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INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATIVEIS COM O RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO NOME DO MEDICAMENTO Risidon 1000 mg pó para solução oral.  Cada saqueta contém 1000 mg de cloridrato de metformina correspondentes a 
780 mg de metformina base. Indicações terapêuticas: Tratamento da diabetes mellitus tipo 2, especialmente em doentes com excesso de peso, quando o controlo da alimentação e o exercício físico, por si só, não resulta num controlo glicémico adequado.  Em 
adultos, Risidon  pode ser utilizado em monoterapia ou em associação com outros agentes antidiabético orais ou com insulina. Em crianças a partir dos 10 anos de idade e adolescentes, Risidon pode ser utilizado em monoterapia ou em associação com insulina. 
Observou-se uma redução das complicações da diabetes em doentes adultos com diabetes tipo 2 e com excesso de peso, tratados com metformina como terapêutica de primeira linha, após o insucesso das medidas dietéticas. Posologia e modo de administração 
Adultos: Monoterapia e associação com outros antidiabéticos orais:  A dose inicial habitual é de 500 ou 850 mg de cloridrato de metformina 2 ou 3 vezes por dia, administrada durante ou após as refeições. Após 10 a 15 dias, a dose deverá ser ajustada com base 
nos valores da glicemia. Um aumento gradual da dose pode melhorar a tolerabilidade gastrointestinal. A dose máxima recomendada de cloridrato de metformina é de 3 g por dia, dividida em 3 doses.  A metformina e a insulina podem ser utilizadas em associação, 
no sentido de se obter um melhor controlo da glicemia. O cloridrato de metformina é administrado na dose inicial habitual de 500 mg ou 850 mg, 2 a 3 vezes por dia, enquanto que a dose de insulina é ajustada com base nos valores da glicemia. Idosos: Devido 
a uma potencial diminuição da função renal em indivíduos idosos, a dose de metformina deverá ser ajustada com base na função renal. É necessária uma avaliação regular da função renal. Crianças e adolescentes: em monoterapia e associação com insulina 
Risidon pode ser tomado por crianças a partir dos 10 anos de idade e por adolescentes. - A dose inicial habitual é de 500 mg ou 850 mg de cloridrato de metformina uma vez por dia, administrada durante ou após as refeições. Após 10 a 15 dias, a dose deve ser 
ajustada com base nos níveis de glicemia. Um aumento gradual da dose pode melhorar a tolerabilidade gastrointestinal. A dose máxima recomendada de cloridrato de metformina é de 2 g por dia, dividida em 2 ou 3 doses. Preparação: O pó deve ser deitado num 
copo ao qual se adiciona 150 ml de água de modo a obter uma solução límpida a ligeiramente opalescente. A solução deve ser tomada imediatamente após ter sido preparada. Se necessário a solução pode ser agitada. Contra-indicações  - Hipersensibilidade à 
metformina ou a qualquer dos excipientes; - Cetoacidose diabética, pré-coma diabético; - Insuficiência ou disfunção renal (depuração da creatinina < 60 ml/min); - Situações agudas com potencial para alterar a função renal, tais como: desidratação, infecção 
grave, choque, administração intravascular de meios de contraste iodados;  - Doença aguda ou crónica, susceptível de provocar hipóxia tecidular, tal como: insuficiência cardíaca ou respiratória, enfarte recente de miocárdio, choque; - Insuficiência hepática, 
intoxicação alcoólica aguda, alcoolismo; - Aleitamento. Advertências e precauções especiais de utilização Risco de acidose láctica.  Monitorização da função renal, dever-se-á ter especial cuidado em situações nas quais a função renal possa ser afectada, tais 
como, por exemplo, ao iniciar uma terapêutica com anti-hipertensores ou diuréticos e no início de uma terapêutica com um anti-inflamatório não esteróide. O cloridrato de metformina deverá ser interrompido temporariamente antes de cirurgias e exames 
radiológicos com administração intravascular de meios de contraste iodados. Embora a eficácia e segurança do cloridrato de metformina em crianças com idades compreendidas entre 10 e 12 anos não difira da eficácia e segurança em crianças mais velhas e 
adolescentes, recomenda-se um cuidado especial na prescrição nessas crianças. Todos os doentes deverão prosseguir a sua dieta com uma distribuição regular do consumo de hidratos de carbono ao longo do dia. Os doentes com excesso de peso deverão continuar 
a sua dieta de restrição calórica. As análises laboratoriais habituais para controlo da diabetes deverão ser realizadas regularmente. O cloridrato de metformina, utilizado isoladamente, não causa hipoglicemia, embora se recomende precaução ao utilizá-lo em 
associação com insulina ou sulfonilureias. Risidon pó para solução oral contém aspartamo, uma fonte de fenilalanina. Recomenda-se a ponderação deste facto antes do início do tratamento em doentes com fenilcetonúria.  Interacções medicamentosas e 
outras formas de interacção  Álcool e medicamentos contendo álcool. Administração intravascular de meios de contraste iodados.  Glucocorticóides (via sistémica e local), agonistas beta-2 e diuréticos: Possuem actividade hiperglicémica intrínseca.  Inibidores da 
ECA: Podem provocar uma redução nos níveis de glicose no sangue.  Efeitos indesejáveis Frequentes: alterações no paladar; Muito frequentes: náuseas, vómitos, diarreia, dor abdominal e perda de apetite. Muito raros: eritema, prurido, urticária, acidose láctica, 
diminuição da absorção da vitamina B12, casos isolados de alterações nos testes da função hepática ou hepatite, que desaparecem após interrupção do cloridrato de metformina. Em publicações e dados pós-comercialização, e em ensaios clínicos controlados 
numa população pediátrica limitada, de idades entre os 10-16 anos, tratada durante um ano, as reacções adversas notificadas foram similares, em natureza e gravidade, às notificadas em adultos. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
Merck s.a. Rua Alfredo da Silva, nº 3 –C 1300 –040 Lisboa DATA DA REVISÃO DO TEXTO Maio de 2009 Medicamento sujeito a receita médica. Escalão de comparticipação: A Para mais informação deverá contactar o Titular de Autorização no Mercado.
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Comportamento, Imagem Corporal e Qualidade de Vida

C39 
Comportamento alimentar e patologias: o que os adolescentes (não) sabem! 
Vera Alexandra Ferro Lebres, José Carlos Ribeiro, Pedro Moreira

instituto Politécnico de Bragança; Faculdade de Desporto, Universidade do Porto; Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação  
da Universidade do Porto  
vferrolebres@gmail.com  

Introdução: Os erros alimentares dos adolescentes são identificados em vários estudos, sendo focada a necessidade 
premente de avaliar os determinantes do comportamento alimentar potencialmente modificáveis, dentre os quais 
o conhecimento nutricional. A avaliação do conhecimento nutricional (CN) pode contribuir para a explicação dos 
comportamentos alimentares dos adolescentes, tendo sido já recomendado a avaliação do CN, nomeadamente da 
relação entre hábitos dietéticos actuais e desenvolvimento de patologias; bem como o planeamento de intervenções 
neste âmbito. Métodos: Foi aplicada a versão portuguesa do General Nutrition Knowledge Questionnaire a 748 
adolescentes portugueses com média de 16,4 anos [11; 19], de 3 escolas secundárias do norte de Portugal. Resultados: 
O score final apresentou um valor médio de 48,5pontos em 110pontos possíveis. Verificou-se que os adolescentes do 
género feminino (p<0,001) e os com mais de 15 anos (p<0,001) têm CN significativamente mais elevados. Nos CN 
específicos da relação Dieta-Doença verificou-se uma média de 5,3pontos em 20pontos possíveis, identificando-se que 
78% das respostas válidas identificam o aparecimento da diabetes com o consumo de açúcar. Conclusões: O CN dos 
adolescentes portugueses é superior no género feminino e acima dos 15 anos, sendo no geral diminuto, principalmente 
no que concerne à relação entre a alimentação e as doenças. Estes resultados demonstram a necessidade do planeamento 
e do desenvolvimento de programas de intervenção em educação alimentar específicos para esta faixa etária. 
Palvras-Chave: Conhecimentos Nutricionais, Adolescentes.

C40 
obesidade - estados emocionais e comportamento alimentar
Sandra Nobre Velez  

Hospital dos Lusíadas 
snobrevelez@gmail.com

Introdução: O sedentarismo e a abundância de certo tipo de alimentos têm conduzido ao aumento da obesidade duma 
forma generalizada. Classificada como perturbação física é grandemente influenciada, na sua etiologia e evolução, por 
questões psicológicas e comportamentais. Objectivo: O presente estudo teve como objectivo avaliar as dimensões da 
psicopatologia em conjunto com variáveis bio-sócio-demográficas, numa população de indivíduos obesos propostos para 
cirurgia bariátrica comparativamente a indivíduos normo-ponderais, sendo ambos os grupos do género feminino. Material 
e Métodos: Foi utilizado um protocolo de avaliação psicológica constituído pela recolha de aspectos sócio-demográficos, 
dados relacionados com a obesidade e dados relativos a estados emocionais (QEWP-R, CDRS, BSQ, EDI-2, SA-45 e 
DASS), administrado a 26 indivíduos obesos que frequentam as Consultas Multidisciplinares de Obesidade no Hospital dos 
Lusíadas e no Hospital de Curry Cabral, e a 26 indivíduos normo-ponderais. Os procedimentos estatísticos foram efectuados 
a partir do SPSS, versão 16.0. Resultados: Os participantes com diagnóstico de obesidade caracterizavam-se por uma idade 
média=38.31+12.87anos e os participantes normo-ponderais por uma idade média=38.38+7.81anos. Relativamente às 
habilitações literárias, a média de anos de escolaridade nos indivíduos com diagnóstico de obesidade foi de 10.62+3.5, 
nos indivíduos sem diagnóstico de obesidade a média foi de 14.88+3.3. Do total, 100% dos indivíduos normo-ponderais 
encontram-se empregados e 26.9% dos indivíduos com diagnóstico de obesidade encontram-se em situação de desemprego. 
Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas relativamente às variáveis psicológicas: obsessão pela magreza, 
bulimia, ineficácia, consciência introspectiva, medo de alcançar a maturidade, asceptismo, impulsividade. preocupação com 
a imagem corporal, distorção na percepção do tamanho e forma corporais, ansiedade, depressão, sensibilidade interpessoal, 
ideacção paranóide, ansiedade fóbica, somatização e stress. Conclusões: Os resultados obtidos revelam diferenças 
estatisticamente significativas relativamente aos aspectos sócio-demográficos, tendo os indivíduos com obesidade, 
médias inferiores no que respeita às habilitações literárias e ocupação profissional, bem como, diferenças estatisticamente 
significativas relativamente às variáveis psicológicas, sendo o predomínio destas no grupo dos indivíduos obesos. 
Palavras-Chave: Obesidade, Estados Emocionais, Variáveis bio-sócio-demográficas.


