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Tendência secular 
Obesidade�





Fatores determinantes da obesidade exógena: 

Desenvolvimento  
da obesidade 

45% contribuição do 
        ambiente 

30% aspecto culturais 

25% genética 

Obesidade�



Fatores determinantes da obesidade exógena: 

Desenvolvimento  
da obesidade 

Aspectos socioeconômicos 
Vida familiar 
Falta de tempo / excesso de 
                           obrigações 
Meios de comunicação 
Ambiente urbano 
Ambiente intra-útero 
Fatores genéticos 

Obesidade�





Repercussões biológicas da obesidade na saúde 

Quanto mais precoce o aparecimento da obesidade, 
maior a chance de desenvolver complicações. 

Obesidade�



Repercussões biológicas da obesidade na saúde 

A perda de 5 a 10%  do peso corporal é suficiente 
para reverter grande parte das alterações 
metabólicas. 

Obesidade�

Para a redução ou regressão das complicações da 
obesidade são relevantes as modificações do estilo 
de vida, a perda ou o controle de peso. 



Avaliação clínica e laboratorial da obesidade 

Anamnese: 
-  Início e fatores desencadeantes; 
-  relacionamento e dinâmica familiar; 
-  história alimentar desde o nascimento; 
-  hábitos alimentares e de lazer da família; 
-  qualidade do sono, presença de roncos e sonolência  
  diurna; 
-  claudicações, dores nos membros; 
-  doenças pregressas, uso de medicamentos; 
-  irregularidades do ciclo menstrual. 
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Avaliação clínica e laboratorial da obesidade 

História Familiar: 
-  obesidade; 
-  hipertensão; 
-  doenças cardiovasculares precoces; 
-  diabetes e dislipidemias. 

Fatores de risco: 
-  tabagismo; 
-  sedentarismo. 

Obesidade�



Avaliação clínica e laboratorial da obesidade 

Exame físico: 
-  Presença de estrias, fissuras, micoses e acantose 
  nigricans; 
-  padrão respiratório e batimentos cardíacos; 
-  marcha e presença de genum varum / genum valgum; 
-  alterações neurológicas, maturação sexual e 
  presença de retardo mental e de outros sintomas  
  específicos; 
-  baixa estatura e a diminuição da velocidade de 
  crescimento. 
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Acanthosis nigricans 
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Avaliação clínica e laboratorial da obesidade 

Tipos de obesidade: 
 
Forma andróide: a gordura se acumula principalmente 
no tórax e no abdome, chamada de gordura visceral ou 
abdominal, está mais relacionada com a presença de 
complicações metabólicas em adultos e crianças. 
 
Forma ginecóide: mais comum nas mulheres, a 
gordura é distribuída de forma periférica pelo corpo, no 
tecido subcutâneo, com maior parte depositada nas 
nádegas e nas coxas. 
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Tipos de obesidade: 
Obesidade�



Avaliação clínica e laboratorial da obesidade 

Medidas antropométricas: 
-  Peso e estatura; 
-  Curvas ou tabelas de percentis de peso/idade, 
  altura/idade, circunferência abdominal  e 
  percentil de IMC. 
-  Medidas da pressão arterial; 
-  Medida da prega cutânea 

Obesidade�



Índice de Massa Corporal (IMC) =  peso (kg)     
                                                          altura2 (m) 

PERCENTIL DO IMC DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL 
<Percentil 5 Baixo Peso 
≥Percentil 5 e < Percentil 85 Adequado ou Eutrófico 
≥Percentil 85 e < Percentil 95 Sobrepeso 
≥Percentil 95 Obesidade 

Avaliação clínica e laboratorial da obesidade 

Crianças e adolescentes 

Obesidade�











Índice de Massa Corporal (IMC) =  peso (kg)     
                                                          altura2 (m) 

Avaliação clínica e laboratorial da obesidade 

IMC entre 25 e 30 Sobrepeso 
IMC > 30 Obesidade 

Adultos 

Obesidade�



Avaliação clínica e laboratorial da obesidade 

Obesidade�



Avaliação clínica e laboratorial da obesidade 

Obesidade�





Medida da Pressão Arterial �

Criança sentada, 
tranqüila; medida 
no braço direito. 



Dimensões para o manguito inflável���

Manguito inflável  
 

CB X 0,8 = comprimento 
 

 CB X 0,4 = largura 

Acrômio 

Olécrano 

Ponto 
 médio 

Circunferência do braço (CB)  
no ponto médio 









PRESSÃO ARTERIAL���

u PA normal: PAS e PAD < percentil 90. 
u Pré-hipertensão—média dos níveis de 

PAS ou PAD ≥ ao percentil 90, mas < que 
o percentil 95. 

u Hipertensão—média dos níveis de PAS 
e/ou PAD ≥ percentil 95 em 3 ou mais 
ocasiões. 

 
 

 
Pediatrics 2004; 114(2):555-76 



Avaliação clínica e laboratorial da obesidade 

Avaliação laboratorial: 
-  Perfil lipídico (colesterol sérico total e frações e 
  triglicérides); 
-  dosagem de glicemia de jejum e de insulina basal; 
-  função tireoidiana (TSH e T4 livre); 
-  proteína C reativa; 
-  ultra-sonografia abdominal (verificar esteatose 
  hepática). 
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A prevenção da obesidade deve começar na 
infância 

A abordagem preventiva inclui o aleitamento materno 
e a formação de hábitos alimentares e de atividade 
física. 
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Obesidade exógena - Tratamento 

É importante uma abordagem interdisciplinar 
(médicos, nutricionistas, psicólogos, educadores 
físicos e outros) direcionando para o atendimento da 
família, como forma de alcançar de maneira 
consistente os aspectos psicológicos, 
comportamentais e ambientais  envolvidos no 
processo. 

Obesidade�



Obesidade exógena - Tratamento 

O Comitê de Nutrição da Academia Americana de 
Pediatria recomenda que a perda de peso seja 
pequena e gradativa, preservando crescimento 
adequado (altura). Uma boa estratégia é a 
manutenção do peso enquanto a criança cresce, 
equilibrando a ingestão e o gasto energético. 
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Resgate percepção da saciedade/ treinamento do paladar 

Obesidade exógena - Tratamento 

Obesidade�



Alimentação adequada para a criança obesa 

Obesidade exógena - Tratamento 

Obesidade�



Atividade Física 

Obesidade�

-  Diminuição do peso corporal (a médio e longo prazo); 
-  Diminuição dos níveis de PA sistólica e diastólica; 
-  Diminuição da concentração sanguínea de TG, CT e 
  de LDL; 
-  Aumento do colesterol de alta densidade (HDL); 
-  Aumento da sensibilidade à insulina.   

Benefícios do exercício físico:  





Indicação de cirurgia no tratamento da obesidade 
infantil 

A cirurgia está reservada para casos de adolescentes 
com obesidade extrema e risco de morte devida às 
complicações decorrentes da obesidade grave.  
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Síndrome Metabólica ���
Prevalência: 

25 - 50% 
 

Crianças e Adolescentes  
com Excesso Peso 

J Am Coll Cardiol 2007;49(8):891-8 



Obesidade Central  
+ 

Resistência à 
insulina 

Predisposição 
genética 

+ 
Estilo de Vida 

Diabetes tipo II 

Desequilíbrio 
consumo-gasto 

energético 

Obesidade 

Aterosclerose 

Doença 
Cardiovascular 

Síndrome Metabólica�

     TG 
     HDL-c 
     LDL-c (peq e densas) 

Hipertensão 
arterial 



A  resistência insulínica  tem papel central no 
desenvolvimento e na manutenção da síndrome 
metabólica.  
A resistência insulínica pode ser definida como a 
incapacidade de o organismo responder à ação da 
insulina, a qual é compensada por um aumento da 
secreção da insulina pelas células betapancreáticas 
(hiperinsulinismo), para manter a tolerância normal à 
glicose. 
Vários estudos têm demonstrado que o 
hiperinsulinismo, que desenvolve secundariamente à 
resistência insulínica, precede o aparecimento do 
diabetes tipo 2. 



Diagnóstico de Intolerância à 
Glicose e Diabetes Mellitus�

Glicemia jejum (8-12h) 100mg/dl < Glicemia< 126 mg/dl 
      Glicemia jejum alterada 

TTOG 2h 
75g ou 1.75g/Kg 
 de maltodextrina 

< 140 mg/dl - normal 
140 mg/dl < glicemia < 200 mg/dl 
        Intolerância à Glicose 

Diabetes Mellitus 
Glicemia ao acaso ≥ 200 mg/dl 
Glicemia jejum 8h ≥ 126 mg/dl 
Glicemia após 2h TTOG ≥ 200 mg/dl 

Diretrizes Sociedade Brasileira Diabetes, 2007 



Síndrome Metabólica e Obesidade 

Sinais e sintomas: 
Distúrbios do metabolismo da glicose (intolerância à 
glicose ou Diabetes tipo 2), hipertensão arterial 
sistêmica, obesidade central ou visceral, 
hipertrigliciridemia e baixas concentrações sangüíneas  
de HDL-colesterol. 
 
Outros achados: esteatose hepática, ovário 
policistico, acanthosis níglicans, microalbuminemia, 
estados pró-trombóticos, estados pró-inflamatórios e 
de disfunção endotelial. 





Dieta para portadores de síndrome metabólica 

- Baixo teor de gorduras saturadas e de ácidos trans 
  isômeros; 
-  alimentos de baixo índice glicêmico; 
-  quantidades adequadas de fibras alimentares; 
-  limitar o consumo de sódio; 
-  alimentos funcionais (farelo de aveia, carotenóides, 
  alimentos ricos em vitamina A, C e E, zinco, selênio,  
  probióticos e prebióticos)  

Atividade física melhora das alterações metabólicase 
aumenta o gasto energético. 



           Os lípides constituem a principal fonte de energia, atuam 
como co-fatores enzimáticos e reguladores das funções 
celulares. Os triacilgliceróis são os lípides mais abundantes da 
natureza, fornecem ácidos graxos essenciais e melhoram o 
paladar dos alimentos.  
          O colesterol é um esteróide presente exclusivamente em 
alimentos de origem animal, é componente de todas as 
membranas celulares, da  mielina, precursor de esteróides da 
supra-renal e dos hormônios sexuais e precursor da vitamina D, 
entre outras importantes funções no organismo. 

Dislipidemias�
Importância dos lípides para o organismo 



As dislipidemias consistem em alterações dos 
lípides e das lipoproteínas sob a forma de hiper ou 
hipolipidemias, em função do aumento ou diminuição 
dos seus valores sanguíneos.  

Dislipidemias�



Dislipidemias�



Dislipidemias�



Dislipidemias�



A dislipidemia é o fator de risco cardiovascular mais 
prevalente na infância e na adolescência. 
 
A doença cardiovascular coronariana decorrente da 
aterosclerose é uma das principais causas de morbi- 
mortalidade de indivíduos adultos em todo o mundo. 
 
As elevações dos níveis de CT e de LDL, a redução 
dos níveis de HDL e, provavelmente, a elevação dos 
níveis de TG estão entre as mais conhecidas causas 
de desenvolvimento da aterosclerose. 

Dislipidemias�





Indicações para dosagens de lípides saguíneos 
na criança e adolescente 

- História familiar de doença coronariana prematura; 
-  História familiar de dislipidemia; 
-  Presença de obesidade; 
-  Relato ou observação de xantomas cutâneos e/ou 
  tendinosos; 
-  Arco corneano; 
-  Manifestação de pancreatite; 
-  Observação de lipemia em exame de rotina, de soro 
  ou plasma com aspecto turvo, leitoso ou cremoso. 
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Xantomas 

Dislipidemias�



Investigação da dislipidemia 

-  Anamnese, exame físico completo e exames  
  laboratoriais complementares. 

- Exame laboratoriais - perfil lipídico completo: 
  TG, CT e frações (LDL, HDL, VLDL), incluindo  
   também a dosagem de QM. 

- Repetir perfil lipídico pelo menos uma vez. 
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Condutas visando melhorar o perfil lipídico e 
prevenir a aterosclerose  

Dislipidemias�



 

De preferência, 
caminhar ou andar 
de bicicleta em vez 

de usar o carro 

Promoção da alimentação 
saudável 

Estimulação do gasto 
energético 

 
PREVENÇÃO DO GANHO 

EXCESSIVO DE PESO 
 

Aumentar a atividade física 

Promover 
atividades 
familiares 

A partir dos 2 
anos, 

substituir 
laticínios 

integrais por 
baixos teores 
de gordura 

Atividades 
físicas 

estruturadas 

Aumentar o 
consumo de 

frutas, vegetais e 
cereais integrais 

Evitar e limitar 
o consumo de 
refrigerantes 

Evitar o hábito 
de comer 

assistindo TV 

Diminuir a 
exposição à 
propaganda 
de alimentos 

Limitar o consumo de 
alimentos ricos em gordura 
e açúcar (que têm elevada 

densidade energética) 

Diminuir o 
tamanho das 
porções dos 

alimentos 

Diminuir o 
comportamento 

sedentário 

Realizar atividades 
no horário do 

recreio, após a 
escola e nos fins de 

semana 

Educação física 
voltada para a 
promoção da 

saúde na escola  

Criar áreas 
de lazer 

Estilo de vida saudável 

Respeitar a saciedade da 
criança Estabelecer e respeitar os 

horários das refeições 



Educação nutricional  

e estilo de vida 
 



F i m 


