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Introdução: 
• Obesidade: IMC> 30kg / m2;

• 10,8% dos homens (266milhões); 

• 14,9% das mulheres (375 milhões) → em todo o mundo 
em 2014;

• 1975: 3,2% dos homens e 6,4% das mulheres eram 
obesos;

• Se essa tendência persistir, até 2025, 18% dos homens 
e 21% das mulheres serão obesos.

BANDEIRA, F. Protocolos Clínicos em Endocrinologia e Diabetes. 4. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan„ 2021.

ANSARI, S.; HABOUBI, H.; HABOUBI, N. Adult obesity complications: 
challenges and clinical impact. Therapeutic Advances in 

Endocrinology and Metabolism, May 2020.



Introdução: 

• Brasil: Excesso de peso na população: 55,7% 

BANDEIRA, F. Protocolos Clínicos em Endocrinologia e Diabetes. 4. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan„ 2021.



Introdução: 

• Organização Mundial da Saúde (OMS): 

• Estabeleceu à governos de todo mundo o desafio de 
evitar aumentos na obesidade até 2025;

• Prevenir o risco  prematuro de morte por causa das 
quatro doenças não transmissíveis mais comuns:

→ Doenças cardiovasculares;

→ Diabetes;

→ Câncer;

→ Doenças respiratórias crônicas.
World Health Organisation. About 9 voluntary

global targets, 
https://www.who.int/nmh/ncdtools/definition-targets/en



• > 500 investigadores;
• > 300 instituições;
• 32 países; 
• Objetivo: produzir estimativas confiáveis de 

associações de sobrepeso e obesidade com 
mortalidade usando dados de estudos em várias 
regiões;

• 10 625 411 participantes ;
• Asia, Australia,  Nova Zealandia, Europa e  America do 

Norte.
Global BMI Mortality Collaboration, Di Angelantonio E, Bhupathiraju S, et al. 

Bodymass index and all-cause mortality: individualparticipant-data meta-analysis

of 239 prospective studies in four continents. Lancet 2016; 388: 776–786.
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Mecanismos das complicações: 

• O excesso de adiposidade pode causar 
complicações por dois mecanismos: 

→ Anatômicos

→Metabólicos

ANSARI, S.; HABOUBI, H.; HABOUBI, N. Adult obesity complications: 
challenges and clinical impact. Therapeutic Advances in 

Endocrinology and Metabolism, May 2020.



Efeitos Anatômicos: 

• O aumento do tecido adiposo gera tensão em 
diversos locais do corpo:  

• Levando à apneia obstrutiva do sono, síndrome de 
hipoventilação da obesidade e osteoartrite,
especialmente nas articulações de suporte de 
peso;

• O aumento da pressão intra-abdominal está 
associado a distúrbios esofágicos: Doença do 
refluxo gastroesofágico (DRGE) e Esôfago de Barret. 

ANSARI, S.; HABOUBI, H.; HABOUBI, N. Adult obesity complications: 
challenges and clinical impact. Therapeutic Advances in 

Endocrinology and Metabolism, May 2020.



Efeitos Metabólicos: 

• O tecido adiposo subcutâneo é um "sumidouro metabólico“;

• Armazena o excesso de calorias como triglicerídeos por meio de 
hiperplasia e hipertrofia de adipócitos;

• Quando sua capacidade  é excedida → hipertrofia e ruptura de 
adipócitos; desencadeando inflamação, deposição de TGL dentro 
do tecido adiposo visceral;

• O tecido adiposo visceral é uma fonte potente de citocinas pró-
inflamatórias [fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), interleucina
(IL) -1 e IL-6]

Doenças cardiometabólicas, Malignidade e Doenças infecciosas

ANSARI, S.; HABOUBI, H.; HABOUBI, N. Adult obesity complications: 
challenges and clinical impact. Therapeutic Advances in 

Endocrinology and Metabolism, May 2020.



Tecido adiposo visceral (TAV)

• Mais resistentes à insulina, com metabolismo sempre desviando 
para a lipólise (e não para a lipogênese) -> AGL;

• Importante órgão imune-endócrino:

→ Resistina, TNF-alfa, IL-1, IL-6, INF1, prostaglandinas, PAI 1, entre 
outras;

-> Citocinas inflamatórias, que levam a um estado 
inflamatório leve, porém persistente, com ações em múltiplos 
órgãos -> resistência à insulina (RI), estresse oxidativo e 
aterosclerose;

→ Adiponectina

Hormônio antiaterogênico, anti-inflamatório, associado a 
melhores perfis lipídicos, a menor concentração de AGL circulantes, 
a melhor ação insulínica e a melhores valores glicêmicos;

BANDEIRA, F. Protocolos Clínicos em Endocrinologia e Diabetes. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan„ 2019.

SALES, P.; HALPERN, A.; CERCATO, C. O Essencial em Endocrinologia. 1. 
ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016.



Síndrome Metabólica: 

Presença concomitante de alguns fatores, que juntos 
conferem maior risco para o desenvolvimento de 

DM2 e de DCV



Síndrome Metabólica: 

Obesidade
abdominal

TG HDL-c PA GJ

IDF/AHA/NHL
BI/WHF/IAS/I
ASO

De acordo 
com a 
população
***

≥ 150 mg/dℓ 
ou tto

< 40 mg/dℓ 
em homens e 
< 35 mg/dℓ 
em mulheres 
ou tto

Pressão 
≥ 130 × 85 
mmHg ou tto

Glicemia de 
jejum 
≥ 100 mg/dℓ
ou tto

***
Homem         Mulher

Europeus    > 94 cm          > 80 cm
Sul-americanos, africanos, chineses e sul-asiáticos                   > 90 cm          > 80 cm 
Japoneses      > 85 cm          > 90 cm

BANDEIRA, F. Protocolos Clínicos em Endocrinologia e Diabetes. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan„ 2019.

MANCINI, M. C. et al. Tratado de obesidade. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2015.

3 fatores de risco da tabela



Síndrome Metabólica-
Epidemiologia:
• Prevalência no mundo: < 10% - 84% de acordo com 

as características da população estudada e os 
critérios utilizados;

progressivo: crescente obesidade e 
prática de hábitos de vida sedentária; 

BANDEIRA, F. Protocolos Clínicos em Endocrinologia e Diabetes. 3. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan„ 2019.

MANCINI, M. C. et al. Tratado de obesidade. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2015.



Obesidade e Disglicemia:

• “Diabesidade”:  Obesidade concomitante à 
Epidemia de DM2 nas últimas décadas;

• O risco de DM2 aumenta com o IMC;

• IMC: 30-35kg/m² → Aumento 5x risco de DM2;

• IMC: 40-45kg/m² → Aumento 12x risco de DM2;

• Resistência à insulina e falência pancreática:  se 
desenvolvem mais facilmente no indivíduo obeso.

ANSARI, S.; HABOUBI, H.; HABOUBI, N. Adult obesity complications: 
challenges and clinical impact. Therapeutic Advances in 

Endocrinology and Metabolism, May 2020.



Ativação insulínica

BANDEIRA, F. Protocolos Clínicos em Endocrinologia e Diabetes. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan„ 2019.

MANCINI, M. C. et al. Tratado de obesidade. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.
SALES, P.; HALPERN, A.; CERCATO, C. O Essencial em Endocrinologia. 1. ed. Rio de Janeiro: Roca, 

2016.

Receptores de tirosinoquinase

Cadeia de reações que 
culminam nas ações da 
insulina, como 
transporte de GLUT4, 
glicogênese, lipogênese 
e proteogênese.



Resistência insulínica na 
obesidade:
• No entanto, no obeso ocorre um estado de 

inflamação sistêmica com altas concentrações de 
ácidos graxos livres, TNF-alfa, IL-1, IL-6, interferon 1 
(INF1), entre outras citocinas inflamatórias: 

• → cascata de reações enzimáticas não se dá 
adequadamente;

→ Sinalização da insulina se torna 
deficiente, configurando um estado de resistência à 
insulina.

BANDEIRA, F. Protocolos Clínicos em Endocrinologia e Diabetes. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan„ 2019.

MANCINI, M. C. et al. Tratado de obesidade. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2015.

SALES, P.; HALPERN, A.; CERCATO, C. O Essencial em Endocrinologia. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Roca, 2016.



Resistência insulínica na 
obesidade:
• O tecido adiposo visceral é naturalmente mais 

resistente à ação da insulina;

• Adipócitos → Liberam grandes quantidades de ácidos 
graxos livres (AGL) para a circulação portal;

→ Estes alcançam diretamente o fígado;
→ AGL reduzem a capacidade do fígado de 

responder adequadamente ao nível sérico de insulina;
→ O fígado vai se tornando resistente; 
→ Passa a proceder a glicogenólise, 

gliconeogênese, lipogênese de novo.
BANDEIRA, F. Protocolos Clínicos em Endocrinologia e Diabetes. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan„ 2019.
MANCINI, M. C. et al. Tratado de obesidade. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2015.
SALES, P.; HALPERN, A.; CERCATO, C. O Essencial em Endocrinologia. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Roca, 2016.



Resistência insulínica na 
obesidade:
• A proximidade do tecido adiposo visceral com o 

fígado faz com que este órgão seja inundado de 
AGL

→ Inflamação hepática precoce;

→ Resistência insulínica local;

→ Incapacidade de lidar com o excesso de AGL 
circulantes.

BANDEIRA, F. Protocolos Clínicos em Endocrinologia e Diabetes. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan„ 2019.

MANCINI, M. C. et al. Tratado de obesidade. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2015.

SALES, P.; HALPERN, A.; CERCATO, C. O Essencial em Endocrinologia. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Roca, 2016.



Resistência insulínica na 
obesidade:
• Depósito ectópico de gordura:

• Dificuldade do tecido adiposo em armazenar e 
tamponar todo esse excesso de gordura; 

→Passa a se depositar em órgãos indevidos: 
músculos, fígado, coração e pâncreas;

→ Resistência insulínica.

BANDEIRA, F. Protocolos Clínicos em Endocrinologia e Diabetes. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan„ 2019.

MANCINI, M. C. et al. Tratado de obesidade. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2015.

SALES, P.; HALPERN, A.; CERCATO, C. O Essencial em Endocrinologia. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Roca, 2016.



Falência pancreática na 
obesidade:
• Obesos:  Redução da capacidade de sintetizar Insulina;

• Concentração de interleucinas e citocinas inflamatórias:

→Maior o índice de apoptose e necrose das células beta 
pancreáticas;

• Demanda pancreática para a síntese de insulina (dietas 
de alto índice glicêmico ou quadros de resistência periférica 
à insulina)  

→ Depósito pancreático de substância amiloide;

→ Prejudica a ação e o funcionamento adequado das 
ilhotas, associando-se a maior disfunção e destruição das 
células beta. 

BANDEIRA, F. Protocolos Clínicos em Endocrinologia e Diabetes. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan„ 2019.
MANCINI, M. C. et al. Tratado de obesidade. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.

SALES, P.; HALPERN, A.; CERCATO, C. O Essencial em Endocrinologia. 1. ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016.



Falência pancreática na 
obesidade:

• Lipotoxicidade e a Glicotoxicidade - Fatores que 
também prejudicam a ação das ilhotas:

→ Redução da capacidade da síntese de insulina 
induzida por glicose; 

→ Redução  de processamento da proinsulina em 
insulina.

BANDEIRA, F. Protocolos Clínicos em Endocrinologia e Diabetes. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan„ 2019.

MANCINI, M. C. et al. Tratado de obesidade. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2015.

SALES, P.; HALPERN, A.; CERCATO, C. O Essencial em Endocrinologia. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Roca, 2016.



Hipertensão arterial sistêmica e 
obesidade:
• Ativação do sistema renina-angiotensina-

aldosterona (SRAA);  

• Hiperinsulinemia;

• Compressão renal;

• Estresse oxidativo;

• Hipogrelinemia e hipoadiponectinemia;

• Disfunção de barorreceptores.

BANDEIRA, F. Protocolos Clínicos em Endocrinologia e Diabetes. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan„ 2019.

MANCINI, M. C. et al. Tratado de obesidade. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2015.

SALES, P.; HALPERN, A.; CERCATO, C. O Essencial em Endocrinologia. 1. 
ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016.



Doenças Cardiovasculares:

• ~ 17,9 milhões de pessoas morrem de DCV 
anualmente;

• 31% de todas as mortes no mundo todo.

ANSARI, S.; HABOUBI, H.; HABOUBI, N. Adult obesity complications: 
challenges and clinical impact. Therapeutic Advances in 

Endocrinology and Metabolism, May 2020.



Doença  Arterial Coronariana:
• Caso-controle

• 27.000 participantes

• 52 países

• RCQ foi o preditor mais forte de IAM

→ Independente da idade, sexo, etnia, tabagismo 
ou fatores de risco de DCV (hipertensão, diabetes, 
dislipidemia).

Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, et al. Obesity and the risk of myocardial infarction 
in 27,000 participants from 52 countries: a case-control study. Lancet 2005



• Estudo EPIC-Norfolk

• Coorte prospectiva

• 24.508 homens e mulheres do Reino Unido

• 9,1 anos 

• RCQ foi a mais consistente e fortemente preditivo 
de doença cardíaca coronária 
→após o ajuste para IMC, tabagismo, hipertensão e hipercolesterolemia

Lee CMY, Huxley RR, Wildman RP, et al. Indices of abdominal obesity are better
discriminators of cardiovascular risk factors than BMI: a metaanalysis. J Clin

Epidemiol 2008; 61: 646–653.



Doença arterial coronariana: 

• Claramente DAC está fortemente associado com 
obesidade;  

• Indices de obesidade abdominal são melhores 
preditores do que o IMC;

• A distribuição de gordura medeia 
independentemente o risco entre obesidade e DAC;

• Isso é provavelmente devido a gordura visceral 
ectópica que promove inflamação crônica;

• Processo que participa de todos os estágios da 
aterosclerose, incluindo trombose aguda.

ANSARI, S.; HABOUBI, H.; HABOUBI, N. Adult obesity complications: 
challenges and clinical impact. Therapeutic Advances in 

Endocrinology and Metabolism, May 2020.



Acidente Vascular Cerebral: 

• Esta  associação é mediada por fatores de risco de 
DCV modificáveis convencionais e mecanismos 
independentes: 

•→Citocinas pró-inflamatórias;

• →Níveis reduzidos de adiponectina;

•→Estado pró-trombótico (hiperfibrinogenemia, 
hiperviscosidade);

Disfunção das células endoteliais e aterosclerose

ANSARI, S.; HABOUBI, H.; HABOUBI, N. Adult obesity complications: challenges and 
clinical impact. Therapeutic Advances in Endocrinology and Metabolism, May 2020.



• Meta-análise de 25 estudos;

• 2.247.961 participantes;

• Indivíduos obesos (IMC> 30 kg / m2);

• 30 757 eventos;

• Obesos: Aumento em 64% de AVCi

• Sobrepeso: Aumento em 22% de AVCi

Strazzullo P, D’Elia L, Cairella G, et al. Excess body weight and 
incidence of stroke: meta-analysis of prospective studies with 2 million 

participants. Stroke 2010



• Meta-análise de 25 estudos;

• 2.247.961 participantes;

• Indivíduos obesos (IMC> 30 kg / m2);

• 30 757 eventos;

• Risco 64% maior de acidente vascular cerebral 
isquêmico.

Strazzullo P, D’Elia L, Cairella G, et al. Excess body weight and 
incidence of stroke: meta-analysis of prospective studies with 2 million 

participants. Stroke 2010



Complicações Gastro-Intestinais:

• Existem várias complicações gastrointestinais e 
hepatobiliares da obesidade;

• Geralmente se apresentam previamente aos  
distúrbios cardiometabólicos;

• Triagem para obesidade em pacientes com doença 
gastrointestinal e hepatobiliar deve ser prática 
comum para intervenção precoce para perda de 
peso.

ANSARI, S.; HABOUBI, H.; HABOUBI, N. Adult obesity complications: 
challenges and clinical impact. Therapeutic Advances in Endocrinology 

and Metabolism, May 2020.



Complicações Gastro-Intestinais:

• Existem várias complicações gastrointestinais e 
hepatobiliares da obesidade;

• Geralmente se apresentam previamente aos  
distúrbios cardiometabólicos;

• Triagem para obesidade em pacientes com doença 
gastrointestinal e hepatobiliar deve ser prática 
comum para intervenção precoce para perda de 
peso.



Esteatose Hepática X Esteato-
Hepatite Não Alcoólica 

Acúmulo macro vesicular de  
triglicerídeos nos 

hepatócitos 

Álcool, Drogas e 
Condições 

Hereditárias 

Sheka AC, Adeyi O, Thompson J, 
Hameed B, Crawford PA, Ikramuddin

S. Nonalcoholic Steatohepatitis: A 
Review. JAMA. 2020;323(12):1175–
1183. doi:10.1001/jama.2020.2298



Esteatose Hepática X Esteato-
Hepatite Não Alcoólica 

Subtipo inflamatório da 
DHGNA, com esteatose, 

lesão de hepatócitos 
(balonamento) e 

inflamação, com ou sem 
fibrose.

INFLAMAÇÃO 
HEPÁTICA CRÔNICA 

Sheka AC, Adeyi O, Thompson J, Hameed B, Crawford PA, Ikramuddin S. 
Nonalcoholic Steatohepatitis: A Review. JAMA. 2020;323(12):1175–1183. 

doi:10.1001/jama.2020.2298



• 1989 a 2015 

• N: 8.515.431 de 22 países

• Prevalência global de 25,24%



Sheka AC, Adeyi O, Thompson J, Hameed B, Crawford 
PA, Ikramuddin S. Nonalcoholic Steatohepatitis: A 

Review. JAMA. 2020;323(12):1175–1183. 
doi:10.1001/jama.2020.2298



• N: 43 
• 24 semanas. 
• Perda > 5%  - Redução de 25,5%  na gordura no fígado 

• Metanálise 8 
estudos

• Perda  > 7% 
• Melhora do NAS 



• Biópsias de fígado em 261 pacientes (inicio e ao final)
• 52 semanas – Dieta hipocalórica + atividade física 
• ≥5% do peso: 58% resolução da NASH
• ≥10% do peso:  Reduções NAS 

90% resolução da NASH 



Complicações esofagianas: 

• A obesidade também está associada a distúrbios 
esofágicos;

• A prevalência de DRGE aumenta com a obesidade;

• A obesidade central é um preditor independente 
das consequências de DRGE (esfagite, esfago de 
Barrett e adenocarcinoma).

ANSARI, S.; HABOUBI, H.; HABOUBI, N. Adult obesity complications: 
challenges and clinical impact. Therapeutic Advances in Endocrinology 

and Metabolism, May 2020.



• 80.000 indivíduos;

• Estudo transversal;

• Os participantes preencheram questionários detalhados de sintomas e 
foram submetidos a um exame padronizado, incluindo medidas 
antropométricas;

• O diâmetro abdominal (uma medida substituta da gordura visceral), em 
vez do IMC, estava associado a sintomas frequentes de RGE

Corley DA, Kubo A, Zhao W
Abdominal obesity, ethnicity and gastro-oesophageal reflux symptoms

Gut 2007;56:756-762.



Complicações esofagianas: 

• Obesidade → Aumento da pressão abdominal e, 
portanto, a pressão dentro do órgãos intra-
abdominais;

• Aumento da pressão gástrica 

→ Gradiente de pressão gastroesofágica positivo;

→ Pode eliciar DRGE

Mion F, Dargent J. Gastro-oesophageal reflux disease and obesity: 
pathogenesis and response to treatment. Best Pract Res Clin

Gastroenterol. 2014 Aug;28.



Complicações esofagianas: 

• Além do efeito mecânicos da obesidade na junção 
gastresofágica:

→Efeitos sistêmico:  diminuição da adinopectina
anti-inflamatória ou o aumento da leptina pró-
inflamatória ou outras citocinas: 

→Maior prevalência de esofagite erosiva ou esôfago 
de Barrett em indivíduos obesos.

Mion F, Dargent J. Gastro-oesophageal reflux disease and obesity: 
pathogenesis and response to treatment. Best Pract Res Clin

Gastroenterol. 2014 Aug;28.



Complicações esofagianas: 

• O principal objetivo quando confrontado com um 
paciente obeso com DRGE é tratar primeiro a 
obesidade;

• A perda de peso melhora a qualidade de vida e 
também diminui todas as comorbidades associadas 
a obesidade. 

Mion F, Dargent J. Gastro-oesophageal reflux disease and obesity: 
pathogenesis and response to treatment. Best Pract Res Clin

Gastroenterol. 2014 Aug;28.



• A perda de peso com diminuição de  IMC de 3,5 
kg/m² ao longo de um período de 14 anos 

→ Diminuiu o risco de sintomas frequentes de RGE 
em 40% em comparação com mulheres sem perda 
de peso.

Jacobson BC, Somers SC, Fuchs CS, Kelly CP, Camargo Jr CA. 
Body-mass index and symptoms of gastroesophageal reflux

in women. N Engl J Med 2006;354(22):2340e8.



Jacobson BC, Somers SC, Fuchs CS, Kelly CP, Camargo Jr CA. 
Body-mass index and symptoms of gastroesophageal reflux

in women. N Engl J Med 2006;354(22):2340e8.



SAOS: 
• Definição: 

→Colapso parcial ou completo repetitivo das vias aéreas 
superiores durante o sono, resultando em redução 
episódica ou cessação do fluxo aéreo, apesar do esforço 
respiratório;

- Hipopneia: 

redução > 50% no fluxo de ar por 10 s;

redução < 50% no fluxo aéreo, mas com queda 
de 4% de saturação de oxigênio;

microdespertares noturnos à polissonografia;

- Apneia: parada completa da passagem de fluxo aéreo por 
pelo menos 10 s;

GOTTLIEB, D. J.; PUNJABI, N. M. Diagnosis and Management of Obstructive Sleep Apnea A 
Review. Journal of the American Medical Association, v. 323, n. 14, April 2020.

SALES, P.; HALPERN, A.; CERCATO, C. O Essencial em Endocrinologia. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Roca, 2016.

MANCINI, M. C. et al. Tratado de obesidade. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2015.



Por que pessoas obesas têm maior 
prevalência e maior gravidade de 
SAOS
• Maior camada adiposa cervical -> obstrução ao 

fluxo de ar;

• Noite: ocorre relaxamento da musculatura da  
orofaringe e desabamento dessa camada cervical 
de gordura, causando obstrução 

ao fluxo de ar;

MANCINI, M. C. et al. Tratado de obesidade. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2015.

SALES, P.; HALPERN, A.; CERCATO, C. O Essencial em Endocrinologia. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Roca, 2016.

GOTTLIEB, D. J.; PUNJABI, N. M. Diagnosis and Management of Obstructive Sleep Apnea 
A Review. Journal of the American Medical Association, v. 323, n. 14, April 2020.



Por que pessoas obesas têm maior 
prevalência e maior gravidade de 
SAOS

• Efeito restritivo da gordura visceral sobre os 
pulmões → Prejudicando a expansão pulmonar;

• Resistência à leptina leva a um defeito nos 
quimiorreceptores -> resposta insuficiente ao 
quadro de hipercapnia e de hipoxemia;

MANCINI, M. C. et al. Tratado de obesidade. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2015.

SALES, P.; HALPERN, A.; CERCATO, C. O Essencial em Endocrinologia. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Roca, 2016.

GOTTLIEB, D. J.; PUNJABI, N. M. Diagnosis and Management of Obstructive Sleep Apnea 
A Review. Journal of the American Medical Association, v. 323, n. 14, April 2020.



GOTTLIEB, D. J.; PUNJABI, N. M. Diagnosis and Management of Obstructive Sleep Apnea A 
Review. Journal of the American Medical Association, v. 323, n. 14, April 2020



• 264 participantes com diabetes tipo 2;

• IMC médio: 36,7;  

• Indice de apnéia-hipopnéia (IAH): de 23,2 eventos por hora;

• Randomizados:  Intervenção no estilo de vida que X controle 
de educação em diabetes;

• Intervenção: Perda 10,2 kg no peso e uma redução de 9,7 -
de eventos por hora no IAH.

Foster GD, Borradaile KE, Sanders MH, et al; Sleep AHEAD Research Group of Look 
AHEAD Research Group. A randomized study on the effect of weight loss on 

obstructive sleep apnea among obese patients with type 2 diabetes: the Sleep 
AHEAD study. Arch Intern Med. 2009



• ECR duplo-cego;  
• 32 semanas;
• Liraglutida 3,0 mg (n = 180) vs Placebo (n = 179) + MEV;
• Redução média no IAH:
→ Liraglutida −12,2 vs Placebo  −6,1 

• Perda de Peso:
→ Liraglutida −5,7% vs Placebo −1,6%,

Blackman, A., Foster, G., Zammit, G. et al. Effect of liraglutide 3.0 mg 
in individuals with obesity and moderate or severe obstructive sleep

apnea: the SCALE Sleep Apnea randomized clinical trial. Int J 
Obes 40, 1310–1319 (2016).



• ECR duplo-cego;  

• 32 semanas;  liraglutida 3,0 mg (n = 180) ou placebo (n = 
179) + MEV;

• Após 32 semanas, a redução média no IAH foi maior com 
liraglutida do que com placebo (−12,2 vs −6,1 eventos h − 1, 
diferença de tratamento estimada: −6,1 eventos h − 1 
(intervalo de confiança de 95% (IC), −11,0 a - 1,2), P = 
0,0150). O liraglutido produziu maior porcentagem de perda 
de peso média em comparação com o placebo (−5,7% vs
−1,6%, diferença de tratamento estimada: −4,2% (IC de 95%, 
−5,2 a −3,1%), P <0,0001

Blackman, A., Foster, G., Zammit, G. et al. Effect of liraglutide 3.0 mg 
in individuals with obesity and moderate or severe obstructive sleep

apnea: the SCALE Sleep Apnea randomized clinical trial. Int J 
Obes 40, 1310–1319 (2016).



Neoplasias: 

• Obesidade: 2º maior causa evitável de câncer; 

• Em 2001: “International Agency for Research on 
Cancer”:

• A obesidade foi responsável por:

• → 10% CA mama pós-menopausa;

• → 11% CA de cólon;

•→ 25% CA rim;

• → 37% Adenocarcinoma Esofágico; 

•→ 39% CA de endométrio.

ANSARI, S.; HABOUBI, H.; HABOUBI, N. Adult obesity complications: 
challenges and clinical impact. Therapeutic Advances in 

Endocrinology and Metabolism, May 2020.



Bhaskaran K, Douglas I, Forbes H, et al. Bodymass index and risk of 
22 specific cancers: a population-based cohort study of 5·24 million 

UK adults. Lancet 2014

• Coorte prospectivo;

• 5,24 milhões de adultos no Reino Unido;

• Concluiu que o IMC estava associado a 17 tipos de 
câncer;

• O aumento de 5kg / m2 no IMC foi linearmente 
associado com câncer de útero, vesícula biliar, rim, 
colo do útero, tireoide e leucemia. 



Neoplasias: 

• Heterogeneidade nos efeitos do IMC sobre o 
câncer: 

• → Diferentes mecanismos com base no tipo de 
malignidade e subgrupo de pacientes: 

• Alterações sistêmicas no metabolismo hormonal 
endógeno (insulina; fator de crescimento 
semelhante à insulina e esteróides sexuais) 

• Inflamação crônica

Bhaskaran K, Douglas I, Forbes H, et al. Bodymass index and risk of 
22 specific cancers: a population-based cohort study of 5·24 million 

UK adults. Lancet 2014



Complicações Psicossociais: 

• Indivíduos com obesidade são frequentemente 
estigmatizados em ambientes de educação, saúde e 
emprego;

• A discriminação pode resultar em baixa autoestima 
e má imagem corporal; 

• também está associado a um aumento do risco de 
ideação suicida em mulheres.

ANSARI, S.; HABOUBI, H.; HABOUBI, N. Adult obesity complications: 
challenges and clinical impact. Therapeutic Advances in 

Endocrinology and Metabolism, May 2020.



• Estudo Transversal;

• EUA;

• Associação de obesidade (IMC> 30kg / m2) a um 
aumento de 25% na chance de transtornos de 
humor e ansiedade.

Simon GE, Von Korff M, Saunders K, et al. Association
Between Obesity and Psychiatric Disorders in the US Adult

Population. Arch Gen Psychiatry. 2006;



Desafios: 

• A prevenção da obesidade requer contribuições e 
colaboração de vários órgãos: 

• Governo, Políticos, Poder Legislativo  e Sistema de 
Saúde;

• Nenhum país ainda implementou uma estratégia 
bem-sucedida em nível populacional para reverter 
o aumento tendências da obesidade.

ANSARI, S.; HABOUBI, H.; HABOUBI, N. Adult obesity complications: 
challenges and clinical impact. Therapeutic Advances in 

Endocrinology and Metabolism, May 2020.



Desafios: 

• O ambiente atual é obesogênico. 

• Anúncios: alimentos processados com alta 
densidade energética e bebidas adoçadas com 
açúcar.

ANSARI, S.; HABOUBI, H.; HABOUBI, N. Adult obesity complications: 
challenges and clinical impact. Therapeutic Advances in 

Endocrinology and Metabolism, May 2020.



Desafios: 

• A responsabilidade deve ser compartilhada por 
empresas produtoras de alimentos e bebidas 
inadequadas;

• Governos e formuladores de políticas, ao invés de 
indivíduos, têm a capacidade de mudar o ambiente 
alimentar por meio de regulamentação, tributação 
e restrição a disponibilidade de alimentos 
processados de alto teor calórico para adultos e 
crianças.

ANSARI, S.; HABOUBI, H.; HABOUBI, N. Adult obesity complications: 
challenges and clinical impact. Therapeutic Advances in 

Endocrinology and Metabolism, May 2020.



Conclusões:

• A obesidade é uma doença multisistêmica que 
eleva o risco das doenças crônica mais prevalentes 
no século;

• A população está desenvolvendo obesidade cada 
vez mais jovem e é provável que esses indivíduos 
sofram morbidade por mais tempo;

• Este  comprometimento de múltiplos órgãos pode 
se tornar irreversível sem intervenção oportuna.

ANSARI, S.; HABOUBI, H.; HABOUBI, N. Adult obesity complications: 
challenges and clinical impact. Therapeutic Advances in 

Endocrinology and Metabolism, May 2020.
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