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INTRODUÇÃO

O aumento mundial na prevalência da obesida-
de nos últimos 30 anos tem chamado a atenção das 
autoridades de saúde principalmente na faixa etária 
pediátrica e adolescente, cujo risco para o desenvol-
vimento precoce de comorbidades é elevado. Dados 
do II National Health and Nutrition Examination 
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RESUMO
O aumento mundial na prevalência da obesidade em crianças e adolescentes tem chamado a atenção das autoridades da saúde, em 
virtude do maior risco de desenvolvimento de fatores de risco associados a doença cardiovascular (DCV). A maior oferta de alimentos 
e algumas facilidades da vida moderna propiciam um ambiente que favorece a superalimentação e o sedentarismo. A avaliação clínica 
do paciente obeso deve ser iniciada com dados de anamnese e exame físico, além de exames complementares direcionados a dife-
renciar a obesidade exógena de causas secundárias ou genéticas e monitorizar possíveis complicações geradas pelo ganho ponderal. 
A abordagem deve ser feita por equipe multiprofissional, com base em modificações no estilo de vida. Tratamentos farmacológicos e 
cirúrgicos têm sido utilizados recentemente com boa resposta inicial. Complicações a longo prazo destas intervenções ainda reque-
rem mais estudos. 
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ABSTRACT
The worldwide increase in prevalence of children and adolescents obesity has drawn the attention of health authorities concerned for the 
increased risk in developing risk factors associated with cardiovascular disease. A greater offering of food and some modern life features provide 
an environment that promotes overfeeding and sedentarism. The clinic evaluation for obese patients should be initiated with judicious history 
and physical examination. Additional tests should be aimed at differentiating exogenous obesity from secondary or genetic, and to evaluate 
possible weight gain complications. The treatment must implicate the healthcare team, to foment changes in lifestyle. pharmacological and 
surgical treatment has been used recently, achieving short-term weight loss. long-term complications of these interventions require further study.
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Survey (NHANES) (1976 a 1980 e 2003 a 2004) mos-
tram que, em crianças americanas de 2 a 5 anos de 
idade, a prevalência de sobrepeso aumentou de 5% 
para 13,9%, e para a faixa etária de 6 a 11 anos, de 
6,5% para 18,8%. Acima de 12 anos, a elevação foi 
de 5% para 17,4%(8).

No Brasil, nesse mesmo período, observou-se 
um fenômeno de transição nutricional. Houve de-
clínio da desnutrição e do déficit estatural (efeito 
cumulativo do estresse nutricional sobre o cresci-
mento esquelético) e emergência do sobrepeso e 
da obesidade com aumento de 112% da sua pre-
valência em adultos. Para crianças e adolescentes, 
houve aumento da prevalência de sobrepeso e 
obesidade de 4,1% para 13,9%(3).
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A grande maioria dos casos de obesidade está re-
lacionada com fatores poligênicos complexos em um 
ambiente que favorece a obesidade(7). Mais de 430 ge-
nes, marcadores e regiões cromossômicas já foram as-
sociados aos fenótipos da obesidade humana, embora 
os fatores sociais sejam preponderantes na gênese da 
obesidade. Algumas evidências demonstram essa asso-
ciação(9):

•  a obesidade da mãe, mesmo antes da gestação, 
correlaciona-se com o índice de massa corporal 
(IMC) da criança, na idade de 5 a 20 anos;

•  há 75% de chance de crianças de 3 a 10 anos 
serem obesas se ambos os pais o forem e 25% a 
50% se apenas um dos pais;

•  10% a 20% das crianças obesas assim permane-
cerão obesas na idade adulta;

•  40% das crianças com sobrepeso continuarão a 
ganhar peso na adolescência; 

•  75% a 80% dos adolescentes obesos se tornarão 
adultos obesos;

•  a inatividade física está significativamente relacio-
nada com a obesidade;

•  o aleitamento materno é um fator de proteção.
A informação do peso ao nascer tem grande im-

portância na avaliação do adolescente obeso, já que o 
baixo peso ao nascer está relacionado com o aumento 
do risco do desenvolvimento de doenças cardiovascu-
lares (DCV) na vida adulta, mesmo naquelas com IMC 
normal.

A idade de início do ganho de peso é um preditor 
de risco de obesidade. O aumento precoce e importan-
te de peso antes dos 5,5 anos de idade foi associado a 

rápida elevação do IMC e aumenta o risco de obesidade 
na vida adulta (nível de evidência A)(9).

A obesidade é responsável por agravos à saúde 
da criança e do adolescente precocemente, aumen-
tando os fatores de risco associados à DCV, como hi-
pertensão arterial (HA), dislipidemia e diabetes mellitus 
tipo 2 (DM2). Os fatores de risco são mais prevalentes 
quanto maior o grau de obesidade e fortemente as-
sociados à história familiar. O DM2, classicamente de 
ocorrência na vida adulta, tem se manifestado cada 
vez mais precocemente. Até 1995 correspondia a 
menos de 5% dos casos de DM abaixo de 20 anos 
de idade; atualmente ocorre em até 20% dessa faixa 
etária e, segundo alguns autores, com prevalência au-
mentada em hispânicos, indígenas, afro-americanos e 
descendentes asiáticos. A deposição de gordura abdo-
minal, assim como em adultos, reflete um aumento da 
gordura visceral que está relacionada com a resistência 
insulínica, que aumenta o risco de outras alterações 
metabólicas. 

O termo síndrome metabólica (SM) é utiliza-
do para denominar um conjunto de fatores de risco 
para DCV e DM2 em um mesmo indivíduo. Os crité-
rios utilizados para o diagnóstico de SM em crianças 
e adolescentes ainda não estão bem definidos. O cri-
tério atualmente utilizado pela Sociedade Brasileira de 
Diabetes (SBD) e pela Sociedade Brasileira de Pediatria 
(SBP) é o recomendado pela International Diabetes 
Federation (IDF), que dividiu os critérios de SM em gru-
pos de acordo com a idade, conforme pode ser ava-
liado na Tabela 1. São considerados com SM aqueles 
que apresentarem três ou mais critérios. 

TABELA 1
CRITéRIOS PARA DEFINIçãO DE SM EM CRIANçAS E ADOLESCENTES SEGUNDO A IDF

Critérios/componentes Idade 6 a 10 anos Idade 10 a 16 anos Idade > 16 anos

Definição de  
adiposidade

CA ≥ percentil 90 CA ≥ percentil 90 CA ≥ percentil 90

Metabolismo glicêmico
Sem valores definidos 
para diagnóstico de SM

Glicemia de jejum ≥ 100 mg/dl Glicemia de jejum ≥ 100 mg/dl

Dislipidemia
Sem valores definidos 
para diagnóstico de SM

Triglicerídeos ≥ 150 mg/dl ou HDL 
≤ 40 mg/dL ou em uso de hipoli-
pemiante

Triglicerídeos ≥ 150 mg/dL ou HDL 
≤ 40 (homens) ou ≤ 50 (mulheres) 
mg/dl ou em uso de hipolipemiante

Hipertensão arterial
Sem valores definidos 
para diagnóstico de SM

PA ≥ 130 ou 85 mmHg ou em uso 
de anti-hipertensivo

PA ≥ 130 ou 85 mmHg ou em uso de 
anti-hipertensivo

iDF: international Diabetes Federation; CA: circunferência abdominal; SM: síndrome metabólica; HDl: lipoproteína de alta densidade; pA: pressão arterial.
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Os dados importantes a serem colhidos na 
anamnese estão descritos na Tabela 4.

ExAME fíSICO

DADoS ANTRopoMéTRiCoS

O diagnóstico de obesidade é feito pelo cálculo 
do IMC (peso em kg/estatura em m2), que tem valida-
de clínica porque se correlaciona com a adiposidade 
e com os fatores de risco cardiovasculares. Podem ser 
utilizados os gráficos recomendados pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), disponibilizados em 
htpp://www.who.int/childgrowth/en, utilizando-se o 
percentil 85 para a definição de sobrepeso e 95 para 
obesidade. 

A Tabela 2 mostra as comorbidades para as 
quais os adolescentes obesos apresentam risco au-
mentado.

AVALIAÇÃO CLíNICA

A maioria dos casos (95%) de obesidade é de 
causa exógena ou nutricional, e o diagnóstico é ba-
seado na história, no exame físico e nos dados antro-
pométricos.

é importante afastar as causas secundárias e ge-
néticas de obesidade, como pode ser observado na 
Tabela 3. As repercussões metabólicas da obesidade 
também devem ser avaliadas para se identificar os ado-
lescentes com maior risco (história familiar, componen-
tes da SM).

TABELA 2
COMORBIDADES ASSOCIADAS à OBESIDADE

Hipertensão arterial: risco aumentado em 10% a 30%
Dislipidemia
Síndrome metabólica
Desenvolvimento precoce de aterosclerose
Doença respiratória: hipoxemia crônica, apneia do sono
Resistência insulínica, alteração no metabolismo da glicose, DM2
Problemas ortopédicos de origem mecânica (p. ex., Legg-Calvé-Perthes)
Litíase biliar (3×) e esteatoepatite 
Desordens reprodutivas: SOP, sangramento uterino disfuncional, carcinoma de endométrio
Desordens psicossociais 
Risco de transtorno alimentar, principalmente em meninas
DM2: diabetes mellitus tipo 2; Sop: síndrome dos ovários policísticos.

TABELA 3
SíNDROMES GENéTICAS E CAUSAS SECUNDÁRIAS DE OBESIDADE

• Síndromes genéticas que cursam com obesidade e principais características clínicas 
– Síndrome de Prader-Willi: hipogonadismo, disfunção hipotalâmica, obesidade grave hiperfágica 
–  Síndrome de Bardet-Biedl (padrão de herança autossômico-recessivo): obesidade, retinopatia pigmentada, polidactilia, re-

tardo mental, hipogonadismo, manifestações renais
– Obesidade monogênica

-  Mutações no gene e no receptor da leptina: hiperfagia, obesidade grave de início na infância e hipogonadismo hipo-
gonadotrófico

-  Mutações com perda de função no gene da POMC: hiperfagia, obesidade grave, deficiência de ACTH com insuficiên-
cia adrenal, hipopigmentação cutânea e cabelo avermelhado

-  Mutações do receptor MC4: obesidade grave e precoce, hiperfagia, aumento da massa magra, crescimento acelerado 
e hiperinsulinemia

• Causas secundárias de obesidade: síndrome de Cushing, uso de medicamentos
 poMC: pró-opiomelanocortina; ACTH: hormônio adrenocorticotrófico.
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A avaliação da circunferência abdominal (CA) 
tem sido largamente utilizada e deve ser incluída na 
avaliação do adolescente obeso, pois, assim como em 
adultos, tem sido identificada como um preditor in-
dependente de resistência insulínica (RI), HA e dislipi-
demia. A corresponde ao ponto médio entre a última 
costela fixa e a borda superior da crista ilíaca(12). 

A medida das pregas cutâneas e da circunfe-
rência do braço pode ser utilizada para aferição do 
percentual de gordura e massa magra. 

•  Pressão arterial: deve ser aferida utilizando-se 
manguitos adequados;

•  estadiamento puberal: segundo os critérios de 
Tanner;

•  pesquisa de acantose nigricans, sinal de RI;
•  pesquisa de sinais de hiperandrogenismo (acne 

e hirsutismo);
•  pesquisa de sinais de hipercortisolismo presen-

tes na síndrome de Cushing: obesidade centrí-
peta, estrias abdominais violáceas, diminuição 
da velocidade de crescimento.

AVALIAÇÃO PSICOLóGICA

A avaliação psicológica é fundamental no 
acompanhamento dos adolescentes obesos, vis-
to que muitos com obesidade grave apresentam 
sintomas depressivos e altos níveis de ansiedade. 

A baixa autoestima pode comprometer a vida so-
cial, causando tendência a comportamentos de 
risco e isolamento.

AVALIAÇÃO LABORATORIAL

• Hemograma;
• Avaliação do metabolismo da glicose:

– glicemia de jejum;
–  teste oral de tolerância à glicose (TOTG): in-

dicado para crianças acima de 10 anos com 
sobrepeso ou obesidade e pelo menos dois 
fatores de risco:
-  história familiar de DM2 em parente de 

primeiro ou segundo grau;
-  grupo étnico de risco;
-  condições associadas à RI: acantose 

nigricans, hipertensão arterial sistêmica 
(HAS), dislipidemia, síndrome dos ovários 
policísticos (SOP);

–  dosagem de insulina de jejum e cálculo 
dos índices de RI (relação glicose/insulina, 
homeostatic model assessment [HOMA], 
homeostatic model assessment for insulin 
resistance [HOMA-IR]);

• lipidograma;
• provas de função hepática;
• ureia, creatinina;
•  hormônios: para exclusão de causas secundárias 

TABELA 4
DADOS IMPORTANTES DA ANAMNESE

• História familiar: DM2, doença coronariana, hipertensão arterial, obesidade
• Peso ao nascer
• História do ganho de peso (idade do início do ganho de peso)
• Velocidade de crescimento
• Avaliação alimentar: aleitamento materno, introdução de alimentos, uso de farináceos, hábitos alimentares da família
• Atividade física
• Hábitos (horas de televisão por semana, jogos, uso de drogas, álcool e tabaco)
• Escolaridade
• Inserção social
• Sono
• Dores articulares
• Ciclo menstrual
•  Uso de medicamentos: glicocorticoides, ciproeptadina, valproato, progestagenos, antipsicóticos (clozapina, olanzapina, 

risperidona, quetiapina)
 DM2: diabetes mellitus tipo 2.
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e avaliação de SOP;
•  ultrassonografia (US) abdominal: quando há 

suspeita de esteatoepatite.

TRATAMENTO

O tratamento da obesidade deve ser reali-
zado por uma equipe multidisciplinar e baseia-
se primariamente em mudanças no estilo de 
vida. A participação da família é fundamental 
para o sucesso do tratamento. 

Deve ser incentivada a prática de ativida-
de física, restringindo o sedentarismo. O obje-
tivo é alcançar 30 a 45 minutos de atividade 
vigorosa três vezes por semana.

•  Abordagem nutricional: deve ser realizada 
por um nutricionista, seguindo-se as reco-
mendações ideais de nutrientes e calorias 
para a faixa etária. Dietas com maior restri-
ção calórica estão indicadas apenas quando 
terminada a fase de crescimento.

A abordagem nutricional na adolescência 
deve levar em conta todos estes aspectos e ser 
bastante detalhada, com as seguintes caracte-
rísticas: 

•  oferecer atendimento individualizado; sempre 
que possível fazer um acompanhamento com 
menor intervalo (15/15 dias);

•  realizar anamnese alimentar detalhada em qua-
lidade, quantidade, preferências e intolerâncias 
(recordatório de 24 horas, frequência alimentar, 
grupos de alimentos etc.); 

•  definir os objetivos do tratamento, buscando 
aumentar a conscientização, o conhecimento e 
a motivação do adolescente; 

•  conhecer o estadiamento puberal para melhor 
direcionar a ingesta calórica; 

•  identificar e eliminar hábitos alimentares inade-
quados: comer muito rápido e pular refeições; 
baixa ingestão de leite; alto consumo de refri-
gerantes, guloseimas, alimentos calóricos e gor-
durosos; reduzida ingesta de verduras, legumes 
e frutas; 

• usar abordagem flexível, não autoritária; 

•  reduzir gradualmente ingestão calórica encon-
trada na anamnese. Não impor calorias espe-
cificadas em tabelas sem uma adaptação do 
adolescente; 

•  incentivar maior número de refeições (quatro a 
seis por dia) com pequenos volumes; 

•  aumentar ingestão hídrica (mais de 2 litros de 
água por dia); 

•  apoiar sempre os aspectos positivos alcançados 
no tratamento, procurando soluções práticas 
para os negativos; 

•  valorizar a manutenção e qualquer perda pon-
deral; 

•  determinar que a responsabilidade do trata-
mento é do adolescente, procurando obter 
cooperação plena por parte da família, incluin-
do irmãos, escola e, quando possível, amigos; 

•  esclarecer aos pacientes e familiares a longa du-
ração do tratamento e a inconstância na perda 
de peso; 

•  estimular o consumo de alimentos ricos em 
fibras, como grãos e cereais integrais, frutas, 
sempre que possível com casca, verduras e le-
gumes; 

•  orientar para a redução do consumo de alimen-
tos ricos em carboidratos simples, assim como 
de bebidas alcoólicas; 

•  estimular o consumo de carnes magras (aves, 
boi, peixe), retirando a gordura e peles aparen-
tes; 

•  dar preferência às preparações cozidas, assadas, 
grelhadas e refogadas, evitando ao máximo as 
frituras; 

•  evitar alimentos gordurosos; 
•  incentivar a participação em grupos de obesos 

e atividades educativas, o que pode ser de gran-
de valia.

Devemos esperar perdas de 0,5 a 1 kg por 
semana. 

TRATAMENTO fARMACOLóGICO

A terapia com base em modificações no es-
tilo de vida fornece meios para que os indivíduos 
obesos desenvolvam aptidões para lidar com um 

OBESIDADE NA ADOLESCêNCIA: REFLExõES E ABORDAGEM Cardoso et al.
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ambiente que promove a superalimentação e o 
sedentarismo. O tratamento farmacológico aju-
daria a minimizar os efeitos biológicos do ganho 
de peso(8). 

Em adolescentes, ainda não há um consenso 
quanto a indicações precisas de quando associar 
medicamento às orientações para modificação 
do estilo de vida. As drogas mais estudadas nessa 
população são o orlistate e a sibutramina, tendo 
sido utilizadas em pacientes acima do percentil 
95 para IMC/idade. O orlistate está liberado para 
utilização acima dos 12 anos de idade, e a si-
butramina, para adolescentes acima de 16. Os 
estudos mais recentes apontam que no período 
de um ano há maior perda ponderal nos grupos 
que utilizaram orlistate(5) (120 mg três vezes ao 
dia) ou sibutramina(4) (10 mg/dia, com progres-
são da dose para 15 mg/dia no sexto mês de 
tratamento, caso não haja redução de 10% do 
IMC inicial) em combinação com as medidas não 
farmacológicas quando em comparação com o 
grupo controle.

Os efeitos colaterais mais comuns com o 
uso de sibutramina são taquicardia, xerostomia, 
constipação intestinal, vertigem, insônia e HA(4). 
Com o uso de orlistate, foram observados estea-
torreia, dor abdominal, urgência e escape fecal(5).

Em virtude da curta duração desses estu-
dos, questões como se a perda ponderal obser-
vada ao longo de um ano será sustentada e so-
bre a necessidade de tratamento farmacológico 
de longo prazo (e suas eventuais complicações), 
além do real impacto do uso dessas medicações 
sobre a redução da morbi/mortalidade de even-
tos cardiovasculares, permanecem em aberto.

TRATAMENTO CIRÚRGICO

Na população adolescente, a indicação de 
cirurgia bariátrica ainda é controversa, principal-
mente pela falta de estudos prospectivos de longo 
prazo. Sabe-se que nessa faixa etária a maturação 
esquelética e neuroendócrina é acelerada, não es-
tando claro se tais processos podem ser afetados 
pela síndrome restritiva/mal absortiva provocada 

pela cirurgia. Por tal motivo, o procedimento não é 
indicado para adolescentes que ainda não tenham 
atingido o estágio IV de Tanner e 95% da estatura 
final (com base na idade óssea). Outras contraindi-
cações seriam adolescentes do sexo feminino grá-
vidas, amamentando ou que desejem engravidar 
em até dois anos após o ato cirúrgico(2).

Deve-se considerar cirurgia bariátrica para os 
adolescentes que não apresentem contraindicação 
e tenham IMC ≥ 40 kg/m2, com comorbidade esta-
belecida (DM2, apneia do sono, hipertensão refra-
tária ou com lesão de órgão-alvo); IMC ≥ 50 kg/m2 
com comorbidades menos graves(2).

São fundamentais avaliação e acompanha-
mento psicológico antes e após a cirurgia por 
profissional de saúde mental qualificado.

Questões como melhor momento para in-
tervenção, custos, comportamento de risco após 
perda ponderal, adesão ao novo estilo de vida e 
duração da perda ponderal/melhora das comorbi-
dades ainda permanecem sem resposta, motivan-
do estudos de longo prazo, como o Longitudinal 
Assessment of Bariatric Surgery (Teen-LABS), na 
tentativa de melhor compreensão da obesidade 
em adolescentes e de melhor resposta ao trata-
mento cirúrgico(8). 

CONCLUSÃO

O atendimento ao adolescente obeso é um 
desafio para toda a equipe de saúde e deve ser 
focado em medidas preventivas e mudança no 
estilo de vida, tanto do paciente quanto da sua 
família. As medidas preventivas devem ter início 
ainda no pré-natal e nos primeiros anos de vida, 
evitando-se a obesidade gestacional, priorizando 
o aleitamento materno exclusivo e introduzindo 
outros alimentos só a partir do sexto mês de vida. 
Uma vez estabelecida a obesidade, o índice de su-
cesso do tratamento é baixo, tendo aumentado 
com as novas modalidades terapêuticas. Faltam 
evidências de estudos de longo prazo que nos 
permitam afirmar que a perda ponderal será sus-
tentada, o que reforça ainda mais a necessidade 
de medidas de prevenção.
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