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Novo aspecto da evolução… 



Obesidade: 

• Acúmulo de tecido gorduroso 

localizado ou generalizado produzido 

por desequilíbrio nutricional associado 

ou não a distúrbios genéticos e ou 

endocrinometabólicos.    

                              



Epidemiologia 

• Mundo:  

– 1 bilhão tem sobrepeso e 300 milhões, obesidade 

– 6% do orçamento para a Saúde em vários países 

– 17,6 milhões de crianças < 5 anos tem sobrepeso 

– 70% das crianças: adultos com 

sobrepeso/obesidade 

• Brasil:  

– 50% das crianças e adolescentes possui 

sobrepeso e obesidade 







Obesidade: epidemia mundial 

• Hipóteses:  

– Desenvolvimento econômico 

– Ambiente 

– Comportamento 

– Biologia 

Abegunde, et al. Lancet 2007; 370: 1929–38 



Interação genes-ambiente-comportamento 



Incentivo EXTRA… 

National Geographic, August 2004 

2004 

2004 2004 

2004 

2004 



Patogênese 



Patogênese 



Obesidade primária      (exógena multifatorial) 

 

Alterações endócrinas       S. de Cushing 

                                          Hiperinsulinismo 

                                          Hipogonadismo 

                                          Doença de Alright ( Hipotiroidismo *) 

 

Alterações Genéticas         S. Turner                     S.  Cohen 

                                         S. Down                        S.  Carpenter   

                                          S. Prader Willi              S. Alstrom 

                                          S. Laurence-Moon-Bardet-Biedl 

 

Alterações Neurológicas     Lesões  cerebrais diversas 

                                            Distrofias musculares  

                                            Cirurgias ,traumatismos , pós-inflamação /QT 

 

Transtornos Psicológicos     Bulimia 

 

Iatrogenia 

Etiologia 



• Distúrbios Psicossociais 

• Alterações Ortopédicas  

• Alterações dermatológicas: Acantose 

Nigricans 

• Alterações da Função Pulmonar 

• Hiperinsulinismo 

• Esteatose Hepática - Esteatohepatite 

• Hipertensão Arterial 

• Dislipdemias 

• Alteração do Metabolismo da Glicose 

• (Síndrome Metabólica)  

Comorbidades 



Síndrome metabólica 



Diagnóstico 

• Pesquisa de fatores de risco 

• Avaliação antropométrica 

• Exame clínico 

• Avaliações/propedêutica: 

• Comorbidades 

• Causas secundárias 



Fatores de risco 

• Obesidade dos pais 

• Sedentarismo 

• Baixo peso ao nascer 

• Aleitamento artificial 

• Menarca antes dos 11 anos 

• Grau de instrução materna 

• Sexo feminino? 



Avaliação antropométrica 

• Peso 

• Estatura 

• Índice de massa corporal (IMC) 

• Prega cutânea* 

• Circunferência abdominal* 







• Pressão arterial 

• Genitália 

 

• Acantose Nigricans: 

 

  Marcador clínico de RI/hiperinsulinemia: 

  subgrupo com alto risco para DM2 

 

  Pode preceder RI 

 

  Receptores para insulina e GH em   

  queratinócitos 

Exame clínico 



Propedêutica – comorbidades 



Valores séricos de triglicerídeos e colesterol total e frações  



Valores séricos de glicemia 



Propedêutica – comorbidades 



Propedêutica – causas secundárias 



História natural 

• Pequeno para a idade gestacional (peso) 

• Ganho de peso excessivo na infância 

• Pubarca precoce 

• Acantosis nigricans 

• Estrias e ginecomastia 

• Aumento de triglicerídeos 

• Aterosclerose prematura 

• Hipertensão 

• Glomerulonefrite focal 

• DMT2 

• Predisposição para câncer 

• Doença de Alzheimer   



Tratamento:    

•Mudança do estilo de vida 

•Dietas hipossódicas e hipolipídicas (máximo: 25%) 

•Restrição de 400-700 Kcal/dia (adolescentes fora do estirão)   

 

Atfíividade física 

•Crianças >5 anos: 60 min/dia (intensidade moderada a alta) 

•Mais de 60 min = benefícios adicionais 

•Exercícios aeróbicos principalmente  

•Exercícios anaeróbios (3 vezes/semana) 

 

Medicação: Metformina, inibidor ECA, estatina, fibrato, 

niacina, redutor de apetite, cirurgia (obesidade refratária) 

Intervenção 



Prevenção 



OBRIGADO! 


