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• Aumento de prevalência global
• 1% das crianças e adolescentes eram obesas em 1975;

• > 124 milhões de crianças e adolescentes (6% meninas e 8% meninos) eram obesas 
em 2016.

• Aumento da prevalência por idade
• Sobrepeso e obesidade entre 5-19 anos: 4% em 1975 para 18% em 2016 

Fonte: OMS 

A obesidade infantil no mundo



Fonte: CDC / National Center for Health Statistics 2020 

• 2-5 anos: 13,4%

• 6-11 anos: 20,3%

• 12-19 anos: 21,2%

A obesidade infantil nos EUA



Fonte: Atlas da Obesidade Infantil no Brasil, 2019 

A obesidade infantil no Brasil



Por que se preocupar com a obesidade infantil?

• Preditivo de sobrepeso e obesidade na idade adulta;

• Aumento do risco de DCV; 

• Predispõe ao desenvolvimento de SM, DM2, SOP, HAS, SAHOS, esteatose 
hepática e neoplasias;

(Bandeira, 2019)
(Crésio, 2019) 



Definições

• > 2 anos: CDC
• Excesso de peso: IMC >p85 e <p95 para idade e sexo

• Obesidade: IMC >p95 para idade e sexo

• Obesidade grave: IMC >120% do p95 (p99) ou IMC ≥35 kg/m2

• < 2 anos: OMS
• Obesidade: IPC ≥ p97 para idade e sexo

(Bandeira, 2019)
(Crésio, 2019)

(ESC guidelines for pediatric obesity, 2017) 



A obesidade

• Doença crônica, de etiologia multifatorial;

• Resulta de um balanço energético positivo traduzido por ganho de peso e 
aumento de gordura corporal;

(Bandeira, 2019)
(Crésio, 2019) 

Fonte: https://nutri4solutions.com



O balanço energético

Fonte: Best Practices in the Management of
Overweight and Obesity, 2020

Orexígenos Anorexígenos

Fonte: Williams texbook of Endocrinology, 2020



Fatores de risco

• Fatores hereditários – 30 a 50% da variação na adiposidade;

• Fatores ambientais
• Diabetes materno;
• Ganho ponderal materno excessivo na gestação;
• RN PIG ou GIG;
• Obesidade parental (principalmente materno);
• Aleitamento materno de curta duração;
• Erro alimentar, estresse, sedentarismo, má qualidade do sono;

• Fatores genéticos (metabólicos e hormonais)
• Etnia: nos EUA – afro-americanos, hispânicos e índios americanos;
• Síndromes genéticas;

(Bandeira, 2019)
(Crésio, 2019) 



Etiologia

(Bandeira, 2019)
(Crésio, 2019) 

Obesidade exógena

Fatores ambientais associada 
ou não à herança familiar

Obesidade endógena 
(secundária)

Distúrbios monogênicos
Síndromes genéticas
Causas neurológicas
Causas endócrinas
Causas psicológicas

Causas hipotalâmicas
Medicações



Fonte: Bandeira, 2019



Fonte: Bandeira, 2019



Fonte: Bandeira, 2019



Síndrome de Prader-Willi

• Rara síndrome descrita em 1956 por Prader, Labhart e Willi

• Herança complexa: > 70% dos casos é por deleção no cromossomo 15

• Quadro clínico
• Até 2 anos: Choro fraco, má sucção, hipotonia, déficit de crescimento e ganho 

ponderal, atraso no DNPM, hipoplasia genital, criptorquidismo;

• > 4 anos: Obesidade progressiva, hiperfagia, obsessão alimentar (aumento dos 
níveis de grelina), distúrbios do comportamento, baixa estatura (def de GH + PIG), 
hipogonadismo (def de LH e FSH), insuficiência adrenal (def de ACTH), DM2, SM e 
dislipidemias.

(Bandeira, 2019)
(Crésio, 2019)



Fonte: Early diagnosis of Prader-Willi syndrome in hipotonic neonates, 2018







Diagnóstico

• História clínica
• Dados gestacionais;

• Peso e comprimento ao nascimento;

• DNPM;

• Duração do aleitamento materno;

• Hábitos: Padrão alimentar, atividade física, etc;

• Sintomas de DM2, SAHOS e SOP;

• Uso de medicamentos;

• História familiar de cirurgia bariátrica, DM, dislipidemias, obesidade ou DCV.

(Bandeira, 2019)
(Crésio, 2019)



Diagnóstico

• Exame físico
• Avaliar dismorfismos;

• Altura, peso, IMC (> 2a), Relação peso/comprimento (< 2a);

• Pressão arterial;

• Circunferência abdominal ( >p90 para idade e sexo diagnostica obesidade 
abdominal);

• Alterações de pele sugestivas de endocrinopatias;

• Avaliar genitália, mamas e estágio puberal;

(Bandeira, 2019)
(Crésio, 2019)



Fonte: Adaptado de Crésio, 2019

Obesidade exógena Obesidade endógena

> 90% dos casos de obesidade < 10% dos casos de obesidade

Estatura normal a alta Baixa estatura

HF de obesidade é comum HF de obesidade é incomum

Desenvolvimento cognitivo normal Desenvolvimento cognitivo atrasado

IO normal ou avançada IO atrasada

EF basicamente normal Dismorfismos, sinais de endocrinopatias



Exames complementares

• Investigar causa endócrina somente se características da forma endógena;

• Não realizar dosagem de insulina para cálculo de resistência insulínica;

• Excesso de peso e sem fatores de risco: Perfil lipídico;

• > 10 anos e com HF de obesidade ou dislipidemia: Perfil lipídico + GJ +  
HbA1c + TGO/TGP;

• > 10 anos com obesidade, independente dos fatores de risco: Perfil 
lipídico + GJ + HbA1c + TGO/TGP;

• Outros exames a depender da suspeita etiológica.
(Bandeira, 2019)

(Crésio, 2019)
(ESC guidelines for pediatric obesity, 2017) 



Exames complementares

• Testes genéticos
• Crianças com obesidade extrema e precoce (geralmente idade < 5 anos);

• Sintomas e sinais de síndromes genéticas;

• HF de obesidade extrema.
(Bandeira, 2019)

(Crésio, 2019)
(ESC guidelines for pediatric obesity, 2017) 

Resultados normais

Resultados limítrofes

Resultados alterados

2 anos

1 ano

3 meses



Comorbidades

• Criança com IMC > p85

(ESC guidelines for 
pediatric obesity, 

2017) 



Tratamento não-farmacológico

• Suporte do ambiente familiar;

• Hábito alimentar saudável -> frutas, verduras, fibras;

• Atividade física regular -> Mínimo de 20 minutos/dia por 5 dias;

• Limitar atividades digitais a 2 horas/dia;

• Higiene do sono.

(Bandeira, 2019)
(Crésio, 2019)

(ESC guidelines for pediatric obesity, 2017) 



Tratamento farmacológico

• Indicações
• Somente após 6 meses a 1 ano de modificação no estilo de vida;

• Geralmente quando há obesidade grave, depressão, compulsão alimentar ou 
outros transtornos psiquiátricos;

• Normalmente apenas para > 16 anos de idade;

• Deve ser feita em conjunto com tratamento não-farmacológico;

• Terapia deve ser descontinuada se após 12 semanas não houver redução   
> 4% no z score do gráfico de IMC.

(Bandeira, 2019)
(Crésio, 2019)

(ESC guidelines for pediatric obesity, 2017) 



Orlistate

• Inibidor das lipases gastrointestinais          Reduz absorção de gordura;

• Aprovado pelo FDA para tratamento de obesidade na infância;
• Somente para crianças > 12 anos de idade

• Não é recomendada na Europa;

• Limitado pelos efeitos adversos como esteatorreia;

• Baixa eficácia          3% de redução no IMC em 1 ano.

(Bandeira, 2019)
(Crésio, 2019)

(ESC guidelines for pediatric obesity, 2017)
(Obesity treatment among adolescentes, JAMA pediatrics, 2020) 



Sibutramina

• Inibidor não seletivo da recaptação de serotonina, nora e dopamina;

• Em 2010 -> Substância psicotrópica anorexígena;

• Limitado pelos efeitos colaterais cardiovasculares e necessidade de  
monitorização cautelosa;

• Somente para > 18 anos de idade.

(Crésio, 2019)
(ESC guidelines for pediatric obesity, 2017)



Fentermina

• Inibidor da recaptação de noradrenalina;

• Aprovado pelo FDA para tratamento de obesidade na infância;
• Somente para crianças > 16 anos de idade

• Curto período (interpretado como 12 semanas) (Ryder JR et al, 2017)

• Eficácia modesta          4% de redução no IMC

• Estudos de longo prazo são necessários. 

(Bandeira, 2019)
(Crésio, 2019)

(ESC guidelines for pediatric obesity, 2017)
(Obesity treatment among adolescentes, JAMA pediatrics, 2020) 



Metformina

• 2017, American Academy of Pediatrics;
• Estudo multicêntrico, duplo-cego, randomizado, controlado por placebo;
• 140 crianças pré-púberes e púberes, não diabéticas, entre 7-14 anos com IMC > 

p95;
• Intervenção: Metformina 1g/dia – 6 meses;
• Redução no z score IMC em pré-púberes (z score – 0,8).
• Doses maiores em outros estudos (1,5g – 2g/dia) também mostraram benefícios;
(Yanovski JA et al, 2011; Kendall D et al, 2013; Srinivasan S et al, 2006)

• Resultados heterogênios entre estudos e vieses -> Uso cauteloso.



Análogos de GLP-1



Liraglutida

• Maio 2020;

• 251 Adolescentes > 12 e < 18 anos com obesidade e baixa resposta à terapia 
não-farmacológica isolada;

• Liraglutida 3 mg X Placebo;

• Terapia não-farmacológica associada em ambos os grupos;

• Tratamento por 56 sem e acompanhados por mais 26 sem.











Liraglutida

• Em agosto 2020 -> Passou a ser a droga de primeira linha para o tratamento 
de obesidade em adolescentes > 12 anos no Brasil;

• Perfil de segurança e tolerabilidade aceitáveis.

(Nutritional and pharmacological management of pediatric obesity: a multiprofessional treatment, 2021) 



(Role of GLP-1 antagonist in pediatric obesity: Benefits, Risk, Approaches to patient selection, 2020) 



Outros fármacos

• Topiramato -> Em casos excepcionais, sem resposta à demais medidas;

• Octreotida -> Obesidade hipotalâmica;

• Sertralina -> A partir dos 6 anos, se houver compulsão alimentar;

• Leptina -> Em raros casos de deficiência de leptina.

(Bandeira, 2019)
(Crésio, 2019)

(ESC guidelines for pediatric obesity, 2017) 



Tratamento cirúrgico

• Apenas cirurgias não-disabsortivas -> BGAL, DGYR e GV;

(Bandeira, 2019)
(Crésio, 2019)

(ESC guidelines for pediatric obesity, 2017) 
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