
SCML/MSD em Saúde Pública e Epidemiologia Clínica



Revista de Imprensa

1. Estudo da obesidade, SIC Notícias - Edição da Tarde, 11/12/2017 1

2. Estudo: Adolescentes com excesso de peso são adultos mais sujeitos a ataques cardíacos, Delas Online,
11/12/2017

2

3. Adolescentes com excesso de peso são adultos mais sujeitos a ataques cardíacos - Estudo, Diário de
Notícias Online, 11/12/2017

3

4. Adolescentes com excesso de peso são adultos mais sujeitos a ataques cardíacos - Estudo, Jogo Online
(O), 11/12/2017

5

5. Adolescentes com excesso de peso são adultos mais sujeitos a ataques cardíacos - Estudo, Jornal de
Notícias Online, 11/12/2017

7

6. Jovens com excesso de peso são adultos mais sujeitos a ataques cardíacos, Notícias ao Minuto Online,
11/12/2017

9

7. Seguir o peso corporal dos adolescentes deu um prémio, Público Online, 11/12/2017 11

8. Adolescentes com excesso de peso com maior risco de ataques cardíacos, SIC Notícias Online, 11/12/2017 13

9. Adolescentes com excesso de peso são adultos mais sujeitos a ataques cardíacos, Sábado Online,
11/12/2017

15

10. Premiado estudo sobre oscilações de peso na adolescência, TSF Online, 11/12/2017 17

11. Peso a mais na juventude tem riscos, Correio da Manhã, 12/12/2017 18

12. Adolescentes com excesso de peso são adultos mais sujeitos a ataques cardíacos - Estudo, TSF Online,
11/12/2017

19

13. Adolescentes com excesso de peso são adultos mais sujeitos a ataques cardíacos, Atlas da Saúde Online,
12/12/2017

21

14. Adolescentes obesos têm maior risco de ataque cardíaco vários anos depois, Sapo Online - Sapo Lifestyle
Online, 12/12/2017

23

15. Notícias / Saúde, Netfarma Online, 12/12/2017 25

16. ISPUP e Faculdade de Medicina do Porto vencem 7.ª edição do Prémio SCML/MSD, Saúde Online,
12/12/2017

27

17. Excesso de peso na adolescência aumenta o risco cardiovascular - INDICE.EU, Índice.eu Online,
12/12/2017

29

18. Risco de ataques cardíacos em idade adulta é maior em adolescentes com excesso de peso, Viver
Saudável Online, 12/12/2017

31

19. Adolescentes com excesso de peso são adultos mais sujeitos a ataques cardíacos, ALERT® Online,
14/12/2017

33

20. Adolescentes com excesso de peso são adultos mais sujeitos a ataques cardíacos, Diário de Viseu -
Saúde, 13/12/2017

34

#A1
#A1
#A2
#A2
#A2
#A3
#A3
#A3
#A5
#A5
#A5
#A7
#A7
#A7
#A9
#A9
#A9
#A11
#A11
#A13
#A13
#A15
#A15
#A15
#A17
#A17
#A18
#A18
#A19
#A19
#A19
#A21
#A21
#A21
#A23
#A23
#A23
#A25
#A25
#A27
#A27
#A27
#A29
#A29
#A29
#A31
#A31
#A31
#A33
#A33
#A33
#A34
#A34
#A34


A1  
SIC Notícias

 	Duração: 00:03:14

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Tarde

 
ID: 72625123

 
11-12-2017 17:19

1 1 1

Estudo da obesidade

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dd638a4b-f918-4a5b-bcac-

beac22ee8bd2&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23

 
Uma equipa de investigadores do Porto conseguiu medir o impacto da obesidade infantil na idade
adulta. As conclusões foram distinguidas com o prémio da Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa,
que vai ser entregue esta tarde.
Comentários de Elisabete Ramos, nutricionista; Henrique Barros, Instituto Saúde Pública Univ. do
Porto.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal das 7 , 2017-12-11 19:15

Página 1



A2 Estudo: Adolescentes com excesso de peso são adultos mais sujeitos a ataques
cardíacos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/12/2017

Meio: Delas Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1b697026

 
Corpo e Mente
 
Estudo: Adolescentes com excesso de peso são adultos mais sujeitos a ataques cardíacos
 
11/12/2017
 
Array
 
Adolescentes com propensão para a obesidade terão na idade adulta maior risco de ataque cardíaco,
segundo um estudo feito da Universidade do Porto que foi hoje premiado numa cerimónia em Lisboa.
 
O estudo, feito por um grupo de investigadores da Unidade de Investigação em Epidemiologia do
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e da Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto, venceu a sétima edição do Prémio SCML/MSD, promovido pela Sociedade de Ciências Médicas
de Lisboa (SCML) e pela farmacêutica Merck Sharp & Dohme (MSD).
 
Com o nome em inglês "Duration and degree of adiposity: effect on cardiovascular risk factors at early
adulthood", o trabalho começou em 2003 e destina-se a esclarecer o impacto das flutuações da
adiposidade ao longo da adolescência no aparecimento de fatores de risco cardiovasculares na idade
adulta.
 
Leia mais em www.dn.pt
 
Imagem de destaque: Shutterstock
 
2017-12-11 21:07:41+00:00
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Adolescentes com propensão para a obesidade terão na idade adulta maior risco de ataque cardíaco,
segundo um estudo feito da Universidade do Porto que foi hoje premiado numa cerimónia em Lisboa.
 
O estudo, feito por um grupo de investigadores da Unidade de Investigação em Epidemiologia do
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e da Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto, venceu a sétima edição do Prémio SCML/MSD, promovido pela Sociedade de Ciências Médicas
de Lisboa (SCML) e pela farmacêutica Merck Sharp & Dohme (MSD).
 
Com o nome em inglês "Duration and degree of adiposity: effect on cardiovascular risk factors at early
adulthood", o trabalho começou em 2003 e destina-se a esclarecer o impacto das flutuações da
adiposidade ao longo da adolescência no aparecimento de fatores de risco cardiovasculares na idade
adulta.
 
Elisabete Ramos, uma das autoras do trabalho, explicou à Lusa que o estudo tem como novidade o
foco na prevenção num período de vida pouco estudado, já que normalmente os estudos se centram
nas crianças ou nos adultos. Ou seja, explicou, prevenir na adolescência para evitar complicações na
idade adulta.
 
Para chegarem a conclusões os investigadores analisaram dados de 2.253 participantes da zona do
Porto que foram avaliados aos 13, 17, 21 e 24 anos de acordo com os parâmetros peso, altura,
pressão arterial e resultados bioquímicos das amostras de sangue.
 
Não se tratou, frisou Elisabete Ramos, de estudar jovens obesos ou com excesso de peso, até porque
era importante "olhar para o que não era obeso", tendo ficado explicito, acrescentou, que mesmo a
gordura acima dos valores normais deve ser olhada "com atenção".
 
"As coisas que acontecem na adolescência vão afetar a vida adulta. É na adolescência que as 'coisas'
começam, e quando dão sinais já passou demasiado tempo", salientou a investigadora como uma das
ideias fundamentais do trabalho.
 
Concluem os investigadores que um jovem com maior exposição à adiposidade tem, quando adulto,
valores superiores de pressão arterial e de resistência à insulina, o que traduz num aumento do risco
cardiovascular.
 
"Verificou-se que maiores níveis de adiposidade ao longo da adolescência, independentemente do
valor de gordura corporal (índice de massa corporal) na fase adulta, resultam num pior perfil de risco
cardiovascular", dizem os autores do trabalho agora premiado.
 
Elisabete Ramos salienta que não é só a quantidade de gordura corporal que condiciona o futuro, é
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também o tempo que o jovem está sujeito a ela, e diz também que o estudo vai continuar e que os
mesmos participantes estão a ser avaliados de novo aos 27 anos.
 
Para já a primeira parte do estudo mereceu a distinção do júri entre 68 projetos que se candidataram
e vai receber 20 mil euros, atribuídos pela Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa e pela MSD.
 
Tudo no dia em que a Sociedade das Ciências Médicas, a mais antiga sociedade médica da Europa,
comemora 195 anos. A 11 de dezembro de 1822 foi apresentar-se ao rei D. João VI exatamente na
mesma sala onde hoje foi premiada a investigação, no Palácio da Bemposta (Paço da Rainha).
 
O prémio SCML/MSD em Saúde Pública e Epidemiologia Clínica pretende contribuir para dinamizar a
investigação em ciências da saúde e distingue trabalhos feitos total ou parcialmente por instituições
portuguesas, por investigadores nacionais ou estrangeiros.
 
Lusa
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Adolescentes com propensão para a obesidade terão na idade adulta maior risco de ataque cardíaco,
segundo um estudo feito da Universidade do Porto que foi hoje premiado numa cerimónia em Lisboa.
 
O estudo, feito por um grupo de investigadores da Unidade de Investigação em Epidemiologia do
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e da Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto, venceu a sétima edição do Prémio SCML/MSD, promovido pela Sociedade de Ciências Médicas
de Lisboa (SCML) e pela farmacêutica Merck Sharp & Dohme (MSD).
 
Com o nome em inglês "Duration and degree of adiposity: effect on cardiovascular risk factors at early
adulthood", o trabalho começou em 2003 e destina-se a esclarecer o impacto das flutuações da
adiposidade ao longo da adolescência no aparecimento de fatores de risco cardiovasculares na idade
adulta.
 
Elisabete Ramos, uma das autoras do trabalho, explicou à Lusa que o estudo tem como novidade o
foco na prevenção num período de vida pouco estudado, já que normalmente os estudos se centram
nas crianças ou nos adultos. Ou seja, explicou, prevenir na adolescência para evitar complicações na
idade adulta.
 
Para chegarem a conclusões os investigadores analisaram dados de 2.253 participantes da zona do
Porto que foram avaliados aos 13, 17, 21 e 24 anos de acordo com os parâmetros peso, altura,
pressão arterial e resultados bioquímicos das amostras de sangue.
 
Não se tratou, frisou Elisabete Ramos, de estudar jovens obesos ou com excesso de peso, até porque
era importante "olhar para o que não era obeso", tendo ficado explicito, acrescentou, que mesmo a
gordura acima dos valores normais deve ser olhada "com atenção".
 
"As coisas que acontecem na adolescência vão afetar a vida adulta. É na adolescência que as 'coisas'
começam, e quando dão sinais já passou demasiado tempo", salientou a investigadora como uma das
ideias fundamentais do trabalho.
 
Concluem os investigadores que um jovem com maior exposição à adiposidade tem, quando adulto,
valores superiores de pressão arterial e de resistência à insulina, o que traduz num aumento do risco
cardiovascular.
 
"Verificou-se que maiores níveis de adiposidade ao longo da adolescência, independentemente do
valor de gordura corporal (índice de massa corporal) na fase adulta, resultam num pior perfil de risco
cardiovascular", dizem os autores do trabalho agora premiado.
 
Elisabete Ramos salienta que não é só a quantidade de gordura corporal que condiciona o futuro, é
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também o tempo que o jovem está sujeito a ela, e diz também que o estudo vai continuar e que os
mesmos participantes estão a ser avaliados de novo aos 27 anos.
 
Para já a primeira parte do estudo mereceu a distinção do júri entre 68 projetos que se candidataram
e vai receber 20 mil euros, atribuídos pela Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa e pela MSD.
 
Tudo no dia em que a Sociedade das Ciências Médicas, a mais antiga sociedade médica da Europa,
comemora 195 anos. A 11 de dezembro de 1822 foi apresentar-se ao rei D. João VI exatamente na
mesma sala onde hoje foi premiada a investigação, no Palácio da Bemposta (Paço da Rainha).
 
O prémio SCML/MSD em Saúde Pública e Epidemiologia Clínica pretende contribuir para dinamizar a
investigação em ciências da saúde e distingue trabalhos feitos total ou parcialmente por instituições
portuguesas, por investigadores nacionais ou estrangeiros.
 
Lusa
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LusaHoje às 20:17, atualizado às 20:20FacebookTwitterPartilharComentar
Adolescentes com propensão para a obesidade terão na idade adulta maior risco de ataque cardíaco,
segundo um estudo feito da Universidade do Porto que foi hoje premiado numa cerimónia em Lisboa.
 
O estudo, feito por um grupo de investigadores da Unidade de Investigação em Epidemiologia do
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e da Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto, venceu a sétima edição do Prémio SCML/MSD, promovido pela Sociedade de Ciências Médicas
de Lisboa (SCML) e pela farmacêutica Merck Sharp & Dohme (MSD).
 
Com o nome em inglês "Duration and degree of adiposity: effect on cardiovascular risk factors at early
adulthood", o trabalho começou em 2003 e destina-se a esclarecer o impacto das flutuações da
adiposidade ao longo da adolescência no aparecimento de fatores de risco cardiovasculares na idade
adulta.
 
Elisabete Ramos, uma das autoras do trabalho, explicou à Lusa que o estudo tem como novidade o
foco na prevenção num período de vida pouco estudado, já que normalmente os estudos se centram
nas crianças ou nos adultos. Ou seja, explicou, prevenir na adolescência para evitar complicações na
idade adulta.
 
Para chegarem a conclusões os investigadores analisaram dados de 2.253 participantes da zona do
Porto que foram avaliados aos 13, 17, 21 e 24 anos de acordo com os parâmetros peso, altura,
pressão arterial e resultados bioquímicos das amostras de sangue.
 
Não se tratou, frisou Elisabete Ramos, de estudar jovens obesos ou com excesso de peso, até porque
era importante "olhar para o que não era obeso", tendo ficado explicito, acrescentou, que mesmo a
gordura acima dos valores normais deve ser olhada "com atenção".
 
"As coisas que acontecem na adolescência vão afetar a vida adulta. É na adolescência que as 'coisas'
começam, e quando dão sinais já passou demasiado tempo", salientou a investigadora como uma das
ideias fundamentais do trabalho.
 
Concluem os investigadores que um jovem com maior exposição à adiposidade tem, quando adulto,
valores superiores de pressão arterial e de resistência à insulina, o que traduz num aumento do risco
cardiovascular.
 
"Verificou-se que maiores níveis de adiposidade ao longo da adolescência, independentemente do
valor de gordura corporal (índice de massa corporal) na fase adulta, resultam num pior perfil de risco
cardiovascular", dizem os autores do trabalho agora premiado.
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Elisabete Ramos salienta que não é só a quantidade de gordura corporal que condiciona o futuro, é
também o tempo que o jovem está sujeito a ela, e diz também que o estudo vai continuar e que os
mesmos participantes estão a ser avaliados de novo aos 27 anos.
 
Para já a primeira parte do estudo mereceu a distinção do júri entre 68 projetos que se candidataram
e vai receber 20 mil euros, atribuídos pela Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa e pela MSD.
 
Tudo no dia em que a Sociedade das Ciências Médicas, a mais antiga sociedade médica da Europa,
comemora 195 anos. A 11 de dezembro de 1822 foi apresentar-se ao rei D. João VI exatamente na
mesma sala onde hoje foi premiada a investigação, no Palácio da Bemposta (Paço da Rainha).
 
O prémio SCML/MSD em Saúde Pública e Epidemiologia Clínica pretende contribuir para dinamizar a
investigação em ciências da saúde e distingue trabalhos feitos total ou parcialmente por instituições
portuguesas, por investigadores nacionais ou estrangeiros.
 
Lusa
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Adolescentes com propensão para a obesidade terão na idade adulta maior risco de ataque cardíaco,
segundo um estudo feito da Universidade do Porto que foi hoje premiado numa cerimónia em Lisboa.
 
O estudo, feito por um grupo de investigadores da Unidade de Investigação em Epidemiologia do
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e da Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto, venceu a sétima edição do Prémio SCML/MSD, promovido pela Sociedade de Ciências Médicas
de Lisboa (SCML) e pela farmacêutica Merck Sharp & Dohme (MSD).
 
Com o nome em inglês "Duration and degree of adiposity: effect on cardiovascular risk factors at early
adulthood", o trabalho começou em 2003 e destina-se a esclarecer o impacto das flutuações da
adiposidade ao longo da adolescência no aparecimento de fatores de risco cardiovasculares na idade
adulta.
 
Elisabete Ramos, uma das autoras do trabalho, explicou à Lusa que o estudo tem como novidade o
foco na prevenção num período de vida pouco estudado, já que normalmente os estudos se centram
nas crianças ou nos adultos. Ou seja, explicou, prevenir na adolescência para evitar complicações na
idade adulta.
 
Para chegarem a conclusões os investigadores analisaram dados de 2.253 participantes da zona do
Porto que foram avaliados aos 13, 17, 21 e 24 anos de acordo com os parâmetros peso, altura,
pressão arterial e resultados bioquímicos das amostras de sangue.
 
Não se tratou, frisou Elisabete Ramos, de estudar jovens obesos ou com excesso de peso, até porque
era importante "olhar para o que não era obeso", tendo ficado explicito, acrescentou, que mesmo a
gordura acima dos valores normais deve ser olhada "com atenção".
 
"As coisas que acontecem na adolescência vão afetar a vida adulta. É na adolescência que as 'coisas'
começam, e quando dão sinais já passou demasiado tempo", salientou a investigadora como uma das
ideias fundamentais do trabalho.
 
Concluem os investigadores que um jovem com maior exposição à adiposidade tem, quando adulto,
valores superiores de pressão arterial e de resistência à insulina, o que traduz num aumento do risco
cardiovascular.
 
"Verificou-se que maiores níveis de adiposidade ao longo da adolescência, independentemente do
valor de gordura corporal (índice de massa corporal) na fase adulta, resultam num pior perfil de risco
cardiovascular", dizem os autores do trabalho agora premiado.
 
Elisabete Ramos salienta que não é só a quantidade de gordura corporal que condiciona o futuro, é
também o tempo que o jovem está sujeito a ela, e diz também que o estudo vai continuar e que os
mesmos participantes estão a ser avaliados de novo aos 27 anos.
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Para já a primeira parte do estudo mereceu a distinção do júri entre 68 projetos que se candidataram
e vai receber 20 mil euros, atribuídos pela Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa e pela MSD.
 
Tudo no dia em que a Sociedade das Ciências Médicas, a mais antiga sociedade médica da Europa,
comemora 195 anos. A 11 de dezembro de 1822 foi apresentar-se ao rei D. João VI exatamente na
mesma sala onde hoje foi premiada a investigação, no Palácio da Bemposta (Paço da Rainha).
 
O prémio SCML/MSD em Saúde Pública e Epidemiologia Clínica pretende contribuir para dinamizar a
investigação em ciências da saúde e distingue trabalhos feitos total ou parcialmente por instituições
portuguesas, por investigadores nacionais ou estrangeiros.
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Flutuações de gordura corporal ao longo da adolescência influenciam o aparecimento de factores de
risco de doença na idade adulta - um estudo português agora reconhecido com um prémio de 20 mil
euros.
 
Foto
    
     
  
 
      Maus hábitos alimentares influenciam a gordura  corporal
     João Henriques
 
Uma equipa de investigadores do Instituto de Saúde Pública e da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto estudou a forma como as flutuações de gordura corporal ao longo da
adolescência influenciam o aparecimento de factores de risco de doenças na idade adulta. Concluiu-se
que, além da quantidade, também a duração do excesso de gordura tem impacto no aumento dos
riscos associados à obesidade. E, esta segunda-feira, os autores do trabalho receberam um prémio de
20 mil euros, atribuído pela Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa (SCML) e pela empresa
farmacêutica Merck Sharp & Dohme (MSD).
 
Foram usados dados de 2253 participantes do projecto Epidemiological Health Investigation of
Teenagers in Porto (Epiteen), um estudo longitudinal, iniciado em 2003, que pretendia compreender
de que forma os hábitos e os comportamentos adquiridos na adolescência se reflectem na saúde do
adulto (e que tem agora continuidade no Epiteen24). Os jovens, na altura a frequentar escolas no
Porto, foram avaliados aos 13, 17, 21 e 24 anos de idade em vários parâmetros (peso, altura, pressão
arterial e resultados de análises ao sangue).
 
"Pretendemos avaliar o efeito da duração e do grau de adiposidade, desde a adolescência até ao início
da idade adulta, na pressão sanguínea e na resistência à insulina aos 24 anos", afirmam os
investigadores no artigo científico, publicado este ano na revista International Journal of Obesity. E
que lhes valeu o Prémio SCML/MDS em Saúde Pública e Epidemiologia Clínica, entregue esta segunda-
feira no Palácio da Bemposta em Lisboa. "O que distingue claramente este trabalho é o tempo de
seguimento que nos permite perceber a evolução e não é fácil medir os mesmos indivíduos durante
dez anos. Os heróis são os participantes que se têm mantido sempre disponíveis", afirma ao PÚBLICO
a especialista em saúde pública Elisabete Ramos, co-coordenadora da equipa.
 
E os resultados confirmaram o esperado, de acordo com a investigadora. Quanto maior o índice de
massa corporal, maior o risco de doenças cardiovasculares, por exemplo enfartes, e também de
diabetes. Para além disso, além da quantidade, também a duração do excesso de gordura corporal é
relevante. Concluiu-se, então, que os indivíduos que apresentam maior adiposidade durante a
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adolescência têm valores superiores de pressão arterial e de resistência à insulina na idade adulta,
neste caso aos 24 anos. "Foi nosso objectivo mostrar como o que acontece durante a adolescência
tem repercussões na idade adulta", afirma Elisabete Ramos. "O problema não começa só quando
começa a doença. É importante promover trajectórias de crescimento mais saudáveis."
 
Texto editado por Teresa Firmino
 
Raquel Dias da Silva
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Adolescentes com excesso de peso com maior risco de ataques cardíacos
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Adolescentes com propensão para a obesidade terão na idade adulta maior risco de ataque cardíaco,
segundo um estudo feito da Universidade do Porto que foi esta segunda-feira premiado numa
cerimónia em Lisboa.
 
O estudo, feito por um grupo de investigadores da Unidade de Investigação em Epidemiologia do
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e da Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto, venceu a sétima edição do Prémio SCML/MSD, promovido pela Sociedade de Ciências Médicas
de Lisboa (SCML) e pela farmacêutica Merck Sharp & Dohme (MSD).
 
Com o nome em inglês "Duration and degree of adiposity: effect on cardiovascular risk factors at early
adulthood", o trabalho começou em 2003 e destina-se a esclarecer o impacto das flutuações da
adiposidade ao longo da adolescência no aparecimento de fatores de risco cardiovasculares na idade
adulta.
 
Elisabete Ramos, uma das autoras do trabalho, explicou à Lusa que o estudo tem como novidade o
foco na prevenção num período de vida pouco estudado, já que normalmente os estudos se centram
nas crianças ou nos adultos.
 
Ou seja, explicou, prevenir na adolescência para evitar complicações na idade adulta. Para chegarem a
conclusões os investigadores analisaram dados de 2.253 participantes da zona do Porto que foram
avaliados aos 13, 17, 21 e 24 anos de acordo com os parâmetros peso, altura, pressão arterial e
resultados bioquímicos das amostras de sangue.
 
Não se tratou, frisou Elisabete Ramos, de estudar jovens obesos ou com excesso de peso, até porque
era importante "olhar para o que não era obeso", tendo ficado explicito, acrescentou, que mesmo a
gordura acima dos valores normais deve ser olhada "com atenção".
 
"As coisas que acontecem na adolescência vão afetar a vida adulta. É na adolescência que as 'coisas'
começam, e quando dão sinais já passou demasiado tempo", salientou a investigadora como uma das
ideias fundamentais do trabalho.
 
Concluem os investigadores que um jovem com maior exposição à adiposidade tem, quando adulto,
valores superiores de pressão arterial e de resistência à insulina, o que traduz num aumento do risco
cardiovascular.
 
"Verificou-se que maiores níveis de adiposidade ao longo da adolescência, independentemente do
valor de gordura corporal (índice de massa corporal) na fase adulta, resultam num pior perfil de risco
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cardiovascular", dizem os autores do trabalho agora premiado.
 
Elisabete Ramos salienta que não é só a quantidade de gordura corporal que condiciona o futuro, é
também o tempo que o jovem está sujeito a ela, e diz também que o estudo vai continuar e que os
mesmos participantes estão a ser avaliados de novo aos 27 anos.
 
Para já a primeira parte do estudo mereceu a distinção do júri entre 68 projetos que se candidataram
e vai receber 20 mil euros, atribuídos pela Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa e pela MSD.
 
Tudo no dia em que a Sociedade das Ciências Médicas, a mais antiga sociedade médica da Europa,
comemora 195 anos.
 
A 11 de dezembro de 1822 foi apresentar-se ao rei D. João VI exatamente na mesma sala onde hoje
foi premiada a investigação, no Palácio da Bemposta (Paço da Rainha).
 
O prémio SCML/MSD em Saúde Pública e Epidemiologia Clínica pretende contribuir para dinamizar a
investigação em ciências da saúde e distingue trabalhos feitos total ou parcialmente por instituições
portuguesas, por investigadores nacionais ou estrangeiros.
 
Lusa
 
11.12.2017 21h14
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Adolescentes com excesso de peso são adultos mais sujeitos a ataques cardíacos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/12/2017

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6422a73d

 
Um estudo da Universidade do Porto foi esta segunda-feira premiado numa cerimónia em Lisboa.
 
Adolescentes com propensão para a obesidade terão na idade adulta maior risco de ataque cardíaco,
segundo um estudo da Universidade do Porto que foi hoje premiado numa cerimónia em Lisboa.
 
O estudo, feito por um grupo de investigadores da Unidade de Investigação em Epidemiologia do
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e da Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto, venceu a sétima edição do Prémio SCML/MSD, promovido pela Sociedade de Ciências Médicas
de Lisboa (SCML) e pela farmacêutica Merck Sharp & Dohme (MSD).
 
Com o nome em inglês "Duration and degree of adiposity: effect on cardiovascular risk factors at early
adulthood", o trabalho começou em 2003 e destina-se a esclarecer o impacto das flutuações da
adiposidade ao longo da adolescência no aparecimento de factores de risco cardiovasculares na idade
adulta.
 
Elisabete Ramos, uma das autoras do trabalho, explicou à Lusa que o estudo tem como novidade o
foco na prevenção num período de vida pouco estudado, já que normalmente os estudos se centram
nas crianças ou nos adultos. Ou seja, explicou, prevenir na adolescência para evitar complicações na
idade adulta.
 
Para chegarem a conclusões os investigadores analisaram dados de 2.253 participantes da zona do
Porto que foram avaliados aos 13, 17, 21 e 24 anos de acordo com os parâmetros peso, altura,
pressão arterial e resultados bioquímicos das amostras de sangue.
 
Não se tratou, frisou Elisabete Ramos, de estudar jovens obesos ou com excesso de peso, até porque
era importante "olhar para o que não era obeso", tendo ficado explicito, acrescentou, que mesmo a
gordura acima dos valores normais deve ser olhada "com atenção".
 
"As coisas que acontecem na adolescência vão afectar a vida adulta. É na adolescência que as 'coisas'
começam, e quando dão sinais já passou demasiado tempo", salientou a investigadora como uma das
ideias fundamentais do trabalho.
 
Concluem os investigadores que um jovem com maior exposição à adiposidade tem, quando adulto,
valores superiores de pressão arterial e de resistência à insulina, o que traduz num aumento do risco
cardiovascular.
 
"Verificou-se que maiores níveis de adiposidade ao longo da adolescência, independentemente do
valor de gordura corporal (índice de massa corporal) na fase adulta, resultam num pior perfil de risco
cardiovascular", dizem os autores do trabalho agora premiado.
 
Elisabete Ramos salienta que não é só a quantidade de gordura corporal que condiciona o futuro, é
também o tempo que o jovem está sujeito a ela, e diz também que o estudo vai continuar e que os
mesmos participantes estão a ser avaliados de novo aos 27 anos.
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Para já a primeira parte do estudo mereceu a distinção do júri entre 68 projectos que se candidataram
e vai receber 20 mil euros, atribuídos pela Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa e pela MSD.
 
Tudo no dia em que a Sociedade das Ciências Médicas, a mais antiga sociedade médica da Europa,
comemora 195 anos. A 11 de Dezembro de 1822 foi apresentar-se ao rei D. João VI exactamente na
mesma sala onde hoje foi premiada a investigação, no Palácio da Bemposta (Paço da Rainha).
 
O prémio SCML/MSD em Saúde Pública e Epidemiologia Clínica pretende contribuir para dinamizar a
investigação em ciências da saúde e distingue trabalhos feitos total ou parcialmente por instituições
portuguesas, por investigadores nacionais ou estrangeiros.
 
21:52
 
por
 
Lusa
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Premiado estudo sobre oscilações de peso na adolescência
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/12/2017

Meio: TSF Online Autores: Rute Fonseca

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b8a4b5d

 
Mon, 11 Dec 2017 15:35:00 +0100
 
A Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa distinguiu uma investigação que visa explicar como é que
as flutuações de peso na adolescência contribuem para problemas cardiovasculares na idade adulta. O
projeto vencedor do Prémio SCML/MSD em Saúde Pública e Epidemiologia Clínica foi desenvolvido por
um grupo de investigadores da Unidade de Investigação em Epidemiologia do Instituto de Saúde
Pública e da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e deu os primeiros passos em 2003.
Elisabete Ramos, porta-voz do grupo, explica que acompanharam mais de 2 mil jovens e as
conclusões mostram que, mesmo com perda de peso, os danos na saúde não desaparecem. Foram
avaliados parâmetros como o IMC, a pressão arterial e a resistência à insulina. "O trabalho premiado
avaliou a relação entre a gordura corporal de um grupo de cerca de 2 mil pessoas, desde os 13 aos 24
anos e os fatores de risco cardiovasculares que apresentavam. A mais valia é que habitualmente a
relação com a gordura é avaliada tendo em conta apenas, por exemplo, o índice de massa corporal
(IMC) e, neste trabalho, encontrámos uma forma de sumariar não só o valor daquele momento mas
qual a evolução ao longo destes 11 anos de seguimento", explica Elisabete Ramos. "Conseguimos
perceber que, para além do IMC que se tem num determinado momento (neste caso em particular o
valor que tinham aos 24 anos), mais que o valor de um determinado momento, interessa o percurso",
revela a investigadora. "Por isso, alguém que teve maior gordura durante a adolescência vai ter um
pior perfil quando chegar à idade adulta, mesmo que entretanto tenha descido o IMC". Elisabete
Ramos afirma que estas conclusões mostram que "é necessário apostar na prevenção o mais cedo
possível". "Estes jovens, que estão a chegar à idade adulta, são dos primeiros que chegam numa era
em que houve aumento da obesidade infantil e o perfil cardiovascular deles poderá estar mais
agravado do que o perfil de um adulto/jovem de há 10/20 anos. Este percurso durante a
infância/adolescência poderá refletir-se, nos próximos anos, na idade adulta e mais precocemente do
que víamos nas gerações anteriores". A investigadora defende que a obesidade continua a ser um
problema: "há dados que indicam que nas crianças há um ligeiro abrandamento, mas continua a ser
muito preocupante, porque a obesidade acaba por refletir-se em muitas patologias diferentes". A
cerimónia de entrega do Prémio SCML/MSD em Saúde Pública e Epidemiologia Clínica realiza-se esta
segunda-feira, às 18h00, no Palácio da Bemposta, em Lisboa.
 
Rute Fonseca
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DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

Elisabete Ramos premiada 

Peso a mais 
na juventude 
tem riscos 
e Um estudo que conclui 
que o peso corporal durante 
a adolescência influencia o 
aparecimento de riscos de 
doenças cardiovasculares na 
idade adulta foi o projeto 
vencedor da 74  edição do 
Prémio Sociedade das Ciên-
cias Médicas de Lisboa/ 
/ Merck Sharp & Dohme em 
Saúde Pública e Epidemiolo-
gia Clínica. Desenvolvido 
por investigadores do Insti-
tuto de Saúde Pública e da 
Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto, en-
tre 2003 e 2017, foi agora re-
conhecido com um prémio 
de 20 mil euros, que servirá 
"para ajudar na formação de 
novos jovens investigado-
res", contou Elisabete Ra-
mos, um dos quatro investi-
gadores premiados. •T.SJE.N. 
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Adolescentes com excesso de peso são adultos mais sujeitos a ataques cardíacos -
Estudo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/12/2017

Meio: TSF Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9b306ec0

 
2017-12-11 20:17
 
Adolescentes com propensão para a obesidade terão na idade adulta maior risco de ataque cardíaco,
segundo um estudo feito da Universidade do Porto que foi hoje premiado numa cerimónia em Lisboa.
 
O estudo, feito por um grupo de investigadores da Unidade de Investigação em Epidemiologia do
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e da Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto, venceu a sétima edição do Prémio SCML/MSD, promovido pela Sociedade de Ciências Médicas
de Lisboa (SCML) e pela farmacêutica Merck Sharp & Dohme (MSD).
 
Com o nome em inglês "Duration and degree of adiposity: effect on cardiovascular risk factors at early
adulthood", o trabalho começou em 2003 e destina-se a esclarecer o impacto das flutuações da
adiposidade ao longo da adolescência no aparecimento de fatores de risco cardiovasculares na idade
adulta.
 
Elisabete Ramos, uma das autoras do trabalho, explicou à Lusa que o estudo tem como novidade o
foco na prevenção num período de vida pouco estudado, já que normalmente os estudos se centram
nas crianças ou nos adultos. Ou seja, explicou, prevenir na adolescência para evitar complicações na
idade adulta.
 
Para chegarem a conclusões os investigadores analisaram dados de 2.253 participantes da zona do
Porto que foram avaliados aos 13, 17, 21 e 24 anos de acordo com os parâmetros peso, altura,
pressão arterial e resultados bioquímicos das amostras de sangue.
 
Não se tratou, frisou Elisabete Ramos, de estudar jovens obesos ou com excesso de peso, até porque
era importante "olhar para o que não era obeso", tendo ficado explicito, acrescentou, que mesmo a
gordura acima dos valores normais deve ser olhada "com atenção".
 
"As coisas que acontecem na adolescência vão afetar a vida adulta. É na adolescência que as 'coisas'
começam, e quando dão sinais já passou demasiado tempo", salientou a investigadora como uma das
ideias fundamentais do trabalho.
 
Concluem os investigadores que um jovem com maior exposição à adiposidade tem, quando adulto,
valores superiores de pressão arterial e de resistência à insulina, o que traduz num aumento do risco
cardiovascular.
 
"Verificou-se que maiores níveis de adiposidade ao longo da adolescência, independentemente do
valor de gordura corporal (índice de massa corporal) na fase adulta, resultam num pior perfil de risco
cardiovascular", dizem os autores do trabalho agora premiado.
 
Elisabete Ramos salienta que não é só a quantidade de gordura corporal que condiciona o futuro, é
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também o tempo que o jovem está sujeito a ela, e diz também que o estudo vai continuar e que os
mesmos participantes estão a ser avaliados de novo aos 27 anos.
 
Para já a primeira parte do estudo mereceu a distinção do júri entre 68 projetos que se candidataram
e vai receber 20 mil euros, atribuídos pela Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa e pela MSD.
 
Tudo no dia em que a Sociedade das Ciências Médicas, a mais antiga sociedade médica da Europa,
comemora 195 anos. A 11 de dezembro de 1822 foi apresentar-se ao rei D. João VI exatamente na
mesma sala onde hoje foi premiada a investigação, no Palácio da Bemposta (Paço da Rainha).
 
O prémio SCML/MSD em Saúde Pública e Epidemiologia Clínica pretende contribuir para dinamizar a
investigação em ciências da saúde e distingue trabalhos feitos total ou parcialmente por instituições
portuguesas, por investigadores nacionais ou estrangeiros.
 
Lusa
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Adolescentes com excesso de peso são adultos mais sujeitos a ataques cardíacos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/12/2017

Meio: Atlas da Saúde Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=720a080a

 
O estudo, feito por um grupo de investigadores da Unidade de Investigação em Epidemiologia do
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e da Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto, venceu a sétima edição do Prémio SCML/MSD, promovido pela Sociedade de Ciências Médicas
de Lisboa (SCML) e pela farmacêutica Merck Sharp & Dohme (MSD).
 
Com o nome em inglês "Duration and degree of adiposity: effect on cardiovascular risk factors at early
adulthood", o trabalho começou em 2003 e destina-se a esclarecer o impacto das flutuações da
adiposidade ao longo da adolescência no aparecimento de fatores de risco cardiovasculares na idade
adulta.
 
Elisabete Ramos, uma das autoras do trabalho, explicou que o estudo tem como novidade o foco na
prevenção num período de vida pouco estudado, já que normalmente os estudos se centram nas
crianças ou nos adultos. Ou seja, explicou, prevenir na adolescência para evitar complicações na idade
adulta.
 
Para chegarem a conclusões os investigadores analisaram dados de 2.253 participantes da zona do
Porto que foram avaliados aos 13, 17, 21 e 24 anos de acordo com os parâmetros peso, altura,
pressão arterial e resultados bioquímicos das amostras de sangue.
 
Não se tratou, frisou Elisabete Ramos, de estudar jovens obesos ou com excesso de peso, até porque
era importante "olhar para o que não era obeso", tendo ficado explicito, acrescentou, que mesmo a
gordura acima dos valores normais deve ser olhada "com atenção".
 
"As coisas que acontecem na adolescência vão afetar a vida adulta. É na adolescência que as 'coisas'
começam, e quando dão sinais já passou demasiado tempo", salientou a investigadora como uma das
ideias fundamentais do trabalho.
 
Concluem os investigadores que um jovem com maior exposição à adiposidade tem, quando adulto,
valores superiores de pressão arterial e de resistência à insulina, o que traduz num aumento do risco
cardiovascular.
 
"Verificou-se que maiores níveis de adiposidade ao longo da adolescência, independentemente do
valor de gordura corporal (índice de massa corporal) na fase adulta, resultam num pior perfil de risco
cardiovascular", dizem os autores do trabalho agora premiado.
 
Elisabete Ramos salienta que não é só a quantidade de gordura corporal que condiciona o futuro, é
também o tempo que o jovem está sujeito a ela, e diz também que o estudo vai continuar e que os
mesmos participantes estão a ser avaliados de novo aos 27 anos.
 
Para já a primeira parte do estudo mereceu a distinção do júri entre 68 projetos que se candidataram
e vai receber 20 mil euros, atribuídos pela Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa e pela MSD.
 
Tudo no dia em que a Sociedade das Ciências Médicas, a mais antiga sociedade médica da Europa,
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comemora 195 anos. A 11 de dezembro de 1822 foi apresentar-se ao rei D. João VI exatamente na
mesma sala onde hoje foi premiada a investigação, no Palácio da Bemposta (Paço da Rainha).
 
O prémio SCML/MSD em Saúde Pública e Epidemiologia Clínica pretende contribuir para dinamizar a
investigação em ciências da saúde e distingue trabalhos feitos total ou parcialmente por instituições
portuguesas, por investigadores nacionais ou estrangeiros.
 
2017-12-12 09:56:42+00:00
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Adolescentes obesos têm maior risco de ataque cardíaco vários anos depois
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/12/2017

Meio: Sapo Online - Sapo Lifestyle Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=43a66044

 
12 Dez 2017 10:08 // Nuno de Noronha // Notícias // Com Lusa
 
Adolescentes com propensão para a obesidade terão na idade adulta maior risco de ataque cardíaco,
segundo um estudo da Universidade do Porto.
 
créditos: John Moore/Getty Images/AFP
 
O estudo, feito por um grupo de investigadores da Unidade de Investigação em Epidemiologia do
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e da Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto, venceu a sétima edição do Prémio SCML/MSD, promovido pela Sociedade de Ciências Médicas
de Lisboa (SCML) e pela farmacêutica Merck Sharp & Dohme (MSD).
 
Com o nome em inglês "Duration and degree of adiposity: effect on cardiovascular risk factors at early
adulthood", o trabalho começou em 2003 e destina-se a esclarecer o impacto das flutuações da
adiposidade ao longo da adolescência no aparecimento de factores de risco cardiovasculares na idade
adulta.
 
Elisabete Ramos, uma das autoras do trabalho, explicou à Lusa que o estudo tem como novidade o
foco na prevenção num período de vida pouco estudado, já que normalmente os estudos se centram
nas crianças ou nos adultos. Ou seja, explicou, prevenir na adolescência para evitar complicações na
idade adulta.
 
Fase da adolescência afeta a vida adulta
 
Para chegarem a conclusões os investigadores analisaram dados de 2.253 participantes da zona do
Porto que foram avaliados aos 13, 17, 21 e 24 anos de acordo com os parâmetros peso, altura,
pressão arterial e resultados bioquímicos das amostras de sangue.
 
Não se tratou, frisou Elisabete Ramos, de estudar jovens obesos ou com excesso de peso, até porque
era importante "olhar para o que não era obeso", tendo ficado explicito, acrescentou, que mesmo a
gordura acima dos valores normais deve ser olhada "com atenção". "As coisas que acontecem na
adolescência vão afetar a vida adulta. É na adolescência que as 'coisas' começam, e quando dão sinais
já passou demasiado tempo", salientou a investigadora como uma das ideias fundamentais do
trabalho.
 
Veja ainda: 25 truques inimagináveis para perder peso
 
Saiba mais: Pesou 102 quilos, hoje tem 0% de gordura corporal
 
Concluem os investigadores que um jovem com maior exposição à adiposidade tem, quando adulto,
valores superiores de pressão arterial e de resistência à insulina, o que traduz num aumento do risco
cardiovascular.
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"Verificou-se que maiores níveis de adiposidade ao longo da adolescência, independentemente do
valor de gordura corporal (índice de massa corporal) na fase adulta, resultam num pior perfil de risco
cardiovascular", dizem os autores do trabalho agora premiado.
 
Elisabete Ramos salienta que não é só a quantidade de gordura corporal que condiciona o futuro, é
também o tempo que o jovem está sujeito a ela, e diz também que o estudo vai continuar e que os
mesmos participantes estão a ser avaliados de novo aos 27 anos.
 
Para já a primeira parte do estudo mereceu a distinção do júri entre 68 projectos que se candidataram
e vai receber 20 mil euros, atribuídos pela Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa e pela MSD.
 
Tudo no dia em que a Sociedade das Ciências Médicas, a mais antiga sociedade médica da Europa,
comemora 195 anos. A 11 de Dezembro de 1822 foi apresentar-se ao rei D. João VI exactamente na
mesma sala onde hoje foi premiada a investigação, no Palácio da Bemposta (Paço da Rainha).
 
O prémio SCML/MSD em Saúde Pública e Epidemiologia Clínica pretende contribuir para dinamizar a
investigação em ciências da saúde e distingue trabalhos feitos total ou parcialmente por instituições
portuguesas, por investigadores nacionais ou estrangeiros.
 
12 dez 2017 10:08
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Notícias / Saúde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/12/2017

Meio: Netfarma Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b9733ab4

 
Estudo: Risco de ataques cardíacos em idade adulta é maior em adolescentes com excesso de peso
 
12 de dezembro de 2017
 
Adolescentes com propensão para a obesidade terão na idade adulta maior risco de ataque cardíaco,
segundo um estudo feito da Universidade do Porto que foi ontem premiado numa cerimónia em
Lisboa.
 
O estudo, feito por um grupo de investigadores da Unidade de Investigação em Epidemiologia do
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e da Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto, venceu a sétima edição do Prémio SCML/MSD, promovido pela Sociedade de Ciências Médicas
de Lisboa (SCML) e pela empresa farmacêutica Merck Sharp & Dohme (MSD).
 
Com o nome em inglês "Duration and degree of adiposity: effect on cardiovascular risk factors at early
adulthood", o trabalho começou em 2003 e destina-se a esclarecer o impacto das flutuações da
adiposidade ao longo da adolescência no aparecimento de fatores de risco cardiovasculares na idade
adulta.
 
Elisabete Ramos, uma das autoras do trabalho, explicou à "Lusa" que o estudo tem como novidade o
foco na prevenção num período de vida pouco estudado, já que normalmente os estudos se centram
nas crianças ou nos adultos. Ou seja, explicou, prevenir na adolescência para evitar complicações na
idade adulta.
 
Para chegarem a conclusões os investigadores analisaram dados de 2.253 participantes da zona do
Porto que foram avaliados aos 13, 17, 21 e 24 anos de acordo com os parâmetros peso, altura,
pressão arterial e resultados bioquímicos das amostras de sangue.
 
Não se tratou, frisou Elisabete Ramos, de estudar jovens obesos ou com excesso de peso, até porque
era importante  olhar para o que não era obeso , tendo ficado explicito, acrescentou, que mesmo a
gordura acima dos valores normais deve ser olhada  com atenção .
 
As coisas que acontecem na adolescência vão afetar a vida adulta. É na adolescência que as "coisas"
começam, e quando dão sinais já passou demasiado tempo , salientou a investigadora como uma das
ideias fundamentais do trabalho.
 
Concluem os investigadores que um jovem com maior exposição à adiposidade tem, quando adulto,
valores superiores de pressão arterial e de resistência à insulina, o que traduz num aumento do risco
cardiovascular.
 
Verificou-se que maiores níveis de adiposidade ao longo da adolescência, independentemente do valor
de gordura corporal (índice de massa corporal) na fase adulta, resultam num pior perfil de risco
cardiovascular , dizem os autores do trabalho agora premiado.
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Elisabete Ramos salienta que não é só a quantidade de gordura corporal que condiciona o futuro, é
também o tempo que o jovem está sujeito a ela, e diz também que o estudo vai continuar e que os
mesmos participantes estão a ser avaliados de novo aos 27 anos.
 
Para já a primeira parte do estudo mereceu a distinção do júri entre 68 projetos que se candidataram
e vai receber 20 mil euros, atribuídos pela Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa e pela MSD.
 
Tudo no dia em que a Sociedade das Ciências Médicas, a mais antiga sociedade médica da Europa,
comemora 195 anos. A 11 de dezembro de 1822 foi apresentar-se ao rei D. João VI exatamente na
mesma sala onde hoje foi premiada a investigação, no Palácio da Bemposta (Paço da Rainha).
 
O prémio SCML/MSD em Saúde Pública e Epidemiologia Clínica pretende contribuir para dinamizar a
investigação em ciências da saúde e distingue trabalhos feitos total ou parcialmente por instituições
portuguesas, por investigadores nacionais ou estrangeiros.
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ISPUP e Faculdade de Medicina do Porto vencem 7.ª edição do Prémio SCML/MSD
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/12/2017

Meio: Saúde Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=faa8d910

 
"Duration and degree of adiposity: effect on cardiovascular risk factors at early adulthood" é o nome
do projeto vencedor da 7.ª Edição do Prémio SCML / MSD em Saúde Pública e Epidemiologia Clínica
 
A 7.ª edição do Prémio SCML/MSD ficou marcada pelo número recorde de candidaturas recebidas: 68
projetos provenientes de todo o país. Destes, sagrou-se vencedor o estudo de um grupo de
investigadores da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP) e da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
 
A investigação de Joana Araújo, Milton Severo, Henrique Barros e Elisabete Ramos teve início em 2003
e analisou parâmetros como peso, altura, pressão arterial e resultados bioquímicos das amostras de
sangue, de mais de 2.000 jovens nascidos em 1990 da zona do Porto, em diferentes fases de
crescimento (13, 17, 21 e 24 anos de idade).
 
Tendo como premissa o facto de a obesidade contribuir para o desenvolvimento de fatores de risco
cardiovascular, a curto e longo prazo, os investigadores orientaram a pesquisa para a análise do papel
das flutuações da adiposidade durante a adolescência no aparecimento de problemas cardiovasculares
na idade adulta. "Esta é apenas a ponta do iceberg daquilo que tem vindo a ser desenvolvido há 15
anos", afirmou Elisabete Ramos. "A mais-valia desde estudo é a avaliação da adiposidade ao longo de
vários anos e não apenas no momento presente", salienta.
 
Este estudo permitiu, assim, concluir que os indivíduos que apresentam maior exposição à adiposidade
durante a adolescência têm valores superiores de pressão arterial e de resistência à insulina na idade
adulta, o que se traduz num aumento do risco cardiovascular. Verificou-se que maiores níveis de
adiposidade ao longo da adolescência, independentemente do valor de gordura corporal (índice de
massa corporal) na fase adulta, condicionam um pior perfil de risco cardiovascular.
 
A investigação reforça, desta forma, que além da quantidade, também a duração da exposição ao
excesso de gordura corporal é relevante nos riscos associados ao excesso de peso.
 
Adicionalmente, o trabalho propõe uma nova forma de sumariar a exposição à adiposidade num
determinado período de tempo, proposta esta com grande potencial para a utilização em futuros
estudos epidemiológicos que visem compreender melhor os riscos associados ao excesso de gordura
corporal. "Tendo em conta o quadro atual de obesidade, espera-nos um cenário muito pior no futuro",
disse Elisabete Ramos, que destaca a importância da prevenção.
 
A cerimónia decorreu ontem, ao final da tarde, no Palácio da Bemposta, em Lisboa, e contou com as
intervenções do General Comandante da Academia Militar, Major General João Vieira Borges; do
Diretor-Geral da MSD, Dr. Vítor Virgínia e do Presidente da SCML, Prof. Dr. Luís Graça. No mês em
que celebra 195 anos, a SCML não escolheu o local ao acaso. Foi no Palácio da Bemposta, na mesma
sala onde decorreu a cerimónia, que, em 1822, a sociedade foi apresentada a D. João VI.
 
O Prémio SCML/MSD pretende contribuir para a dinamização da investigação na área da Saúde em
Portugal, conferindo, todos os anos, um prémio no valor de 20 mil euros ao melhor trabalho de
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investigação em temas de Saúde Pública e Epidemiologia Clínica.
 
SO/SF
 
Mais Noticias
 
2017-12-12 09:36:46+00:00
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Excesso de peso na adolescência aumenta o risco cardiovascular - INDICE.EU
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/12/2017

Meio: Índice.eu Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8c197534

 
"Duration and degree of adiposity: effect on cardiovascular risk factors at early adulthood" é o nome
do projeto vencedor da 7ª Edição do Prémio SCML / MSD em Saúde Pública e Epidemiologia Clínica. O
projeto de investigação tem como principal objetivo esclarecer o impacto das flutuações de
adiposidade ao longo da adolescência no aparecimento de fatores de risco cardiovasculares na idade
adulta.
 
O estudo vencedor foi desenvolvido por um grupo de investigadores da Unidade de Investigação em
Epidemiologia (EPIUnit) do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) e da
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
 
Foram analisados dados de 2.253 participantes da coorte EPITeen (Epidemiological Health
Investigation of Teenagers in Porto), um estudo longitudinal iniciado em 2003, com o objetivo de
compreender como os hábitos e comportamentos adquiridos na adolescência se refletem na saúde do
adulto.
 
Os jovens participantes, da zona do Porto, foram avaliados aos 13, 17, 21 e 24 anos de idade, de
acordo com os seguintes parâmetros: peso, altura, pressão arterial e resultados bioquímicos das
amostras de sangue.
 
O projeto de investigação teve como premissa o facto de a obesidade desempenhar um papel crítico
no desenvolvimento de fatores de risco cardiovascular, quer no curto prazo quer ao longo da vida.
Contudo, permanecia por esclarecer o papel das flutuações de adiposidade ao longo da adolescência
no aparecimento de fatores de risco cardiovascular na idade adulta.
 
Este estudo permitiu, assim, concluir que os indivíduos que apresentam maior exposição à adiposidade
durante a adolescência têm valores superiores de pressão arterial e de resistência à insulina na idade
adulta, o que se traduz num aumento do risco cardiovascular.
 
Verificou-se que maiores níveis de adiposidade ao longo da adolescência, independentemente do valor
de gordura corporal (índice de massa corporal) na fase adulta, condicionam um pior perfil de risco
cardiovascular.
 
A investigação reforça, desta forma, que além da quantidade, também a duração da exposição ao
excesso de gordura corporal é relevante nos riscos associados ao excesso de peso.
 
Adicionalmente, o trabalho propõe uma nova forma de sumariar a exposição à adiposidade num
determinado período de tempo, proposta esta com grande potencial para a utilização em futuros
estudos epidemiológicos que visem compreender melhor os riscos associados ao excesso de gordura
corporal.
 
A Cerimónia Pública de Atribuição da 7ª Edição do Prémio SCML / MSD decorrerá hoje, dia 11 de
dezembro, pelas 17H00, no Palácio da Bemposta em Lisboa. Joana Araújo, Milton Severo, Henrique
Barros e Elisabete Ramos sobem ao palco para receber o prémio de 20 mil euros, atribuído pela
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Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa e pela MSD.
 
2017-12-12 10:00:00
 
Tecnica & Magia
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Risco de ataques cardíacos em idade adulta é maior em adolescentes com excesso de
peso
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/12/2017

Meio: Viver Saudável Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ae1f8b62

 
Estudo: Risco de ataques cardíacos em idade adulta é maior em adolescentes com excesso de peso
 
12 de dezembro de 2017
 
Adolescentes com propensão para a obesidade terão na idade adulta maior risco de ataque cardíaco,
segundo um estudo feito da Universidade do Porto que foi ontem premiado numa cerimónia em
Lisboa.
 
O estudo, feito por um grupo de investigadores da Unidade de Investigação em Epidemiologia do
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e da Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto, venceu a sétima edição do Prémio SCML/MSD, promovido pela Sociedade de Ciências Médicas
de Lisboa (SCML) e pela empresa farmacêutica Merck Sharp & Dohme (MSD).
 
Com o nome em inglês "Duration and degree of adiposity: effect on cardiovascular risk factors at early
adulthood", o trabalho começou em 2003 e destina-se a esclarecer o impacto das flutuações da
adiposidade ao longo da adolescência no aparecimento de fatores de risco cardiovasculares na idade
adulta.
 
Elisabete Ramos, uma das autoras do trabalho, explicou à "Lusa" que o estudo tem como novidade o
foco na prevenção num período de vida pouco estudado, já que normalmente os estudos se centram
nas crianças ou nos adultos. Ou seja, explicou, prevenir na adolescência para evitar complicações na
idade adulta.
 
Para chegarem a conclusões os investigadores analisaram dados de 2.253 participantes da zona do
Porto que foram avaliados aos 13, 17, 21 e 24 anos de acordo com os parâmetros peso, altura,
pressão arterial e resultados bioquímicos das amostras de sangue.
 
Não se tratou, frisou Elisabete Ramos, de estudar jovens obesos ou com excesso de peso, até porque
era importante  olhar para o que não era obeso , tendo ficado explicito, acrescentou, que mesmo a
gordura acima dos valores normais deve ser olhada  com atenção .
 
As coisas que acontecem na adolescência vão afetar a vida adulta. É na adolescência que as "coisas"
começam, e quando dão sinais já passou demasiado tempo , salientou a investigadora como uma das
ideias fundamentais do trabalho.
 
Concluem os investigadores que um jovem com maior exposição à adiposidade tem, quando adulto,
valores superiores de pressão arterial e de resistência à insulina, o que traduz num aumento do risco
cardiovascular.
 
Verificou-se que maiores níveis de adiposidade ao longo da adolescência, independentemente do valor
de gordura corporal (índice de massa corporal) na fase adulta, resultam num pior perfil de risco
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cardiovascular , dizem os autores do trabalho agora premiado.
 
Elisabete Ramos salienta que não é só a quantidade de gordura corporal que condiciona o futuro, é
também o tempo que o jovem está sujeito a ela, e diz também que o estudo vai continuar e que os
mesmos participantes estão a ser avaliados de novo aos 27 anos.
 
Para já a primeira parte do estudo mereceu a distinção do júri entre 68 projetos que se candidataram
e vai receber 20 mil euros, atribuídos pela Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa e pela MSD.
 
Tudo no dia em que a Sociedade das Ciências Médicas, a mais antiga sociedade médica da Europa,
comemora 195 anos. A 11 de dezembro de 1822 foi apresentar-se ao rei D. João VI exatamente na
mesma sala onde hoje foi premiada a investigação, no Palácio da Bemposta (Paço da Rainha).
 
O prémio SCML/MSD em Saúde Pública e Epidemiologia Clínica pretende contribuir para dinamizar a
investigação em ciências da saúde e distingue trabalhos feitos total ou parcialmente por instituições
portuguesas, por investigadores nacionais ou estrangeiros.
 
12 de dezembro de 2017
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Adolescentes com excesso de peso são adultos mais sujeitos a ataques cardíacos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/12/2017

Meio: ALERT® Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d6bc6442

 
Os adolescentes com propensão para a obesidade terão na idade adulta um maior risco de ataque
cardíaco, segundo um estudo feito da Universidade do Porto, anunciou a agência Lusa.
 
O estudo, feito por um grupo de investigadores da Unidade de Investigação em Epidemiologia do
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e da Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto, venceu a sétima edição do Prémio SCML/MSD, promovido pela Sociedade de Ciências Médicas
de Lisboa (SCML) e pela farmacêutica Merck Sharp & Dohme (MSD).
 
Com o nome em inglês "Duration and degree of adiposity: effect on cardiovascular risk factors at early
adulthood", o trabalho começou em 2003 e destina-se a esclarecer o impacto das flutuações da
adiposidade ao longo da adolescência no aparecimento de fatores de risco cardiovasculares na idade
adulta.
 
Elisabete Ramos, uma das autoras do trabalho, explicou à Lusa que o estudo tem como novidade o
foco na prevenção num período de vida pouco estudado, já que normalmente os estudos se centram
nas crianças ou nos adultos. Ou seja, explicou, prevenir na adolescência para evitar complicações na
idade adulta.
 
Para chegarem a conclusões os investigadores analisaram dados de 2.253 participantes da zona do
Porto que foram avaliados aos 13, 17, 21 e 24 anos de acordo com os parâmetros peso, altura,
pressão arterial e resultados bioquímicos das amostras de sangue.
 
Não se tratou, frisou Elisabete Ramos, de estudar jovens obesos ou com excesso de peso, até porque
era importante "olhar para o que não era obeso", tendo ficado explicito, acrescentou, que mesmo a
gordura acima dos valores normais deve ser olhada "com atenção".
 
"As coisas que acontecem na adolescência vão afetar a vida adulta. É na adolescência que as 'coisas'
começam, e quando dão sinais já passou demasiado tempo", salientou a investigadora como uma das
ideias fundamentais do trabalho.
 
Concluem os investigadores que um jovem com maior exposição à adiposidade tem, quando adulto,
valores superiores de pressão arterial e de resistência à insulina, o que traduz num aumento do risco
cardiovascular.
 
Elisabete Ramos salienta que não é só a quantidade de gordura corporal que condiciona o futuro, é
também o tempo que o jovem está sujeito a ela, e diz também que o estudo vai continuar e que os
mesmos participantes estão a ser avaliados de novo aos 27 anos.
 
ALERT Life Sciences Computing, S.A.
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Adolescentes com propensão
para a obesidade terão na
idade adulta maior risco de
ataque cardíaco, segundo um
estudo feito da Universidade
do Porto que foi premiado
numa cerimónia em Lisboa.

O estudo, feito por um grupo
de investigadores da Unidade
de Investigação em Epidemio-
logia do Instituto de Saúde Pú-
blica da Universidade do Porto
e da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto, venceu
a sétima edição do Prémio
SCML/MSD, promovido pela
Sociedade de Ciências Médicas
de Lisboa (SCML) e pela far-
macêutica Merck Sharp &
Dohme (MSD).

Com o nome em inglês 'Du-
ration and degree of adiposity:
effect on cardiovascular risk
factors at early adulthood', o
trabalho começou em 2003 e
destina-se a esclarecer o im-
pacto das flutuações da adipo-
sidade ao longo da adolescên-
cia no aparecimento de facto-
res de risco cardiovasculares
na idade adulta.

Elisabete Ramos, uma das
autoras do trabalho, explicou
à Lusa que o estudo tem como
novidade o foco na prevenção
num período de vida pouco
estudado, já que normalmente
os estudos se centram nas
crianças ou nos adultos. Ou
seja, explicou, prevenir na ado-

lescência para evitar compli-
cações na idade adulta.

Para chegarem a conclusões
os investigadores analisaram
dados de 2.253 participantes
da zona do Porto que foram
avaliados aos 13, 17, 21 e 24 anos
de acordo com os parâmetros
peso, altura, pressão arterial e
resultados bioquímicos das
amostras de sangue.

Não se tratou, frisou Elisa-
bete Ramos, de estudar jovens
obesos ou com excesso de
peso, até porque era impor-
tante “olhar para o que não era
obeso”, tendo ficado explicito,

acrescentou, que mesmo a
gordura acima dos valores
normais deve ser olhada “com

atenção”.
“As coisas que acontecem na

adolescência vão afectar a vida

adulta. É na adolescência que
as ‘coisas’ começam, e quando
dão sinais já passou dema-
siado tempo”, salientou a in-
vestigadora como uma das
ideias fundamentais do traba-
lho.

Adiposidade
Concluem os investigadores

que um jovem com maior ex-
posição à adiposidade tem,
quando adulto, valores supe-
riores de pressão arterial e de
resistência à insulina, o que tra-
duz num aumento do risco
cardiovascular.

“Verificou-se que maiores ní-
veis de adiposidade ao longo
da adolescência, independen-
temente do valor de gordura
corporal (índice de massa cor-
poral) na fase adulta, resultam
num pior perfil de risco car-
diovascular”, dizem os autores
do trabalho agora premiado.

Elisabete Ramos salienta que
não é só a quantidade de gor-
dura corporal que condiciona
o futuro, é também o tempo
que o jovem está sujeito a ela,
e diz também que o estudo vai
continuar e que os mesmos
participantes estão a ser ava-
liados de novo aos 27 anos.

Para já a primeira parte do
estudo mereceu a distinção do
júri entre 68 projectos que se
candidataram e vai receber 20
mil euros, atribuídos pela So-
ciedade das Ciências Médicas
de Lisboa e pela MSD.

O prémio SCML/MSD em
Saúde Pública e Epidemiolo-
gia Clínica pretende contri-
buir para dinamizar a inves-
tigação em ciências da saúde
e distingue trabalhos feitos to-
tal ou parcialmente por insti-
tuições portuguesas, por in-
vestigadores nacionais ou es-
trangeiros. |

Adolescentes com excesso de peso são
adultos mais sujeitos a ataques cardíacos
Investigação Estudo feito por um grupo de investigadores da Unidade de Investigação em Epidemiologia do Instituto 
de Saúde Pública da Universidade do Porto e da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto vence prémio

DR

Estudo analisou dados de mais de 2.200 participantes
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