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Variações do metabolismo em indivíduos com IMC semelhante, são chamadas, fenótipos 

metabólicos, sendo importante identificar indivíduos com fenótipo metabolicamente saudável ou 

não saudável para seleção da intervenção terapêutica apropriada. 

Estudo transversal realizado com 103 indivíduos adultos, com idade entre 20 e 59 anos, de ambos os sexos, divididos em 5 grupos identificados como eutróficos metabolicamente saudáveis, 

sobrepesos metabolicamente saudáveis, obesos metabolicamente saudáveis, sobrepesos metabolicamente não saudáveis e obesos metabolicamente não saudáveis. Considerou-se metabolicamente 

saudável e não saudável, indivíduos com valores de índice HOMA ≤ 2,78 e ≥ 2,78, respectivamente. Foram avaliados a pressão arterial, massa corporal, IMC, perímetros da cintura, do quadril e do 

pescoço, razão cintura/estatura, razão cintura/quadril, colesterol total, lipoproteína de baixa densidade -LDL, lipoproteína de alta densidade -HDL, triglicerídeos, glicemia de jejum, insulina e HOMA-IR. 

O consumo alimentar foi avaliado por meio do registro alimentar de 3 dias, e o nível de atividade física por meio do questionário IPAQ. Realizou-se o teste Kruskal Wallis para comparação entre 

grupos, empregando-se o programa estatístico SPSS versão 25, com significância de 5%. O estudo foi aprovado pelo CEP do HUCFF/UFRJ sob o protocolo número 89033118.1.0000.5257.  

Avaliar a prevalência e as características clínicas de diferentes fenótipos metabólicos em 

adultos. 

Amostra foi composta em sua maioria por mulheres (83,5%). Um total de 62 participantes (60%) foram classificadas como metabolicamente saudáveis de acordo com o índice HOMA, sendo 18 

eutróficos, 17 com sobrepeso e 27 obesos. Foi observado diferença significativa para os valores de triglicerídeos (p<0,001), glicemia de jejum (p<0,01), insulina (p<0,001) e ingestão de gordura 

saturada (p<0,05), na comparação entre os grupos. Não foi observada diferença significativa no nível de atividade física. 

Indivíduos com fenótipo metabolicamente saudável constituem um grupo-alvo 

apropriado para implementar modificação do estilo de vida para reduzir a 

probabilidade de transição para um fenótipo não saudável.  
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