4 ou 5, cirrose hepática e dificuldade de mobilização. Randomização dos pacientes para receber ou 
não orientações para uma IH calculada de 30ml/kg/dia por 14 dias. O tamanho amostral calculado é de 45 pacientes em cada grupo. 
A intervenção é realizada com orientação de ingestão calculada por kg/peso, recordatório (número de copos de água ingeridos/dia) e 
fornecimento de copo de 200ml. Aferição de sinais vitais, bioimpedância e exames séricos e urinários são realizados nas 2 visitas, 
com intervalo 2 semanas. Resultados: 35 pacientes foram incluídos até o momento. Idade média de 73 anos; 51,4% (n=18) do sexo 
masculino e 48,6% (n=17) com DM2, 6 participantes apresentaram TFG < 60 pelo método CKD-EPI (2 no grupo intervenção e 4 no 
grupo controle). Não houve diferenças clínicas ou laboratoriais no baseline entre os grupos. Na segunda visita houve redução da PA 
sistólica no grupo intervenção (de 142 mmHg para 134 mmHg, p=0,007) e aumento do volume urinário (de 1.712 para 2.586 ml/24h, 
p < 0,01), não observados nos controles. Não foi observada alteração significativa na creatinina  ou na TFG – CKD-EPI. Houve 
tendência à redução da osmolaridade plasmática do grupo intervenção não observado no grupo controle (-7,0 vs. +0,17 mOsm/L). 
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Nenhum paciente apresentou efeitos adversos. Conclusão: Pode-se observar tendência de redução na creatinina e TFG até o 
momento. O resultado de redução de PAS condiz com hipótese em literatura que supõe que aumento da IH reduz níveis de 
vasopressina. Sabendo que tal hormônio vem sendo relacionado à síndrome metabólica, disfunção renal e eventos cardiovasculares, 
sugere-se que o aumento da IH possa ter efeito protetor sobre estes desfechos. Unitermos: Hidratação; Idosos; Função renal.  
 

P1539 
Prevalência de adesão ao tratamento farmacológico do hipotireoidismo 
Luana de Moura Marcolim, Milene Moehlecke - ULBRA 
 
Introdução: As taxas de adesão ao tratamento do hipotireoidismo descritas na literatura variam conforme a população analisada, mas 
costumam ficar abaixo de 50%. Os fatores relacionados a esta baixa adesão são múltiplos e seguem objeto de estudo. Por isso, este 
trabalho tem como objetivo avaliar a prevalência de adesão ao tratamento farmacológico de pacientes com hipotireoidismo e explorar 
as causas de não adesão ao tratamento. Métodos: Estudo transversal foi realizado com 59 pacientes adultos portadores de 
hipotireoidismo no ambulatório de Endocrinologia do Hospital Universitário em Canoas. Um questionário estruturado incluindo 
variáveis clínicas foi aplicado durante a entrevista presencial assim como a coleta do TSH. Para avaliação da adesão foi aplicado o 
teste de Medida de Adesão ao Tratamento (MAT). Resultados: A amostra foi composta majoritariamente por mulheres (91,5%), com 
média de idade de 57,3±17,9 anos e média de 6,9±4,6 anos de estudo. Quanto à adesão ao tratamento, 38,0% dos pacientes foram 
considerados aderentes com média de TSH de 1,8±1,2 mU/L e 13,6% considerados aderentes pelo MAT. Pacientes classificados 
como aderentes pelo teste foram mais velhos (70,1±15,8 versus 55,3±17,5, P=0,028) e apresentaram maior renda (2811,2±2740,9 
versus 1674,1±340,5, P=0,064). O perfil mais frequente de não adesão foi do tipo não-intencional por falta de informação sobre a 
doença. Conclusões: Neste estudo, a adesão ao tratamento foi considerada baixa tanto pelo nível de TSH quanto pelo teste de MAT. 
Estratégias que enfatizem um maior vínculo médico-paciente são fundamentais para melhorar as taxas de adesão ao tratamento, 
sobretudo aquelas que envolvam maior informação sobre a doença. Unitermos: Hipotireoidismo; Adesão; Tratamento.  
 

P1545 
Ação dos hormônios Stanniocalcinas 1 Humana (HSTC-1) e 2 (HSTC-2) sobre a gliconeogênese hepática de 
ratos wistar 
Matheus Vieira Lima, Samir Khal de Souza, Rafael Bandeira Fabres, Elaine Sarapio, Débora Santos Rocha, Éverton Lopes Vogt, 
Jorge Felipe Argenta Model, Vitória Girelli de Oliveira, Vanessa Schein, Roselis Silveira Martins da Silva - UFRGS 
 
As stanniocalcinas STC 1 e 2 são hormônios glicoprotéicos amplamente expressos nos tecidos de mamíferos, elas agem de forma 
autócrina/parácrina e possuem diferentes funções fisiológicas. Por radioimunoensaio foram determinadas as concentrações de 
stanniocalcina 1 em vários órgãos de rato, incluindo o fígado. A gliconeogênese hepática é uma via importante na homeostase da 
glicose, sendo regulada por muitos fatores tais como a disponibilidade de substratos energéticos, hormônios, regulação alostérica de 
metabólitos e o estado redox. O objetivo deste estudo foi investigar o efeito, in vitro, dos hormônios humanos Stanniocalcinas 1 
(hSTC-1) e 2 (hSTC-2) sobre a gliconeogênese hepática, a partir de alanina e de lactato, em ratos alimentados (CEUA/UFRGS: 
29392). Métodos: Ratos Wistar (300 ± 50g) machos (n=20) mantidos em ciclo de 12h claro/12h escuro, a 22 ± 2°C, com ração 
padrão e água ad libitum. Os animais foram sacrificados por decapitação e posteriormente realizado a excisão do fígado para a 
obtenção das fatias do tecido (100 ± 10 mg). Essas foram previamente incubadas, a 37ºC, por 15 minutos, com Krebs-Ringer 
bicarbonato (KRB), pH 7,4. Após a pré-incubação, as fatias de tecido foram incubadas em meio KRB sem glicose, contendo 5mM de 
alanina acrecido de 0,1 µCi de [14C] L-alanina (250 mCi / mmol, Amersham) ou 5mM de lactato acrecido de 0,1µCi de [14C] L-lactato 
(250mCi / mmol, Amersham). Os grupos controle foram incubados sem hSTC-1 ou 2, e os grupos experimentais na presença de 0.1 
ou 1 ng/mL de hSTC-1 ou 2 para gliconeogênese e RT-PCR. O RNA total das amostras foi extraído para a expressão gênica da 
enzima fosfoenol piruvato carboxicinase citosólica (PEPCKc. Estatística: Teste de Shapiro-Wilk, seguido de ANOVA de uma via, P< 
0,05, (média±EPM). Resultados: Com 14C-alanina como precursor, as concentrações de hSTC-1 utilizadas não alteraram (P>0,05) a 
atividade gliconeogênica hepática. Porém, a concentração de 1 ng/mL de hSTC-2 reduziu (P<0,05) a capacidade de gliconeogênese 
hepática. Não encontramos diferença (P>0,05) na expressão da PEPCKc em presença de hSTC-1 mas, nas concentrações de 0,1 e 
1 ng/mL de hSTC-2 ocorreu diminuição (P< 0,05). Conclusão: A hSTC-2 é um dos possíveis hormônios reguladores da 
gliconeogênese hepática. Apoio financeiro: CAPES e CNPq. Unitermos: Stanniocalcina; Gliconeogênese hepática.  
 

P1578 
Adiponectina e risco para síndrome metabólica em adolescentes brasileiros: uma associação independente 
Karen Sparrenberger, Felipe Vogt Cureau, Mariana Sbaraini, Gabriela Heiden Teló, Beatriz D'Agord Schaan - UFRGS 
 
Introdução: A adiponectina é uma citocina oriunda do tecido adiposo, relacionada à homeostase glicêmica e lipídica, cujos níveis, em 
adolescentes, correlacionam-se inversamente com circunferência da cintura (CC) e índice de massa corporal (IMC). Sua associação 
com a síndrome metabólica (SM), independentemente da obesidade, tem sido também investigada. Objetivo: Avaliar a associação 
entre adiponectina e SM em adolescentes brasileiros e se esta associação independe do IMC. Métodos: O Estudo de Riscos 
Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA) é uma pesquisa multicêntrica de base escolar. Neste estudo foram analisados dados de 
4.546 estudantes (12 a 17 anos) residentes no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília e Fortaleza. Circunferência da cintura, IMC e 
pressão arterial foram mensurados, e amostras de sangue foram coletadas em jejum para glicemia, lipídios e adiponectina (ELISA). 
Para avaliação da gravidade de risco de SM, utilizou-se um escore-z proposto na literatura que envolve a média dos escores 
padronizados dos cinco componentes de SM (CC, pressão arterial, glicose, triglicerídeos, HDL-colesterol), sendo o resultado da 
soma total utilizado como variável contínua. Valores mais elevados do escore-z representam pior perfil metabólico. Os valores de 
adiponectina foram medidos e categorizados em quartis específicos para sexo e idade. Modelos de regressão linear múltipla foram 
utilizados para investigar a associação entre os quartis de adiponectina e o escore de risco para SM. Resultados: A adiponectina 
associou-se inversamente à CC e triglicerídeos e diretamente ao HDL-c. Observamos também uma associação inversa entre 
adiponectina e o escore-z de SM. Em modelo ajustado para variáveis sociodemográficas, comportamentais, como atividade física e 
hábito de desjejum, e IMC, estar no quartil mais alto de adiponectina foi associado negativamente à CC (β=-0.81; p=0,030) e risco de 
SM (escore-z) (β=-0.40; p=0,005) e positivamente ao HDL-c (β=2.22; p<0,001). Após estratificar a amostra pelo IMC, associação 
inversa, com gradiente dose-resposta, foi observada entre adiponectina e risco de SM em adolescentes com peso normal e com 
sobrepeso/obesidade. Conclusão: Adiponectina mostrou-se inversamente associada a risco de SM independentemente do IMC. Esta 




