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• Não tenho conflito de interesses



Obesidade 

Doença crônica multifatorial caracterizada pelo excesso de gordura corporal

decorrente da hiperplasia e/ou hipertrofia dos adipócitos.

A quantidade de calorias ingeridas diariamente é maior que a utilizada, sendo

o excesso armazenado continuamente no tecido adiposo. No entanto, esse

balanço energético sofre influência de fatores ambientais e genéticos.



Obesidade:  Poligênica e Multifatorial

A prevalência da obesidade infantil está crescendo em quase 

todos os países nas últimas três décadas, incluindo o Brasil. 

Fatores genéticos e ambientais contribuem para este quadro 

global. 



Transição nutricional  ao longo de 3 décadas– Panorama Nacional 10-19 anos

IBGE

Evolução em 30 anos



Obesidade: um problema global

População mundial adulta (> 18 anos) – OMS 

Sobrepeso - 1,9 bilhões – 39%  (39 M e 40 F)

Obesidade - 650 milhões  – 13% ( 11 M e 15 F)

Brasil IBGE – PNAD 2013

Sobrepeso adultos - 82 milhões - 56,9% (55,6 M e 58 F)

Obesidade adultos - 30 milhões - 20,8% ( 16,8 M e 24,,4 F)

População mundial infantil de 5 a 19 anos  

Sobrepeso - 340 milhões - 18% (19 M e 18 F)

Obesidade - 124 milhões  - 7% ( 8 M e 6 F)

População mundial infantil < 5 anos

41 milhões sobrepeso e obesidade – 50% da pop.nesta faixa etária

Brasil IBGE – PNAD 2013

Crianças 10 a 19 anos - 24,6%

Crianças 5 a 9 anos – 35,9%

WHO 2017 / PNAD 2013



Obesidade: um problema global



Obesidade

Florianópolis é a capital do Brasil com menor índice de obesidade

Sobrepeso Florianópolis  

Adultos  56,08%

Crianças 10-19 anos   24,6%

Crianças 5-9 anos   35,9%

Copyright © 2005 Softplan/Poligraph. Todos os direitos reservados.



Obesidade:  Poligênica e Multifatorial



Esses genes codificam importantes componentes da regulação do peso corporal, que

atuam diretamente na ingestão alimentar, no dispêndio energético

– Pais obesos 80%

– Um só obeso 50%

– Pais magros 9%

Herança genética de natureza poligênica e explica cerca de 40 a 70% da

tendência para o desenvolvimento do excesso de adiposidade

Obesidade:  Poligênica e Multifatorial



Obesidade:  Poligênica e Multifatorial



• A interação dos fatores ambientais com o genoma de seres humanos

pode explicar a dimensão que se apresenta atualmente a obesidade e

suas comorbidades.

Obesidade:  Epigenética



Obesidade e Inflamação

Nat Rev Endocrinol, 2009

O estado inflamatório crônico da obesidade causa uma disfunção na 

metilação de DNA, modificando a expressão de genes que são essenciais 

para a sobrevivência celular. 



Obesidade e Inflamação

A inflamação do tecido adiposo na obesidade tem dado um novo enfoque a

essa enfermidade epidêmica e está relacionada à patogênese de suas

comorbidades

Inflamação (do Latim inflammatio, atear fogo)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim


• Síndrome Metabólica ( resistência insulínica, hipertensâo arterial sitêmica, dislipidemia).

• Diabetes mellitus tipo 2

• Doenças cardiovasculares

• Doença renal crônica

• Esteatose hepática não-alcoólica, tumores

• Problemas ortopédicos, respiratórios, de auto estima

Todas estão associadas a um estado inflamatório sistêmico de baixo grau, que se instala de 

forma lenta e insidiosa, com aumento de estresse oxidativo e moléculas inflamatórias, além de 

importante aumento de níveis de glicemia na circulação.

Comorbidades da Obesidade

A intolerância à glicose se instala de forma mais rápida nas 

crianças que em adultos.



Treatment Options for Type 2 Diabetes in Adolescents and Youth (TODAY) study, 2013 

Comorbidades da Obesidade



Obesidade infantil é o maior fator de risco para obesidade no adulto

Burke, 2006; Lin et al 2017

Obesidade infantil 

• Obesidade é a segunda causa de morte evitável nos EUA

• Recente estudo mostrou redução na expectativa de vida de 6 anos em

homens e 7 anos nas mulheres (Weiss,2017)
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Desafios: o que fazer?



https://maryworks.wordpress.com em 17/02/2018

HIJG Fevereiro 2018

No Brasil  60,8% das crianças menores que 2 anos comem bolacha 

e 32,3 tomam refrigerante ou suco artificial   (PNAD,2013)

Obesidade:  Poligênica e Multifatorial

https://maryworks.wordpress.com/


Doença crônica de difícil controle, por isso a principal arma é a prevenção

Prevenção



Identificar população de risco

Recém-nascidos com RCIU e PIGs

Recém-nascidos GIGs

Recém-nascidos prematuros

Redução do aleitamento materno

Estresse X níveis séricos de cortisol

Privação do sono: preditor importante de obesidade nos pré-adolescentes

Televisão/Computador/Jogos Eletrônicos e Sedentarismo

Sperling, 2008.



Dieta

 Alto teor de gordura nos alimentos (Fastfood)

 Alto índice glicêmico (Frutose – refrigerantes)

 Baixo teor de fibras (Ganho ponderal, insulina, DM-2)

 Ingestão aumentada de líquidos doces e sal

 Aumento nas porções de alimentos pré-preparados

 Ausência dos familiares durante a refeição

 Reduzida ingesta de Cálcio (lipogênese e inibe lipólise)

 Sperling, 2008

Identificar população de risco



• Criar ambientes de apoio à população por meio de políticas públicas

de saúde que promovam a disponibilidade e acesso a alimentos com

baixo teor de gordura e alto teor de fibras, além de prover

oportunidades para realizar atividade física

Estratégias para combater a Obesidade 



• Promover o comportamento saudável de encorajamento e motivação, e 

capacitar os indivíduos a perder peso com: 

• Incentivo a maior ingestão de frutas e vegetais, assim como oleaginosas, 

grãos e alimentos integrais (importantes desde o período pré natal )

• Atividade física moderada a vigorosa ao menos por 30 minutos ao dia

• Reduzição de quantidades de alimentos com gorduras e açúcares da dieta

• Mudança de alimentos com gordura saturada animal para óleos vegetais

Estratégias para combater a Obesidade 



• Abrir centros especializados em acompanhamento de pessoas obesas 

com programas de acompanhamento  por equipe treinada para 

promover a perda de peso e sua manutenção.

Estratégias para combater a Obesidade 
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