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RESUMO

A obesidade é uma desordem nutricional que pode ser definida como o acúmulo excessivo de gordura corporal, decorrente de um desequilíbrio 
energético onde a ingestão de calorias é maior que o seu gasto, acarretando em agravos potencialmente prejudiciais à saúde. A obesidade pode 
promover o desenvolvimento de diversas doenças crônicas não transmissíveis e não infecciosas tornando-se um importante problema de saúde 
pública.O Selênio possui uma função primordial no sistema de defesa antioxidante, pois sua ingestão reduz o risco de doenças crônicas. O selênio 
pode está associado à inibição e a hipertrofia dos adipócitos e da adipogênese.  Além disso, os biomarcadores do estado nutricional do selênio 
juntamente com a atividade da glutationa peroxidase e a atividade das selenoproteínas podem estar diretamente ligados com a obesidade. Tendo 
em vista evidências de que a obesidade é um processo patológico e reflete a exposição acumulativa de diferentes fatores de risco, pode-se 
afirmar que a prevenção da obesidade e suas co-morbidades é de suma importância para controlar outras doenças crônicas não transmissíveis e 
conduzir a melhoria da qualidade de vida da população. Estudos indicam que o Selênio possui relação com o controle da obesidade e do peso que 
parece estar relacionado com o seu papel antioxidante. Nesse sentido, justifica-se a importância do presente estudo que se propõe a avaliar o 
efeito do selênio na obesidade. O objetivo foi deste trabalho foi relacionar o consumo do selênio com a obesidade. A pesquisa é caracterizada 
como quantitativa e transversal, e foi realizada em uma Unidade Básica de Saúde. Foi avaliado a população obesa, de ambos os sexos, com idade 
entre 20 a 59 anos, que chegaram para assistência ambulatorial entre os meses de setembro e outubro de 2016. A amostra consiste  em 42 
pacientes. A metodologia do trabalho divide-se em três partes: avaliação antropométrica, consumo alimentar e análise dos dados bioquímicos. Na 
avaliação antropométrica foram coletados os dados referente ao peso, a altura, ao Índice de Massa Corporal (IMC), a circunferência da cintura e a 
relação cintura-quadril do avaliado. O consumo alimentar foi avaliado através do recordatório 24hrs (R24h), onde foi averiguado o consumo de 
alimentos ricos em selênio, para poder avaliar a quantidade da ingestão desse antioxidante. O consumo de selênio foi analisado segundo a 
ingestão recomendada diária de 55 mg/dia. A média de peso dos participantes foi de 88,34 kg e a maior parte dos entrevistados encontravam-se 
com obesidade grau I. Além disso verificou-se que a maior parte encontravam-se com risco elevado para doenças cardiovasculares e outras 
doenças crônicas não transmissíveis ao analisar a circunferência da cintura e a relação cintura-quadril. Com relação ao consumo do selênio 
verificou-se que 78,57% dos participantes atingiram a recomendação diária de selênio, porém verificou-se que  quanto maior a média do 
consumo de selênio, menor o grau da obesidade entre os participantes. Verificou-se através dos estudos apresentados que a obesidade possui 
relação direta com a circunferência da cintura e com a razão cintura-quadril. Além disso, verificou-se que quanto maior a ingestão de selênio, 
menor o grau de obesidade. Nesse sentido, observou-se que a relação selênio e obesidade existe e que novos estudos poderão contribuir 
positivamente para prevenção e controle da obesidade.
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