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RESUMO 

 

A pandemia de COVID-19 causada pelo vírus SARS-CoV-2 trouxe impactos 

expressivos na dinâmica social, nos sistemas de saúde e na economia. Ainda com 

poucos estudos sobre o tema, evidências cientificas vêm sendo construídas a fim de 

elucidar os principais fatores de risco que contribuem para o agravamento dos 

sintomas ligados à COVID-19. Simultaneamente a esse cenário, o mundo 

experiencia uma outra epidemia, a obesidade, que vem se intensificando desde o 

princípio do processo de globalização e que envolve alterações no processo de 

homeostase energética sob forte influência de um ambiente obesogênico 

estabelecido. Neste projeto foi feita uma revisão bibliográfica com o objetivo de 

compreender mecanismos fisiopatológicos envolvidos em diversas doenças como 

diabetes mellitus, tromboembolismo e dislipidemias, demasiadamente relacionadas 

com a obesidade. Também foi objetivo deste estudo compreender se esses 

distúrbios (relacionados a obesidade) influenciam a função respiratória (agravada 

para o COVID-19). Entretanto, além de poucos dados epidemiológicos, a literatura 

apresentou poucos estudos sobre como a obesidade pode influenciar no curso da 

doença, permanecendo ainda como um grande campo de pesquisa em aberto. Por 

ora, foi descrito que o desenvolvimento de comorbidades associadas à obesidade, 

tais como diabetes mellitus, dislipidemia e tromboembolismo, agravam o quadro 

respiratório causando complicações que podem levar ao surgimento de outras 

doenças, sendo reconhecido através da literatura, a importância no cuidado com a 

saúde dos indivíduos a fim de evitar que a obesidade se desenvolva, e quando já 

estabelecida, que seja adequadamente tratada para reduzir o risco de complicações 

e o avanço de graves comorbidades, que podem agravar o quadro respiratório e que 

podem afetar tanto a qualidade quanto a expectativa de vida pelo risco de 

complicações tal como é observado no agravamento da COVID-19. 
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ABSTRACT 

 

The COVID-19 pandemic caused by the virus SARS-CoV-2 brought expressive 

impacts on the social dynamics, the health systems and economy of the world. Even 

with few studies about the subject, scientific evidence is being to elucidate the major 

risk factors that contribute to the worsening of symptoms linked to COVID-19. 

Simultaneously to this scenario, the world experiences another epidemic, obesity, 

since the beginning of the globalization process and that involves changes in the 

process of energetic homeostasis under a strong influence of the established 

obesogenic environment. This paper proposal was made a bibliographic revision with 

the objective to comprehend the physiopathological mechanisms involve in several 

diseases such as diabetes mellitus, thromboembolism, and dyslipidemia which are 

related to obesity. In Addition, the aim of this study was also understanding whether 

these disorders (related to obesity) influence respiratory function (aggravated for 

COVID-19). However, beyond the few epidemiological indicators, the present 

literature offered few studies on how obesity may influence the course of the disease, 

still remaining an open field for future studies. For now, it has been described that the 

development of comorbidities associated with obesity, such as diabetes mellitus, 

dyslipidemia and thromboembolism, worsens the respiratory condition causing 

complications that can lead to the appearance of other diseases, being recognized 

through the literature, the importance in taking care of individuals health in order to 

prevent obesity, and when already established, which can worsen the respiratory 

condition and which can affect both quality and life expectancy due to the risk of 

complications, as observed in the worsening  of COVID-19. 
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1. INTRODUÇÃO  

A obesidade vem sendo alvo de estudo de diversas áreas do 

conhecimento devido a seu caráter multifatorial e sua alta prevalência na 

população mundial. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

(2020) aproximadamente 30% da população mundial se apresenta obesa, 

sendo que somente no Brasil, cerca de 96 milhões de pessoas estão com 

sobrepeso (Pesquisa Nacional de Saúde, 2019). 

Simultaneamente a esse cenário, desde dezembro de 2019 o mundo 

experiencia uma pandemia viral de SARS-CoV-2, demasiadamente 

transmissível e que impõe diversos desafios no conhecimento e manejo da 

doença desenvolvida por esse vírus, nomeada de COVID-19.  

Desta maneira, funções respiratórias altamente comprometidas, dores 

musculares, entre outros aspectos, vão se configurando como características 

recorrentes no perfil de indivíduos que apresentam maiores complicações de 

COVID-19.  

A revisão de literatura aqui elucidada, ao apresentar a obesidade e suas 

diversas alterações metabólicas como um componente chave na manutenção e 

desenvolvimento de múltiplas doenças – doenças respiratórias - surge como 

um mapeamento de um dos fatores de risco que colabora para intensificação e 

agravamento da doença do novo coronavírus. 

 

2. OBJETIVOS 

 Este trabalho teve como objetivo compreender os mecanismos 

fisiopatológicos relacionados ao sobrepeso e obesidade e relacionar ao 

agravamento da função respiratória diante da doença COVID-19. 

 

3. METODOLOGIA 

 A presente pesquisa se configura como um estudo de abordagem 

qualitativa no qual optou-se por uma revisão bibliográfica. As referências 

apresentadas pela literatura para a realização desta revisão, foram coletadas a 

partir das bases de dados PubMed e SciELO, além de sites oficiais da 

Organização Mundial da Saúde, e Ministério da Saúde, utilizando como cri tério 

pesquisas que abordassem a obesidade e sua fisiopatologia nos últimos 20 

anos. Foram analisados também estudos que investigaram os fenômenos 
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relacionados com a pandemia de COVID-19 de maneira a compreender seu 

surgimento e sua relação com a obesidade.  

Posteriormente as informações foram organizadas de maneira que o leitor 

pudesse acompanhar as relações entre a obesidade, a regulação da 

homeostase, os fatores obesogênicos as doenças envolvidas e a pandemia de 

COVID-19. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 Obesidade 
 

4.1.1 Definição e Epidemiologia 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) o sobrepeso e 

a obesidade são definidos como o acúmulo de gordura corporal anormal ou 

excessivo que apresenta risco à saúde (World Health Organization, 2020).  

Estudos recentes indicam que as condições de sobrepeso e obesidade 

tem crescido em proporções epidêmicas. De fato, o número de pessoas com 

excesso de peso atinge 2 bilhões, ou seja, cerca de 30% da população 

mundial, sendo que anualmente, aproximadamente 4 milhões de pessoas 

morrem decorrente das complicações metabólicas resultantes desta condição. 

O Global Burden of Disease Group reportou em 2017 que “desde 1980, a 

prevalência da obesidade dobrou em mais de 70 países e tem aumentado 

continuamente na maioria dos países do mundo” (CABALLERO, 2019; World 

Health Organization, 2020).   

No Brasil, a Pesquisa Nacional da Saúde (PNS) do ano de 2019, 

realizada em parceria entre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e o Ministério da Saúde nos forneceu dados sobre desnutrição, excesso 

de peso e obesidade na população com idade acima de 15 anos. Ao comparar 

os resultados com a Pesquisa Nacional da Saúde anterior, do ano de 2003, os 

resultados apontam aumento significativo na proporção de obesos e pessoas 

com sobrepeso (Ministério da Saúde, 2020). 

De acordo com a Pesquisa Nacional da Saúde (PNS) de 2019, 60,3% da 

população adulta brasileira apresentou excesso de peso, equivalendo a 

aproximadamente 96 milhões de pessoas. O salto na proporção de pessoas 

com excesso de peso na população brasileira com idade acima de 20 anos foi 

de aproximadamente 18%, passando de 43,3% para 61,7% (Ministério da 

Saúde, 2020). 

Nesse mesmo período de 17 anos, a proporção de obesos na população 

brasileira com 20 anos ou mais, passou de 12,2% para 26,8%. A prevalência 

foi maior entre as mulheres, que apresentaram um aumento de 14,5% para 

30,2%, ao passo que nos homens a incidência passou de 9,6% para 22,8%. Ao 
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analisar a população mais nova também se encontra o indicador mais elevado 

nas mulheres. (Ministério da Saúde, 2020)       

A forma mais simples e utilizada para a classificação de 

sobrepeso/obesidade é feita por meio do cálculo do Índice de Massa Corporal 

(IMC). O IMC é um índice que utiliza a massa e altura de um indivíduo para 

fornecer uma estimativa de gordura corporal para homens e mulheres de 

qualquer idade. Este índice, é calculado utilizando a massa do indivíduo, em 

quilogramas, dividida pela sua altura em metros quadrados, conforme fórmula 

abaixo (WEIR e JAN, 2020).  

 
 

O número obtido dessa equação é classificado da seguinte forma:  

 
Tabela 1 – Classificação IMC 

Classificação IMC (kg/m2) 

Severamente abaixo do peso  Abaixo de 16,5 

Abaixo do peso  Entre 16,5 até 18,5  

Peso normal  Maior ou igual a 18,5 até 24,9 

Sobrepeso Igual ou maior à 25 até 29,9 

Obesidade  Maior ou igual a 30 

Obesidade grau I  30 a 34,9 

Obesidade grau II 35 a 39,9 

Obesidade grau III Igual ou maior que 40 

 

Fonte: Própria autora, adaptado de WEIR e JAN, 2020. 

 

Apesar do corriqueiro uso do IMC como um parâmetro associado à 

saúde, a utilização como único método para correlação entre peso e saúde é 

alvo de críticas. O IMC falha em contemplar múltiplos fatores importantes como 

massa muscular (por exemplo, alta em atletas e baixa em idosos), diferentes 

locais de adiposidade, e diferenças entre etnias. Algumas outras formas de 

medição são acessíveis e auxiliam nessa avalição, como medição da 
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circunferência da cintura, relação cintura/ quadril, impedância bioelétrica e 

espessura da dobra da pele, porém, mesmo assim proporcionam uma análise 

limitada. Até mesmo técnicas de avaliação mais robustas como ressonância 

magnética e tomografia computadorizada apresentam restrições, pois além de 

terem alto custo financeiro, não conseguem ser adaptadas para todos os 

indivíduos como grávidas, crianças e pessoas com grau de obesidade mais 

avançado (WILLIAMS et al., 2015).  

Sendo assim, a avaliação e caracterização de um indivíduo com 

sobrepeso/ obeso deve contemplar outros parâmetros, como um histórico 

detalhado, exames físicos, exames de imagem e análises clínicas (ARONNE; 

NELINSON; LILLO, 2009). 

 

4.1.2 Etiologia 

Uma das principais causas apontadas para a obesidade é o desbalanço 

energético, do excesso do consumo de energia (via ingestão alimentar) em 

relação à energia gasta (via metabólica e atividade física). No entanto, a 

etiologia da obesidade e excesso de peso é altamente complexa e envolve 

outros fatores como genético, fisiológico, ambiental, psicológico, social, 

econômico e inclusive político que interagem em diferentes graus e contribuem 

para o desenvolvimento da obesidade (WRIGHT e ARONNE, 2012). A seguir, 

será abordada a regulação da homeostase e em seguida os principais fatores 

etiológicos envolvidos na patogenia da obesidade.  

 

4.1.2.1 Regulação da Homeostase Energética 

4.1.2.1.1 Controle da Ingestão Alimentar 

 A capacidade do cérebro em regular a ingestão alimentar em resposta a 

necessidades energéticas é essencial para a sobrevivência (MORTON et al., 

2006). O Sistema Nervoso Central (SNC) possui mecanismos de regulação da 

ingestão alimentar e responde de formas distintas aos estoques de gordura 

corporal presentes no organismo. As modificações adaptativas no nosso 

sistema neuronal são responsáveis tanto pelo mecanismo de indução de fome 

quanto pelo mecanismo de saciedade (MORTON et al., 2006). Há mais de 50 

anos estudos estabeleceram que o hipotálamo é o principal responsável pela 

regulação da homeostase alimentar, ou seja, possui o papel de regular a 
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ingestão alimentar de acordo com as necessidades energéticas. Porém, após a 

compreensão de sua anatômica funcional e química descobriu -se que a 

interpolação do hipotálamo com outras regiões cerebrais é de extrema 

importância para que essa regulação ocorra (GADDE et al., 2018).  

Sinais periféricos como os visuais, auditivos, olfativos e até os 

relacionados à ingestão do alimento como o sabor, ou sinalização mecânica, 

química e endócrina da presença ou não do alimento no trato gastrointestinal 

(TGI) devem chegar no hipotálamo, responsável pelo controle homeostático 

(GADDE, 2018). Isso pode ocorrer de duas formas, (i) pela ação direta no 

núcleo arqueado do hipotálamo, através de outras partes do cérebro, e pela 

corrente sanguínea; (ii) ou pelo tronco cerebral que recebe mensagens tanto do 

trato gastrointestinal quanto da corrente sanguínea (PARK e BLOOM, 2005).  

A função chave do hipotálamo é detectar a escassez ou não no 

fornecimento de nutrientes, e gerar uma reposta que pode ser de curto ou de 

longo prazo. A sinalização nesse processo deve ser muito eficiente para que o 

cérebro gere essa resposta da forma mais adequada (GADDE et al., 2018).  

A regulação homeostática também sofre ação do sistema córtico-

límbico, constituído por estruturas relacionadas com o aspecto emocional da 

ingestão alimentar independente da fome, mas sim relacionado ao prazer ao 

ato de se alimentar, o então denominado sistema de recompensa alimentar. 

Nesse sistema ocorre um outro tipo de regulação que é a hedônica, a qual está 

fortemente relacionada com o consumo de alimentos palatáveis (fig.1) (GADDE 

et al., 2018). 
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Figura 1 – Sistema e vias neuronais relacionadas à regulação homeostática alimentar 

 

Fonte: Própria autora, adaptado de Gadde et al., p.71, 2018 

 

a) Sinalizadores periféricos na regulação da homeostase energética  

i) Tecido adiposo e adipocinas   

O tecido adiposo é o principal reservatório de energia presente no corpo 

do ser humano (LEITE, ROCHA e BRANDÃO-NETO, 2009). São dois os tipos 

de tecido adiposo nos mamíferos: (i) O tecido adiposo marrom e (ii) o tecido 

adiposo branco, que são controlados diretamente pelo sistema nervoso 

autônomo pelas vias parassimpática e simpática (FONSECA-ALANIZ, 2006). 

Enquanto o tecido adiposo marrom possui uma função termogênica, o tecido 

adiposo branco armazena energia na forma de triacilgliceróis e sua 

participação na homeostase energética ocorre pela ação de dois processos: 

lipogênese e lipólise (LEITE, ROCHA e BRANDÃO-NETO, 2009). 

Adicionamente, o tecido adiposo branco possui capacidade de secretar 

substâncias bioativas que possuem ação sistêmica ou local (LEITE, ROCHA e 

BRANDÃO-NETO, 2009). Com a descoberta relativamente recente (menos de 

30 anos) de uma série de proteínas secretadas por esse tecido – adipocinas – 

começou-se a compreendê-lo como um elemento importante nos processos 

fisiológicos e metabólicos (FONSECA-ALANIZ, 2006). 
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As adipocinas tem estruturas e funções bem variadas; alguns exemplos 

são as relacionadas ao sistema imune como as citocinas, as proteínas da via 

complemento, as de regulação da pressão sanguínea, de homeostase 

vascular, homeostase glicêmica e da angiogênese (FONSECA-ALANIZ, 2006). 

Mais de 50 adipocinas já foram identificadas, sendo a leptina uma das 

adipocinas mais importantes envolvidas na regulação da homeostase 

energética (LEITE, ROCHA e BRANDÃO-NETO, 2009).  

  

ii) Leptina 

É um hormônio polipeptídico descoberto em 1994 formado por 167 

aminoácidos, secretado principalmente por adipócitos brancos e que circula no 

plasma em concentrações proporcionais à massa de tecido adiposo branco 

(MANCINI e HALPERN, 2002; PARK e BLOOM, 2005). 

A leptina é um sinalizador (lipostato) de longo prazo, que tem a 

capacidade de sinalizar ao hipotálamo sobre os estoques de energia, além da 

regulação da função neuroendócrina e do metabolismo tanto da glicose como 

de gorduras (VELLOSO, 2006; ROMERO e ZANESCO, 2006). Em condições 

fisiológicas, os níveis elevados de leptina sinalizam ao cérebro sobre o 

aumento do tecido adiposo branco e, em resposta a esta sinalização, 

hipotálamo ativa as vias anorexígenas responsáveis pela geração de 

saciedade. Desta forma, a leptina atua centralmente reduzindo a ingestão 

alimentar e aumentando o gasto energético, contribuindo assim para a 

homeostase energética (LEITE, ROCHA e BRANDÃO-NETO, 2009). 

A sinalização da leptina é dependente da ligação a receptores (LepRs) 

expressos no cérebro e nos tecidos periféricos (SCHWARTZ et al, 2000; PARK 

e AHIMA, 2014).  Existem pelo menos seis isoformas do receptor de leptina, 

sendo todos membros da superfamília de receptores de citocinas (VELLOSO, 

2006; SCHWARTZ et al., 2000). O receptor de isoforma longa (ObRb) é 

expresso de forma predominante, fortemente no hipotálamo e em outras áreas 

do cérebro, no qual regula a homeostase energética, regulação hedônica da 

alimentação, função endócrina, memória e aprendizagem e é o principal 

responsável pela transdução do sinal (FONSECA-ALANIZ, 2006; PARK e 

AHIMA, 2014). 
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Para que ocorra essa transdução, os receptores se dimerizam na 

presença da leptina e sua ativação ocorre por alterações conformacionais que 

levam a ativação de proteínas janus quinases (JAK), uma família de tirosina 

quinases envolvidas em sinalização intracelular de citocinas, e Proteína 

Transdutora de Sinal e Ativadora de Transcrição, proteína conhecida como 

STAT, que por sua vez, estimula a transcrição de genes alvo que medeiam 

alguns dos efeitos celulares da leptina (VELLOSO, 2006; SCHWARTZ et al., 

2000).   

Detalhadamente, o que ocorre é a ligação da leptina à isoforma longa do 

receptor de leptina (ObRb) que resulta em sua dimerização, levando à 

formação do complexo ObRb / Janus quinase 2 (JAK2). O JAK2 ativado 

fosforila a si mesmo e vários resíduos de tirosina - Tyr985, Tyr1077 e Tyr1138 - 

que vão resultar na fosforilação das STATs – STAT3 e STAT5. As duas 

proteínas fosforiladas se translocam para o núcleo e ativam a transcrição de 

seus genes alvo, os quais medeiam o efeito anorexigênico da leptina (PARK e 

AHIMA, 2014). 

A sinalização da leptina sofre ação de proteínas inibitórias, a Suppressor of 

Cytokine Signaling 3 (SOCS3) e a Protein-Tyrosine Phosphatase1B (PTP1B). 

Especificamente em relação à SOCS3, a STAT3 e STAT5 estimulam sua 

síntese, que quando está aumentada inibe a sinalização da leptina pela via da 

JAK2/STAT3. Esse é um mecanismo endógeno de controle da função da 

própria leptina (fig. 2) (KIEVIT et al, 2006; PARK e AHIMA, 2014). 

Figura 2 – Modelo de sinalização da leptina 

 

Fonte: Adaptado de PARK e AHIMA, p.2, 2014 
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Ação da Leptina na homeostase energética 
 

A leptina é altamente expressa no hipotálamo, particularmente no núcleo 

arqueado (ARC) e no hipotálamo ventromedial (VMH). A ação da leptina na 

redução do apetite ocorre por meio de um processo de: I. inibição 

neuropeptídeos orexígenos, tais como o neuropeptídeo Y (NPY) e o peptídeo 

relacionado à proteína agouti (AGRP), II.  estímulo de neuropeptídeos 

anorexígenos, tais como o hormônio α-melanócito estimulante (α-MSH) que é 

clivado a partir da pró-opiomelanocorticotropina (POMC), e o transcrito 

regulado por anfetamina e cocaína (CART) (fig.3) (ROMERO e ZANESCO, 

2006; SILVA, 2014).  

 

Figura 3 – Ação da leptina na homeostase energética   

 

 Fonte: Adaptado de SCHWARTZ et al., p.664, 2000 

 

Resistência à leptina e associação com a obesidade  

Indivíduos obesos apresentam níveis plasmáticos de leptina 

aumentados. A hiperleptinemia atua como um fator pró-inflamatório e é uma 

das principais causas que dificultam a perda de peso e a manutenção do peso 

corporal nesses indivíduos e geralmente está relacionada à resistência à 

leptina pela deficiência em seu sistema de transporte na barreira 

hematoencefálica ou ainda por alterações no receptor de leptina (ROMERO e 

ZANESCO, 2006). De uma forma geral, resistência à leptina refere-se à 
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capacidade reduzida do receptor de leptina em suprimir o apetite e ganho de 

peso e de promover o gasto de energia, tornando-se um fator de risco primário 

para o desenvolvimento da obesidade (MORRIS e RUI, 2009). 

Ao diminuir a capacidade circulante da leptina em entrar no fluido 

intersticial cerebral, no qual ela se liga aos receptores, há prejuízo no 

transporte de leptina através das células endoteliais da barreira 

hematoencefálica. Tem sido descrito que assim como a insulina, a absorção de 

leptina pelo cérebro é facilitada por receptores de leptina expressos por células 

endoteliais na barreira hematoencefálica, as quais funcionam como 

transportadores de leptina. A disfunção desse processo de transporte pode 

levar à obesidade pois os níveis de leptina no líquido cefalorraquidiano são 

baixos em comparação ao plasma. Como consequência dessa desproporção a 

sinalização fica mais fraca e a leptina perde essa capacidade de diminuir a 

ingestão alimentar (SCHWARTZ et al., 2000; CARO et al., 1996).   

A outra justificativa está relacionada às alterações no receptor de leptina. 

A ativação do seu receptor induz a expressão da SOCS-3 e, quando há uma 

atividade excessiva da SOCS-3, ela pode bloquear a ação da leptina de forma 

mais rápida, diminuindo a ação central da leptina e, assim, prejudicando a 

homeostase energética (fig.4) (SCHWARTZ et al., 2000).   

 

iii) Insulina 

A insulina é um hormônio pancreático que atua de forma muito similar à 

leptina, agindo no SNC de forma a reduzir a ingestão energética. Sua secreção 

é proporcional à massa de gordura corporal e seus níveis centrais são 

proporcionais ao seu nível plasmático (SCHWARTZ et al., 2000).   

O aumento do peso reduz a sensibilidade à insulina, a qual varia de 

acordo com os estoques de gordura corporal. À medida que ocorre o aumento 

do peso, a secreção de insulina deve aumentar tanto no estado basal quanto 

na resposta pós-prandial para compensar a resistência insulínica se a 

homeostase da glicose for mantida (SCHWARTZ et al., 2000).   

A falha na adaptação das células β-pancreáticas em resposta ao 

aumento da secreção da insulina causa a hiperglicemia e geralmente está 

relacionada ao desenvolvimento do diabetes mellitus do tipo 1. Porém, quando 

o indivíduo está obeso e se apresenta resistente à insulina, essa deficiência 
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também pode contribuir para o desenvolvimento do diabetes mellitus do tipo 2. 

O aumento da secreção de insulina à medida que a obesidade progride atua de 

forma a aumentar a entrega de insulina ao cérebro e ajudar a limitar o ganho 

de peso (fig.4) (SCHWARTZ et al., 2000).   

  

Figura 4 – Modelo que ilustra como a adiposidade corporal está associada a mudanças 

compensatórias na ingestão de alimentos e sua associação com a leptina e a insulina. 

 
Fonte: Adaptado de SCHWARTZ et al, p.662, 2000 

 

b) Sinalizadores do Trato Gastrointestinal (TGI)  

Além dos hormônios periféricos temos os sinalizadores do trato 

gastrointestinal. Grande parte destes respondem à chegada de alimento, 

promovendo uma ação anorexígena central de curto prazo. Alguns que podem 

ser citados são (i) colecistocinina (CCK), produzida no intestino delgado e 

liberada em resposta à ingestão de gordura e proteína inibindo o apetite; (ii) 

peptídeo YY (PYY) que tem efeito supressor do apetite de forma dose-

dependente e (iii) Glucagon-like peptide (GLP-1) que é produzido por um 

processamento do proglucagon e está envolvido no metabolismo de 

carboidratos e acredita-se que é um sinal que atua no aumento da secreção da 

insulina. Foi demonstrado que a exendina, um antagonista de GLP-1, promove 

aumento do apetite, corroborando a hipótese de que este peptídeo atua de 
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forma a ativar os circuitos anorexígenos. Todos eles têm atividade local no trato 

gastrointestinal e funções periféricas associadas a digestão e absorção de 

alimentos (MANCINI e HALPERN, 2002).  

 Por outro lado, a Grelina é o único hormônio conhecido do TGI até o 

momento com atividade orexígena, ou seja, estimulando a fome. Produzido 

pelas células Gr estomacais também atua na secreção do hormônio do 

crescimento (GH), no controle da secreção ácida e da motilidade gástrica e 

possui uma influência na função endócrina pancreática e no metabolismo da 

glicose (ROMERO e ZANESCO, 2006).   

 

c) Efetores centrais 

Existem diversos neurotransmissores e neurônios que influenciam o 

comportamento alimentar e seus receptores são encontrados no hipotálamo. 

Na tabela abaixo encontram-se as principais substâncias com capacidade de 

atuar no controle da ingestão alimentar e estão categorizadas em (i) 

substâncias orexígenas; ou (ii) substâncias anorexígenas. Nos próximos 

tópicos serão descritos os principais.  

Tabela 2: Neurotransmissores e Neuropeptídeos que inf luenciam os centros da fome e da 
saciedade no hipotálamo 

 

Diminuem a Ingestão de Alimentos 

(Anorexígenos) 

Aumentam a Ingestão de Alimentos 

(Orexígenos) 

Hormônio α-melanócito estimulante (α-MSH)  Neuropeptídeo Y (NPY) 

Neurônios pró-opiomelanocortina (POMC) Proteína relacionada ao agouti (AGRP)  

Serotonina  Hormônio concentrador de melanina (MCH) 

Transcrito relacionado à cocaína e à 

anfetamina (CART) 
Orexinas A e B 

Hormônio liberador da corticotropina Endorf inas 

 Galanina (GAL) 

 Aminoácidos (Glutamato e Ácido g-butirico) 

 Endocanabinoides  

 

Fonte: Própria autora, adaptado de GUYTON e HALL, 2006 
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i) Serotonina (5-HT) 

A serotonina, dopamina, histamina e norepinefrina são monoaminas que 

atuam na regulação do apetite e podem tanto levar ao aumento da ingestão 

alimentar quando a diminuição, dependendo de qual receptor elas se ligam 

(MANCINI e HALPERN, 2002). 

Especificamente em relação à serotonina, a ingestão alimentar aguda é 

capaz de estimular liberação da serotonina no hipotálamo. A 5-HT possui 

receptores, em especial o 5-HT1B e o 5-HT2C, que estão relacionados à redução 

da ingestão de alimentos. Essa ação começa a ocorrer após aproximadamente 

20 minutos da ingestão aguda do alimento (MANCINI e HALPERN, 2002). 

Em um estudo analisando os efeitos centrais da leptina em ratos 

eutróficos, Telles e colaboradores (2003) demonstraram que a infusão 

intracerebroventricular deste hormônio foi capaz de potencializar a liberação de 

serotonina em resposta à ingestão alimentar aguda. Os autores propuseram 

que a leptina não seria capaz de estimular a liberação hipotalâmica de 

serotonina no jejum, mas apenas a potencializaria após a ingestão alimentar, 

ilustrando um possível efeito da leptina na regulação da homeostase 

energética. Tais resultados ajudam a entender os desbalanços relacionados ao 

processo de obesidade, em especial, quando há um processo de resistência 

central à leptina.  

 

ii) Neuropeptídeo Y (NPY)  

Com potente ação orexígena, o NPY é um peptídeo constituído de 36 

aminoácidos que estimula primariamente a ingestão de carboidratos pela ação 

em receptores localizados no núcleo paraventricular (PVN) (fig.5) (MANCINI e 

HALPERN, 2002). Estudos em modelos animais, após a injeção de NPY nos 

ventrículos cerebrais ou diretamente no hipotálamo de ratos mostrou que o 

NPY estimula potentemente a ingestão de alimentos e diminui o gasto de 

energia, ao mesmo tempo que induz enzimas lipogênicas no fígado e no tecido 

adiposo branco. Consequentemente, a administração central contínua ou 

repetida de NPY leva prontamente à obesidade (SCHWARTZ et al, 2000).   

O NPY é um dos principais efetores que são bloqueados pela leptina, 

mas tem sua ação aumentada na presença de jejum ou diabetes (MANCINI e 

HALPERN, 2002).  



 

25 
 

 

Figura 5- Integração dos sinais periféricos e centrais envolvidos na homeostase energética  

 
Fonte: GUYTON e HALL, p. 852, 2006 

 

iii) Agouti-related protein (AGRP) e Melanocortinas hipotalâmicas 

Melanocortinas são peptídeos que são clivados a partir de uma molécula 

precursora, a pro-opiomelanocortina (POMC), formando o hormônio α-

melanocyte-stimulating hormone (α-MSH) que exerce seu efeito ligando-se a 

membros de uma família de receptores de melanocortina - MC3 e MC4 (fig. 6) 

(SCHWARTZ et al, 2000). Ao fazer isso, ele inibe a ingestão, ou seja, o α-MSH 

tem ação supressora do apetite e aumento do gasto energético. Porém existe 

um peptídeo orexígeno, o AGRP que é antagonista aos receptores de 

melanocortina, principalmente o MC4. Esse receptor quando bloqueado 

continuamente leva à hiperfagia e consequentemente leva à obesidade. 

(PRITCHARD e WHITE, 2005). Aproximadamente 6% da obesidade 

monogênica observada em humanos é decorrente de defeitos no receptor de 

melanocortina-4 (CHAUDHRI et al., 2006). 

Figura 6 – Função do AGRP no hipotálamo 
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Fonte: Adaptado de PRITICHARD e WHITE, p. 1766, 2005 

 

A leptina também atua no sistema das melanocortinas. Por exemplo, no 

estado alimentado (fig. 7), o alto nível de leptina circulante estimula os 

neurônios POMC, que provavelmente ativam os neurônios MCR4 que agem 

limitando a ingestão adicional de alimentos. Os neurônios que produzem o 

AGRP, um potente efetor orexígeno, não entram em ação, reduzindo o tônus 

glutamatérgico excitatório aplicado sobre eles (NUZZACI et al., 2015).  

Quando estamos em jejum e temos a liberação de grelina circulante, 

esse hormônio orexígeno promove a justaposição de novas sinapses 

excitatórias nos neurônios AGRP. Esses neurônios estimulam a liberação do 

GABA que é responsável por inibir os neurônios da POMC e bloquear os 

receptores do tipo MCR4, gerando a fome (NUZZACI et al., 2015).  
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Figura 7 - Remodelação sináptica em neurônios AgRP e POMC após a privação de 

alimento 

 

Fonte: Adaptado de NUZZACI et al., p. 4, 2015 
 
 

 

iv) Transcrito relacionado à cocaína e à anfetamina (CART) e 

Melanocortinas 

A CART é um peptídeo expresso principalmente no sistema nervoso 

central e em células de origem neuronal e está envolvido em uma ampla gama 

de comportamentos, tais como regulação da ingestão de alimentos, inibindo o 

apetite, homeostase energética e reprodução (LI et al., 2017).  

No final da década de 90, foram feitos estudos com modelos animais 

que mostram que a administração da CART inibe a ingestão alimentar de forma 

dose-dependente. Também foi observado que em resposta à administração da 

CART a massa corporal também reduzia (LI et al., 2017).  

A leptina também atua de forma muito potente na CART, estimulando de 

forma muito potente a síntese e secreção de CART no h ipotálamo (LI et al., 

2017).  

 

d) Perda da homeostase energética 

O hipotálamo detecta e integra o feedback dos hormônios adipostáticos, 

que circulam em níveis proporcionais ao estado nutricional e às reservas de 
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tecido adiposo. A insulina e a leptina atuam diretamente nos subconjuntos 

neuronais no ARC do hipotálamo para controlar a homeostase energética. 

Através da ativação de neurônios POMC e inibição de neurônios AgRP, os 

sinais adipostáticos ativam neurônios que expressam MC4R no PVN. Durante 

condições de jejum, a expressão de AgRP aumenta, enquanto a expressão de 

POMC é reduzida, resultando em diminuição da sinalização MC4R. No estado 

alimentado, os níveis de AgRP diminuem e os níveis de POMC aumentam, o 

que ativa a sinalização MC4R e culmina em saciedade e estimulação do gasto 

de energia. A inflamação neuronal e a subsequente resistência à insulina e 

leptina em neurônios do ARC interrompem esse ciclo de feedback metabólico, 

promovendo ainda mais a ingestão de alimento e ganho de peso corporal (fig. 

8) (JAIS e BRÜNING, 2017). 

 

Figura 8 – Controle hipotalâmico da homeostase energética 

 

Fonte: Adaptado de JAIS e BRÜNING, p. 25, 2017 
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4.1.2.2 Sistema hedônico  

A regulação homeostática sofre influência do sistema córtico-límbico que 

consiste em áreas corticais, gânglios basais, hipocampo e amígdala que estão 

intimamente interligadas ao hipotálamo e ao tronco cerebral e são estruturas 

relacionadas ao aspecto emocional, cognitivo e de memória em relação à 

ingestão alimentar, independente da fome fisiológica (GADDE et al., 2018). 

Uma das regulações que ocorrem nesse sistema é a regulação 

hedônica, que está associada ao prazer de ingerir o alimento.  O consumo de 

alimentos na ausência de fome fisiológica é algo comum e o impulso ou desejo 

de consumir alimentos por prazer na ausência de uma necessidade real de 

calorias tem sido referido como fome hedônica, baseada no prazer (fig. 9) 

(LOWE e BUTRYN, 2007). Tem sido proposto que a fome hedônica possa ser 

estimulada devido a disponibilidade de alimentos altamente palatáveis que 

geralmente são aqueles que possuem alta densidade energética, 

principalmente em relação à gorduras e carboidratos, os quais estão muito 

presentes no ambiente alimentar moderno (HORWATH, HAGMANN e 

HARTMANN, 2020). 

Figura 9 – Modelo conceitual relacionado a fome hedônica  

 

Fonte: Adaptado de HORWATH, HAGMANN e HARTMANN, 2020  

A palatabilidade não se relaciona somente ao sabor, mas também ao 

aroma, textura e aparência. Esses alimentos costumam gerar uma maior 

resposta de recompensa e a obesidade pode se desenvolver quando o controle 

homeostático é sobrepujado pelo sistema hedônico (MORTON et al ., 2006) 
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O sistema de recompensa envolve a liberação de dopamina dos 

neurônios que se originam na área tegmentar ventral (VTA) e se projetam para 

o Núcleo Acumbens (NAc). O NAc envia neurônios gabaérgicos que ficam 

tonicamente bloqueando neurônios orexígenos da área hipotalâmica lateral, 

principalmente produtores de NPY que são capazes de responder à estímulos 

homeostáticos (fig.10) (MORTON et al., 2006). 

Quando essa via inibitória deixa de ocorrer os neurônios NPY entram em 

ação independente do controle homeostático, gerando mais fome e consumo 

de alimento e superativação do sistema de recompensa (MORTON et al, 2006). 

Além disso, a sinalização de receptores opióides no NAc e nas 

estruturas adjacentes do prosencéfalo (ativada em parte pela liberação de 

dopamina) também estão relacionados à experiência hedônica por desinibir 

neurônios, com a ativação de vias orexígenas (MORTON et al., 2006). 

 

Figura 10 – Modelo de Recompensa Cerebral  

 

 
Fonte: MORTON et al., p. 291, 2006 

 

  

 Abaixo serão mencionados os principais fatores etiológicos envolvidos 

na patogenia da obesidade. 
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4.1.2.3 Fatores Genéticos, fisiológicos e ambiental  

Von Noorden, médico alemão, em 1907, foi o primeiro a propor que a 

obesidade tinha uma causa biológica inata (endógena). Desde então o conceito 

de uma causa genética para a obesidade vem sendo estudado (THAKER et al., 

2017). No entanto, o fator genético não é algo isolado, a obesidade possui um 

traço hereditário que é influenciado pela interação da genética, epigenética, 

metagenômica e do meio ambiente (THAKER et al., 2017). O uso de modelos 

animais de obesidade, os estudos de associação e ligamento e o crescente 

acesso a ferramentas de alta precisão para investigação genética, têm sido 

efetivos na identificação de diversos genes que influenciam o fenótipo, 

especialmente na obesidade de início precoce (MARQUES-LOPES et al., 2015; 

THAKER et al., 2017).  

De forma a descrever melhor esses genes e suas contribuições para a 

obesidade, podemos classificar amplamente as causas relacionadas à genética 

da obesidade em:  

 

4.1.2.3.1 Obesidade Monogênica:  

A obesidade monogênica é caracterizada pela mutação de um único 

gene que pode interferir na expressão de outros genes. Ela pode ser 

sindrômica, ou não sindrômica. (ROHDE et al., 2018).  

a) Obesidade sindrômica 

Este tipo de obesidade está associado com outros fenótipos como por 

exemplo, anomalias de desenvolvimento neurológico e outras malformações de 

órgãos e sistemas, é extremamente rara (THAKER et al., 2017; PIGEYRE et 

al., 2016).   

A síndrome de Prader-Willi, com incidência é 1 em cada 30.000 

nascidos, é a mais comum e está associada a defeitos na expressão do gene 

no cromossomo 15q, que ocorre por alterações no braço q do cromossomo 

paterno ou por duas cópias maternas dele. É caracterizada por obesidade 

dismórfica prematura (1-3 anos), hiperfagia, hipogonadismo, hipotonia 

muscular, estatura baixa e moderado atraso mental (MARQUES-LOPES et al., 

2004) 

Por enquanto 79 síndromes foram identificadas dos quais apenas 19 

foram caracterizadas completamente, 11 foram parcialmente elucidadas, 27 
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foram mapeadas para uma região cromossômica e 22 continuam 

desconhecidas (ROHDE et al., 2018).  

 

b) Obesidade não-sindrômica 

Os neurotransmissores e hormônios na obesidade não-sindrômica são 

bem reconhecidos e cada um desempenha um papel importante na regulação 

da homeostase energética conforme já abordado anteriormente nessa revisão 

(ROHDE et al., 2018).  

O sistema nervoso central desempenha um papel vital na regulação da 

ingestão de alimentos pela ação da via hipotalâmica da leptina-melanocortina 

como elemento regulador chave do balanço energético (THAKER et al., 2017).  

Os sinais são recebidos de vários tecidos e órgãos, como por exemplo: 

▪ Intestino: hormônios como grelina, peptídeo YY (PYY), 

colecistocinina (CCK), peptídeo semelhante ao glucagon (GLP-1);  

▪ Pâncreas: através da insulina;  

▪ Adipocinas: como leptina e adiponectina; 

O hipotálamo integra esses sinais e ativa diferentes vias para manter o 

balanço energético. Quando ocorre deficiências, resistências ou mutações 

nessas vias temos podemos ter maior ingestão do alimento, e maior ganho de 

peso corporal o que pode levar ao desenvolvimento da obesidade (THAKER et 

al., 2017).  

 

4.1.2.3.2 Obesidade poligênica  

Apesar da contribuição significativa que a obesidade monogênica nos 

trouxe em conhecimento sobre genética e fisiologia da regulação do peso, a 

grande parte dos indivíduos desenvolve a obesidade multifatorial. Atualmente 

mais de 250 genes, regiões cromossômicas e marcadores estão associados 

com a obesidade. Além disso, os fatores epigenéticos, ou seja, fatores 

ambientais como atividade física, alimentação, estresse, uso de álcool e cigarro 

que interagem com o genoma podem modular a expressão de diversos genes 

relacionados à obesidade.  
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4.1.3 Ambiente obesogênico 

Vivenciamos um período evolutivo, chamado por muitos cientistas de 

Antropoceno, em que os impactos das atividades humanas são os principais 

determinantes das mudanças atuais que ocorrem no planeta. Divergente dos 

últimos milhares de anos em que a força determinante de mudanças era a 

natureza, no qual todas as espécies lutavam pela adaptação e sobrevivência, 

temos agora a atividade humana como principal responsável pelas rápidas 

mudanças presenciadas como, por exemplo, o extenso desmatamento, 

aumento no nível dos oceanos, aumento da concentração de dióxido de 

carbono e o aumento da temperatura média da superfície terrestre 

(CABALLERO, 2019). 

Muitos desses impactos decorrentes da atividade humana estão 

relacionados, entre diversos motivos, com a expansão da produção de 

alimentos e com a expansão dos centros urbanos. De acordo com a UN Habitat 

Summit os ambientes urbanos, até 2035, ganharão mais 2 bilhões de pessoas, 

sendo que estes ambientes são caracterizados pelo sedentarismo e pelo 

consumo de alimentos não saudáveis. Essas são algumas das características 

que definem um ambiente obesogênico, que é descrito como um ambiente que 

reúne aspectos relacionados à possíveis causas e efeitos que con tribuem para 

a obesidade (CABALLERO, 2019; FISBERG et al., 2016).  

Conforme já mencionado, a obesidade está relacionada com o consumo 

de energia excessivo crônico que excede a energia gasta. Como visto 

anteriormente os fatores genéticos exercem uma influência no processo de 

obesidade, e estão muito relacionados também com o ambiente em que o 

indivíduo está exposto durante a infância e a vida adulta (NICOLAIDIS, 2019).  

Abaixo encontram-se os principais aspectos que contribuem para a 

construção de um ambiente obesogênico.  

 

4.1.3.1 Ambiente familiar obesogênico  

O ambiente familiar desempenha um importante papel na construção de 

um ambiente obesogênico, principalmente por conseguir influenciar hábitos tão 

precocemente. De uma forma geral, pode se dizer que i) Os hábi tos 

alimentares de crianças e adolescentes são influenciados de forma significativa 

pela disponibilidade e acessibilidade ao alimento e principalmente pela 
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qualidade da alimentação. Assim, se os pais costumam ter hábitos alimentares 

não saudáveis os filhos provavelmente também não os terão; ii) O mesmo 

raciocínio pode ser aplicado à prática de atividades físicas, se o ambiente 

familiar possui espaço para a prática de atividades físicas e se os pais 

costumam praticá-la; iii) A influência das mídias, como por exemplo horas 

despendidas pela família em frente a uma tela, como por exemplo TV e 

internet, impactam nos hábitos de consumo e no sedentarismo (RENDINA, 

CAMPANOZZI, DE FILIPPO, 2019). 

 

4.1.3.2 Mídias e telas: TV, smart-phones, redes sociais e video-games 

O uso excessivo de mídias contribui muito para o sedentarismo e 

desempenha um importante papel para outros fatores obesogênicos como o 

consumo de junk-food, que são os alimentos com alto teor calórico e baixo 

valor nutricional, e o hábito de “petiscar” alimentos enquanto se está em frente 

as telas (NICOLAIDS, 2019). 

Segundo Nicolaids (2019) um estudo realizado que comparava pessoas 

que assistiam pelo menos 3h de TV por dia versus quem não assistia TV 

revelou que quase dobrou a prevalência de sobrepeso nos indivíduos assíduos 

da TV.  Os indivíduos que assistiam mais TV também eram aqueles com menor 

acesso à ambientes para prática de atividade física. Robison et al. (2017) 

também cita estudos observacionais e estudos de coorte que demonstram a 

prevalência do excesso de peso em crianças que passaram muito tempo em 

frente à televisão.  

Crianças e idosos comtemplam o grupo que mais passa tempo em frente 

à TV, variando o tempo gasto de 5 a 10 horas por dia. Geralmente as crianças 

quando crescem diminuem a frequência de tempo em frente à TV, porém 

substituem por outros tipos de mídias como smart-phone ou video-games 

(NICOLAIDS, 2019).  

Apesar de os estudos ainda não serem conclusivos assume-se que o 

tempo em frente às telas estimula um comportamento sedentário e substitui o 

tempo dedicado à atividade física. No entanto, existem muito mais evidências 

que o tempo passado em frente às telas aumenta a prevalência do sobrepeso 

pelo consumo excessivo de alimentos e calorias. Aproximadamente um terço 

da ingestão diária alimentar de crianças ocorrem em frente às telas. Estudos 
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epidemiológicos revelam que crianças que passam mais tempo em frente às 

telas consomem menos frutas e legumes e ingerem mais calorias, muitas 

vezes de alimentos com baixo valor nutricional, como bebidas calóricas e 

alimentos gordurosos (ROBINSON et al., 2017). 

Além disso, também foi comprovado que a exposição às telas leva ao 

aumento do consumo de alimentos, fato que pode estar relacionado à extensão 

da duração da refeição em decorrência ao tempo exposto à tela, como por 

exemplo a continuidade da ingestão de pipoca ao longo de um filme, mesmo 

que não haja sensação de fome. Outro ponto correlacionado a esse evento é o 

mecanismo compensatório de ingestão de calorias, que é provavelmente 

descompassado, ou seja, se em uma refeição o indivíduo ingerir alta 

quantidade de alimentos em sua próxima refeição ao invés de ingerir uma 

quantidade menor, ele continua consumindo a quantidade usual ou  em 

excesso, já que as mídias o distraem da sensação de saciedade (ROBINSON 

et al., 2017).  

Muito se aborda em relação ao comportamento das crianças em frente 

às telas, porém a democratização do acesso à internet e a popularização das 

mídias sociais, ou seja, “formas de comunicação eletrônica (como sites de 

redes sociais e blogs através do qual os usuários criam comunidades online 

para compartilhar informações, ideias, mensagens pessoais e outros 

conteúdos” fez com que os adultos também passassem muito tempo em frente 

às telas. Algumas das principais plataformas de mídia sociais são: Facebook, 

Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn, e plataformas de troca de mensagens 

instantâneas como Whatsapp e Telegram. (WARING et al, 2018, tradução 

nossa). A relação com a internet e mídias sociais pode tornar-se nociva e 

configurar-se como um transtorno psiquiátrico impulsivo similar ao vício 

patológico do jogo (RENDINA et al., 2019).  

Este cenário agravou-se com o estabelecimento do isolamento social 

que se configurou como uma medida de prevenção da contaminação do vírus 

SARS-CoV-2 que ocasionou a pandemia de COVID-19 que perdura até então. 

Nesse contexto, as pessoas passaram a ficar por longos períodos em frente às 

telas principalmente de computadores e smart-phones tanto para atividades de 

lazer quanto para atividades como trabalho e estudo. Dessa forma, os 

indivíduos tendem a adotar hábitos sedentários negligenciando sua 
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alimentação, interrompendo ou diminuindo a frequência da atividade física e 

sofrendo alterações na qualidade do sono. Todas essas características 

influenciam no aumento de peso (BRITO et al., 2020). 

 

4.1.3.3 Sono 

O sono é um importante modulador de funções neuroendócrinas e do 

metabolismo de glicose em crianças e adultos (CAUTER, KNUTSON, 2008). 

Ao longo dos últimos 50 anos observa-se que houve um declínio significativo 

no tempo médio de duração do sono da população infantil e adulta e aumento 

da prevalência do excesso de peso e obesidade, principalmente devido a uma 

mudança de estilo de vida onde os avanços da modernidade permitiram a 

criação de uma sociedade ativa 24h, tanto no aspecto econômico quanto social 

(PATEL, 2009). Essa associação entre duração ou privação de sono e 

obesidade é muito bem estabelecida (ST-ONGE, 2017). No começo do século 

XX os adultos dormiam por volta de 9h por noite e no final dos anos 60 essa 

média passou a ser de 7,7h por noite (PATEL, 2009). Estudos mostram que 

indivíduos que reportaram dormir menos do que 7 horas por noite tinham alta 

prevalência da obesidade e IMC mais altos do que indivíduos que dormiam 

pelo menos entre 7 e 8h.  

Estudos utilizando imagens cerebrais indicam que pode haver uma 

maior suscetibilidade do centro de resposta neural às comidas não saudáveis 

devido a restrições de sono (OLGIVIE e PATEL, 2017). Spring et al. avaliou o 

impacto da duração do sono nos hormônios reguladores do apetite, e constatou 

que os níveis de grelina foram relatados como aumentado em homens jovens 

com peso considerado normal em 28% e níveis de leptina reduzida em 18% 

após períodos de restrição de sono.   

Outro ponto que parece contribuir para esse desequilíbrio hormonal é a 

falta de rotina no padrão do sono, indivíduos com variabilidade em seus 

horários de sono tem dificuldade maiores de criar um padrão de alimentação e 

uma tendência ao consumo de maiores quantidades energéticas diárias (ST-

ONGE 2017). 

Além disso, alguns estudos sugerem uma relação com a fadiga gerada 

por poucas horas de sono e a diminuição das atividades físicas, e como 

consequência o aumento de atividades mais sedentárias, como por exemplo, 
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trocar um passeio no parque ou uma caminhada com animais de estimação por 

assistir algo na televisão ou se engajar em jogos e outras atividades online 

(OLGIVIE e PATEL, 2017).  

 

4.1.3.4 Uma questão Psicossocial sobre alimentação 

As discussões acerca de um ambiente obesogênico não surgiram há 

muito tempo, mas já é um conceito bastante estudado visto a curva ascendente 

no número de pessoas, no mundo todo, apresentando quadros de obesidade, 

entretanto, existem ressalvas que precisam ser levantadas a respeito deste tipo 

de conceito. 

Primeiramente é preciso compreender que existem fatores psicossociais 

e não apenas biológicos que contribuem para esta epidemia de obesidade. 

Uma sociedade no qual existe uma ampla distribuição de comidas de alto valor 

energético, como as disponíveis em serviços de delivery, aliado a ambientes 

com limitações estruturais para a prática de atividade física, não apenas em 

escassez de parques ou áreas livres, mas associados a limitadores sociais, 

como o perigo devido a violência urbana, levam indivíduos a optar por uma 

alimentação menos saudável e menor incidência da prática de atividades física 

(FINLAYSON, 2017). 

Diversas pesquisas foram conduzidas de forma a interrelacionar o 

ambiente de alimentação local com a obesidade. Inicialmente se pensava que 

vizinhanças e bairros com alto número de restaurantes, cafés, supermercados, 

lojas de conveniências e outros poderiam ter uma influência no aumento dos 

níveis de obesidade dentro da população local, especialmente crianças. 

Entretanto, muitos estudos se mostraram não conclusivos e até mesmo 

contrários a este tipo de premissa, uma vez que a presença deste tipo de 

empreendimento pode vir a ajudar um bairro a se tornar mais convidativo às 

caminhadas e outros tipos de atividades físicas. Porém, é importante lembrar 

que os estudos apresentados foram feitos utilizando métodos e paradigmas 

diferentes o que torna complexo o processo de sobrepô-los para a criação de 

um quadro mais nítido sobre a situação (COBB et al., 2015). 

Além disto, é preciso pensar na organização estrutural da sociedade na 

qual vivemos onde a relação tempo e dinheiro é altamente presente e que 

promove o comportamento da alimentação “para a viagem” um hábito que 
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envolve alimentos práticos de comer, que são ricos em gorduras, sal e 

carboidratos, que são ideais para o fortalecimento do ambiente obesogênico 

principalmente quando compara-se aos alimentos que são preparados dentro 

do lar, que costumam ser mais saudáveis mas que requer a utilização da 

“commoditie” mais importante – o tempo (TOWNSHEND e LAKE, 2017).  

 

4.1.3.5 Fatores Sociais e Econômicos 

Dentro dos elementos que contribuem para a criação de um ambiente 

obesogênico e o desenvolvimento da obesidade não se deve subestimar o 

impacto dos fatores socioeconômicos. A maneira como a produção e 

distribuição de alimentos no mundo capitalista, após a II Guerra Mundial, se 

orientou, de acordo com os desígnios dos mercados internacionais, propiciou  a 

princípio, uma situação de proliferação de quadros de subnutrição em países 

em desenvolvimento e aumento da obesidade em países desenvolvidos. Este 

cenário se tornou ainda mais predominante após o fim da Guerra Fria com a 

adesão dos antigos países do bloco soviético ao mercado globalizado como 

países em desenvolvimento (WELLS, 2012). 

Países desenvolvidos presenciam o aumento significativo da obesidade 

há algumas décadas. São sociedades em que os elementos obesogênicos 

estão bastante presentes e fortalecidos por um comportamento bem 

consolidado devido à cultura de superprodução e ao hábito do consu mismo 

(WELLS, 2012). Esses países, em geral, foram os primeiros a experimentar 

uma espécie de “capitalismo primitivo”, mercantilismo, no qual o modo de 

produção era de sistemas exploratórios predominantemente o escravagista – 

no qual buscava-se a produção de lucro pela exploração do trabalho escravo. 

Entretanto, tal sistema tinha como grande falha a inexistência de um mercado 

consumidor interno para poder absorver sua produção, tal incoerência assim 

como a necessidade de subsistência por parte da população branca europeia 

pobre criou a necessidade do surgimento de uma força de trabalho diferente do 

escravo (HOBSBAWM, 1968). 

Com base nesse cenário, no século XIX em que a industrialização e 

urbanização se intensificavam, uma nova classe de trabalhadores surgiu  – a do 

proletariado - que vendia sua força de trabalho em troca de um salário. Com o 

objetivo de otimizar os lucros, o proletariado foi submetido a viver 
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majoritariamente em condições bem precárias incluindo em relação à sua dieta. 

Isso acarretou até uma mudança de fenótipo na população, por exemplo, na 

Grã-Bretanha durante a Revolução Industrial a altura média da população 

diminuiu, algo que no século seguinte já havia sido regredido quando a 

exploração passou a ser de outros países (WELLS, 2012). 

Em meados do século XIX a produtividade industrial não era mais o fator 

limitante do lucro, mas sim o tamanho do mercado. A Inglaterra, o primeiro país 

a se industrializar contornou isso de duas formas: i) Se apropriou de mercados 

estrangeiros, forçando o consumo de seus produtos em outras populações e 

explorou, principalmente suas colônias para que produzissem e exportassem 

para a metrópole o que era de seu interesse; ii) O baixo salário do proletariado 

foi identificado como um fator limitante de crescimento interno, dessa forma, 

aumentou-se os salários da população de forma a estimular o consumo 

(WELLS, 2012). 

Essas interações político-econômicas induziram diversas mudanças nas 

condições de vida e condições nutricionais de populações do mundo todo, que 

perduraram mesmo depois de suas independências e chegaram até o século 

XX. Basicamente, os países em desenvolvimento voltaram sua produção para 

a agricultura, principalmente para monoculturas, de forma a atender essa 

demanda de exportação do mercado internacional. Isto traz dois impactos 

principais dentro dos países em desenvolvimento, em um primeiro momento 

existe a situação de subnutrição causada pela não produção de gêneros 

agrícolas de subsistência para consumo interno; estes produtos são deixados 

de lado devido a maior lucratividade encontrada nos mercados internacionais 

de produtos de baixo valor nutricional, como o café por exemplo. Este modelo 

econômico diminui o acesso da população em geral a uma dieta eficiente 

devido à escassez dos produtos. Em um segundo momento, já com o mercado 

mais globalizado, mas mantendo o mesmo modelo de exportação de gêneros 

gerados em monocultura, é introduzido no mercado dos países em 

desenvolvimento os produtos industrializados de baixo custo e baixo valor 

nutricional, que se tornam uma constante na mesa da população menos 

abastada, desta vez não mais por falta de opção, mas por uma limitação 

econômica, tais produtos criam uma situação que favorece o desenvolvimento 

da obesidade nas classes populares (WELLS, 2012). 
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Com o desenvolvimento do capitalismo, no século XX, observa-se a 

construção de uma sociedade baseada na necessidade do consumo, inclusive 

do consumo de alimentos. Com as facilidades da globalização não há fronteiras 

quando se fala de capacidade de produção, fornecimento, distribuição e 

marketing em relação à alimentos. Grandes empresas multinacionais controlam 

muito bem todos esses processos e buscam cada vez mais estar presentes em 

todos os tipos de mercado, inclusive nos países em desenvolvimento que 

experimentam um processo de estímulo de consumo muito forte e que são 

particularmente mais vulneráveis devido a fatores socioeconômicos já 

mencionados (WELLS, 2012). 

Dessa forma, fica evidente que o capitalismo contribui muito para o 

desenvolvimento do ambiente obesogênico e para o aumento da obesidade, 

mais do que outros sistemas econômicos, isso porque nas últimas décadas um 

elemento chave do capitalismo se fortaleceu muito – a globalização. As 

organizações coletivamente aprenderam a maximizar o lucro através da 

manipulação do processo de decisão dos consumidores, no nível 

comportamental através de propaganda, manipulação de preços e restrições 

de escolhas e em nível fisiológico através do aumento do consumo de 

alimentos com propriedades viciantes, como aqueles ricos em carboidratos 

refinados (WELLS, 2012). 
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4.1.4 Patogenia 

Como evidenciado pelos estudos acima citados, a obesidade é um fator 

complexo a partir da qual, podem surgir alterações metabólicas que influenciam 

no desenvolvimento e agravamento de diversas doenças. Serão discutidos a 

seguir 3 diferentes doenças em que a obesidade interfere de maneira 

significativa no seu desenvolvimento.  

 

4.1.4.1 Diabetes Mellitus 

Diabetes Mellitus (DM) é uma condição crônica que ocorre quando os 

níveis de glicose na corrente sanguínea estão elevados (hiperglicemia) em 

decorrência da produção e secreção comprometida do hormônio insulina, ou 

seja, quando o corpo não produz insulina ou produz de forma insuficiente (tipo 

1 – DM1), e/ou quando a insulina produzida não consegue ser utilizada de 

forma efetiva (tipo 2 – DM2) (International Diabetes Federation, 2019). 

De acordo com dados de 2019 da Federação Internacional de Diabetes 

(International Diabetes Federation), aproximadamente 463 milhões de adultos 

entre 20 e 79 anos vivem com diabetes, sendo que a projeção é de que até 

2045 este número alcance a marca de 700 milhões de pessoas (fig.11). No 

Brasil, a prevalência de adultos com Diabetes Mellitus é superior a 9%. 

Figura 11 – Projeção do aumento de casos de diabetes pelo mundo  

 

 
 
 

Fonte: Adaptado de IDF Diabetes Atlas, International Diabetes Federation, 2019 
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4.1.4.1.1 Complicações do diabetes Mellitus (DM) 

 As complicações desta doença envolvem problemas micro e macro 

vasculares, que vão comprometer a qualidade e a expectativa de vida dos 

indivíduos acometidos por essa condição.  

Uma das principais complicações do diabetes é a retinopatia diabética, 

que consiste na “apotose de células ganglionares, amácrinas e células de 

Müller da retina, devido a um acúmulo de glutamato, que leva a um quadro de 

neurodegeneração e redução da camada de fibras nervosas e células 

ganglionares” (MARTINS, p.1, 2021) evento que está diretamente relacionado 

as consequências da hiperglicemia e que acomete cerca de 1/3 das pessoas 

com diabetes, sendo uma das principais causas de perda de visão 

(International Diabetes Federation, 2019). 

Além da retinopatia diabética, outra complicação bastante frequente da 

diabete mellitus são as doenças cardiovasculares, sendo os diabéticos 

propensos a desenvolverem 2 vezes mais esse tipo de comorbidade em 

relação a pessoas sem DM (International Diabetes Federation, 2019). Isso 

ocorre, pois elevadas concentrações de glicose no sangue desencadeiam 

diversos mecanismos que causam resistência à insulina, inflamações, 

disfunções endoteliais e outros efeitos, responsáveis por otimizar a incidência 

das doenças cardiovasculares (DREAM, 2006). 

Outros dois fatores de destaque são a doença renal crônica, também 

causada por complicações da DM, que combinada com a hipertensão resulta 

em 80% dos casos de doença renal terminal (International Diabetes Federation, 

2019), e a amputação de membros inferiores ou parte de um membro inferior 

que mundialmente acontece a cada 30 segundos por complicações do diabetes 

(International Diabetes Federation, 2019). 

 

4.1.4.1.2  Tipos de diabetes 

Existem diferentes tipos de diabetes mellitus, sendo alguns dos mais 

conhecidos a DM1, a DM Gestacional e a DM2.  

O diabetes do tipo 1, responsável por 5-10% dos casos de diabetes 

(Sociedade Brasileira de Diabetes), é uma reação autoimune que ocorre 

principalmente em crianças e adolescentes e não tem correlação com o peso 

corporal. Nesta doença, o sistema imunológico ataca as células β- 
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pancreáticas, as quais secretam o hormônio insulina – responsável por 

controlar a concentração de glicose no sangue, e como consequência, o corpo 

passa a não produzir mais este hormônio sendo necessário tratamento com 

insulina exógena (OLIVEIRA, 2020). 

Já o diabetes gestacional ocorre em mulheres sem histórico anterior de 

diabetes que apresentam qualquer grau de intolerância à glicose durante a 

gravidez, podendo evoluir para complicações durante o parto e no feto. Alguns 

estudos mostraram que o índice de massa corporal e a idade da gestante 

durante a gravidez, influenciam nos impactos do diabetes gestacional (NUNES 

et al., 2020). 

Cerca de 90 a 95% dos casos de diabetes, correspondem ao diabetes 

mellitus do tipo 2 (Sociedade Brasileira de Diabetes). Esse tipo de DM, tem 

forte correlação com complicações na secreção e/ou na ação do hormônio 

insulina ou em ambos os mecanismos simultaneamente, promovendo estado 

de hiperglicemia no organismo, ou seja, alta concentração de glicose no 

sangue. A hiperglicemia é causada a partir da resistência à insulina e 

disfuncionalidade das células β pancreáticas, secretoras deste hormônio, além 

disso, a obesidade, prática de exercício físico insuficiente e sedentarismo 

prolongado, são fatores que também colaboram para intensificação deste 

quadro (SILVERTHORN, 2011). 

 Esta revisão focará nos eventos que causam o diabetes mellitus do tipo 

2, suas principais consequências e a relação com a obesidade. 

 

a) Diabetes mellitus tipo 2 

i) Células β-pancreáticas  

O Pâncreas é uma glândula mista localizada abaixo e posteriormente ao 

estômago, possui uma porção exócrina e endócrina, sendo a última 

responsável pela secreção de hormônios. A porção endócrina do pâncreas 

conta com aproximadamente 1 a 2 milhões de esferas nomeadas de ilhotas de 

Langerhans, cada uma possuindo por volta de 2500 células de 3 principais 

tipos, β, α e δ (fig. 12) (GUYTON; HALL, 2006; SILVERTHORN, 2010). 

As células mais abundantes nas ilhotas são chamadas de β- 

pancreáticas - responsável pela produção e secreção do hormônio insulina e, 

α-pancreáticas – responsável pela produção e secreção do hormônio glucagon. 
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Esses dois hormônios realizam um papel importante na regulação da glicemia: 

enquanto a insulina tem ação redutora da concentração de glicose no sangue, 

o glucagon age elevando os níveis de glicemia (GUYTON; HALL, 2006; 

SILVERTHORN, 2010). 

 

Figura 12 - Anatomia fisiológica de uma ilhota pancreática 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fonte: GUYTON; HALL, p. 939, 2006 

 

A glicose é o principal estímulo para secreção da insulina a partir das 

células β. Este evento ocorre através de um transportador acoplado a 

membrana da célula no qual serão recebidas as moléculas de glicose conforme 

aumento de sua concentração no sangue, principalmente após ingestão de 

alimentos (MACDONALD; RORSMAN, 2006). Após entrada na célula, a glicose 

será metabolizada produzindo moléculas de ATP. Esse ATP por sua vez, 

levará ao fechamento dos canais de Potássio ATP Dependentes, retendo 

dentro da célula o potássio positivamente carregado. A retenção causa a 

despolarização da membrana plasmática da célula β, promovendo a abertura 

de canais cálcio voltagem dependentes, que seguindo o gradiente de 

concentração, entrarão na célula β e desencadearão a secreção da insulina 

(fig. 13) (MACDONALD; RORSMAN, 2006). 
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Figura 13 – Mecanismo de secreção da insulina em uma célula β pancreática 

 
Fonte: MACDONALD; RORSMAN, p.168, 2006 

 
 

ii) Via de Sinalização da Insulina nos tecidos 

 A insulina é um hormônio de natureza proteica e hidrossolúvel, cuja 

função é reduzir a concentração de glicose no sangue a partir da captação 

dessa molécula pelos tecidos. Isso ocorre através de um transportador de 

glicose chamado GLUT4 internalizado em vesículas presentes no interior das 

células que precisam ser deslocadas para a membrana plasmática, a fim de 

permitir a entrada da glicose. A Insu lina tem papel fundamental nesse 

mecanismo ao ligar-se ao receptor de membrana e desencadear a via de 

sinalização que permitirá que esse evento aconteça. 

O receptor de insulina fica acoplado à membrana plasmática da célula e 

recebe a insulina quando as concentrações de glicose na corrente sanguínea 

estão aumentadas. A partir disso, o hormônio insulina acopla-se em seu 

receptor, que promove uma atividade enzimática intrínseca chamada 

tirosinaquinase, fosforilando a si próprio e em seguida fosforilando a primeira 

proteína da via de sinalização, chamada IRS1 (substrato do receptor de 

insulina), modificando-a em resíduos tirosina (JENSEN et al., 2011; 

SILVERTHORN, 2010). Essa ação, desencadeia a ativação das proteínas 

seguintes de modo a promover uma cascata de sinalização que atingirá as 

vesículas contendo GLUT4, que serão deslocadas e inseridas à membrana 

plasmática, permitindo a entrada de glicose nos tecidos (fig. 14) (JENSEN et 

al., 2011). 
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Figura 14 – Via de sinalização da insulina 

 
Fonte: Adaptado de JENSEN et al., p.3, 2011 

 

iii) Relação entre Diabetes Mellitus tipo 2, resistência à insulina e 

Obesidade 

Como visto anteriormente, o diabetes mellitus do tipo 2 acontece na 

ausência da produção de insulina, ou seja, quando ocorre a destruição das 

células β, e em cenários em que a sinalização da insulina sofre algum tipo de 

interferência, como por exemplo nos quadros pró inflamatórios promovidos pela 

obesidade. 

Em alguns indivíduos, essas alterações levam a uma secreção maior de 

insulina para compensação da desregulação, o que funciona por um período, 

mas torna-se inviável depois de certo tempo, pois as células pancreáticas 

perdem a capacidade de sustentar uma produção elevada de insulina 

tornando-se disfuncionais e resistentes, de modo que tanto a secreção quanto 

a ação da insulina acabam diminuindo (YING et al., 2020). 

Esse cenário, produz quadros hiperglicêmicos no indivíduo, mas a 

evolução do diabetes Mellitus tipo 2 é lenta e assintomática, de forma que tais 

níveis glicêmicos são paliativamente elevados fazendo com que o indivíduo 

conviva com a doença por muito tempo sem identificá-la, mesmo que as 

complicações já tenham se estabelecido. É dentro desse contexto que a 

obesidade se torna um dos principais fatores de risco para que tais eventos 

ocorram e o diabetes Mellitus tipo 2 se desenvolva (SILVERTHORN, 2011). 
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À medida que o indivíduo entra em estado de balanço energético 

positivo e começa a ganhar peso, os adipócitos são hipertrofiados, aumentando 

de tamanho, e são acometidos por hipóxia e fibrose, ou seja, crescem com 

velocidade maior que o aporte sanguíneo para essas células. A hipoxia, resulta 

na infiltração de macrófagos no tecido adiposo, produzindo citocinas pró- 

inflamatórias como o Fator de Necrose Tumoral Alfa (TNF- α) e a Interleucina-1 

beta (IL-1β) (fig. 15) (CHOE, 2016; YING et al., 2020). 

 

Figura 15 – Resistência à insulina em adipócitos hipertrofiados 

 

Fonte: CHOE et al., p.6, 2016 

 

Essa produção de citocinas, reduz a sensibilidade da insulina no próprio 

adipócito, liberando ácidos graxos livres a partir desse tecido. As citocinas pró 

inflamatórias liberadas, por sua vez, se ligam a receptores específicos na célula 

e causam ativação de enzimas quinases intracelulares chamadas JNK (c-jun N-

terminal kinase) e IkK (Ikappa kinase) (YING et al., 2020). Diferente do receptor 

de insulina que fosforila a primeira proteína da via de sinalização em resíduos 

de tirosina, as enzimas JNK e IkK que também possuem como alvo a primeira 

proteína da via de sinalização, fosforilam em resíduos de serina, de modo que 

toda a sinalização posterior se torna diminuída, reduzindo a translocação das 

vesículas contendo GLUT4 e diminuindo a captação de glicose pelas células 

(fig. 16) (FREITAS; CESCHINI; RAMALLO, 2014). 
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Figura 16 – Mecanismos de resistência à insulina na obesidade 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fonte: Freitas; Ceschini; Ramallo, 2014 

 

 

Paralelamente, ocorre a entrada de ácidos graxos livres nas células β 

como consequência da resistência à insulina no tecido adiposo, isso produz em 

resposta, a secreção da citocina interleucina-1-β e a proliferação de 

macrófagos nas ilhotas, fazendo com que a produção de IL-1β afete a função 

da célula β pancreática e cause a diminuição da liberação do hormônio insulina 

(CHOE et al, 2016; YING et al., 2020). 

Conforme a glicemia aumenta, o quadro de inflamação das ilhotas é 

agravado, em um processo conhecido como glicolipotoxicidade (LEAL; 

VOLTARELLI, 2010). À medida que a função da célula β é exigida na produção 

de maior quantidade de insulina, ocorre um evento intracelular chamado de 

estresse do retículo endoplasmático, que como consequência também diminui 

a capacidade de produção de insulina, podendo levar a morte de células β por 

apoptose (LEAL; VOLTARELLI, 2010; YING et al., 2020). Outro mecanismo 

desencadeado por sobrepeso e obesidade relacionados à resistência à ação 

da insulina, tem a ver com o acúmulo ectópico de lipídios na forma de 

Diacilglicerol (DAG) em tecidos como o fígado e o músculo esquelético 

(SHAAN, 2003). 

Esse acúmulo acontece pela ingestão calórica excessiva, na qual a 

entrega de ácidos graxos para tais tecidos excede as taxas de oxidação de 

gordura ou de sua conversão à triglicerídeos, e como consequência, produz 

alterações no metabolismo dos adipócitos (no armazenamento de lipídeos e 
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lipólise) e alterações na oxidação dos ácidos graxos mitocondriais, fato 

intensificado pelo envelhecimento e por histórico familiar de diabetes em 

parentes de primeiro grau (ERION; SHULMAN, 2010). 

O DAG acumulado é capaz de ativar a proteína PKC (Protein Kinase C) 

(SHAAN, 2003) que também possui como alvo a IRS1 – a primeira proteína da 

via de sinalização da insulina a qual irá fosforilar em resíduos alternativos de 

modo que a sinalização da insulina se torna diminuída. No músculo esse 

cenário produz menor captação de glicose e no fígado, maior gliconeogênese 

(ERION; SHULMAN, 2010). 

 

4.1.4.2 Dislipidemias 

Dislipidemias são distúrbios no metabolismo de lipoproteínas na corrente 

sanguínea, que podem ser classificadas entre hiperlipidemias (níveis elevados 

de lipoproteínas) e hipolipidemias (níveis plasmáticos baixos de lipoproteínas). 

Essas duas classificações são divididas de acordo com suas causas em (i) 

primárias ou (ii) secundárias, sendo (i) aquelas nas quais o distúrbio lipídico é 

de origem genética e (ii) decorrente de estilo de vida inadequado, de 

comorbidades ou uso de medicamentos, como por exemplo o tabagismo, a 

obesidade, e os anabolizantes (Atualização da Diretriz Brasileira de 

Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose, 2017). 

De acordo com a Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e 

Prevenção da Aterosclerose (2017), as dislipidemias são classificadas quanto à 

fração lipídica alterada, em: 

a) Hipercolesterolemia isolada: aumento isolado do LDL-c (LDL-c ≥ 160 

mg/dL). 

b) Hipertrigliceridemia isolada: aumento isolado dos triglicérides (TG ≥ 

150 mg/dL ou ≥ 175 mg/dL, se a amostra for obtida sem jejum). 

c) Hiperlipidemia mista: aumento do LDL-c (LDL-c ≥160 mg/dL) e dos TG 

(TG ≥ 150 mg/dL ou ≥ 175 mg/dL, se a amostra for obtida sem jejum). 

Se TG ≥ 400 mg/dL, o cálculo do LDL-c pela fórmula de Friedewald é 

inadequado, devendo-se considerar a hiperlipidemia mista quando o não 

HDL-c ≥ 190 mg/dL. 

d) HDL-c baixo: redução do HDL-c (homens < 40 mg/dL e mulheres < 50 

mg/dL) isolada ou em associação ao aumento de LDL-c ou de TG. 
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 Desta forma, o aumento do colesterol LDL (a), ou o aumento de 

Triglicérides (TG) (b), ou o aumento do colesterol LDL + TG simultaneamente 

(dislipidemia mista) (c), ou a redução do colesterol HDL (d), são as principais 

formas de ocorrência da dislipidemia. 

 Estudo conduzido na Romênia em 2019, indicou que aproximadamente 

67,1% dos romenos adultos apresenta pelo menos uma das anormalidades 

lipídicas e 30% apresenta dislipidemia mista (POPA et al., 2019). Nos Estados 

Unidos da América, a porcentagem em 2003-2006 era de 53% da população 

com dislipidemia (TÓTH; POTTER; MING, 2012), enquanto na França os 

valores chegavam a 50,8% dos adultos (POPA et al., 2019) 

 Essa patogenia associada a outras comorbidades nos indivíduos, como 

obesidade e diabetes mellitus por exemplo, provoca impactos maiores em 

relação aqueles com apenas uma das alterações lipídicas. As consequências 

desse evento estão associadas a maior risco de doenças cardiovasculares, 

infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico (AVE) e aterosclerose 

(CPG for Managing Dyslidemia and Prevention of CVD, 2017). 

 

4.1.4.2.1 Dislipidemia e obesidade 

 Mudanças alimentares e no estilo de vida da população mundial, 

influenciados pelo avanço tecnológico da indústria alimentícia e maior 

incidência do consumo de alimentos processados e ultraprocessados, têm sido 

acompanhadas do aumento na prevalência de distúrbios no perfil lipídico, 

diretamente associado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares e 

obesidade (BESERRA et al., 2020). 

 Estudos já estabelecidos, indicam associação positiva entre a gordura 

corporal, consumo dos alimentos ultraprocessados, bebidas açucaradas e 

maiores concentrações de triglicerídeos, confirmando a correlação entre 

dislipidemia com sobrepeso e obesidade (BESERRA et al., 2020).  

 A partir desse cenário, é importante salientar que a ingestão desses 

alimentos tem efeitos nocivos na saúde das pessoas, e deve ser 

cuidadosamente acompanhado para prevenir impactos negativos na qualidade 

de vida das crianças e adolescentes, que têm apresentado piora nos 

parâmetros relacionados ao perfil lipídico (KAIKKONEN et al ., 2012; BESERRA 

et al, 2020). 
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Uma maior atenção e cuidado na alimentação durante a fase da infância e 

da adolescência, é importante para prevenir tendências de costumes 

alimentares pouco saudáveis na fase adulta e maior incidência de 

dislipidemias, visto que os hábitos alimentares das fases iniciais da vida, 

geralmente perduram para a idade adulta ocasionando uma longa exposição 

ao consumo desenfreado de alimentos pouco nutritivos (BESERRA et al ., 

2020). 

 

4.1.4.3 Tromboembolismo 

 De acordo com a Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia, a 

“Trombose (TVP) é o bloqueio da circulação provocada por um coágulo de 

sangue, também chamado de trombo.” Esse fato acontece principalmente em 

vasos sanguíneos, mas também pode ocorrer em artérias, geralmente 

atingindo membros inferiores. A embolia pulmonar (TEP) por sua vez, é o 

deslocamento desse trombo pela corrente sanguínea capaz de atingir áreas 

dos pulmões, o que causa um quadro potencialmente grave podendo levar o 

indivíduo à morte (Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia). 

 Esta doença acomete 1 a cada 2 indivíduos por mil habitantes, e é o 

terceiro fator mais comum de doenças cardiovasculares no mundo ocidental 

(YUAN, 2020). A Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia aponta 

que 1 em cada 4 mortes pelo mundo são causadas por complicações 

decorrentes do tromboembolismo (International Society on Thrombosis and 

Haemostasis), sendo que no Brasil, cerca de 200.000 habitantes são 

acometidos por algum fenômeno trombótico por ano (Sociedade Brasileira de 

Trombose e Hemostasia). 

 A obesidade é um fator de risco que contribui de maneira significativa 

nos eventos tromboembólicos, está relacionada a inflamações, aterosclerose, 

imobilidade e estase que aumentam potencialmente a chance de tromboses 

(BRAEKKAN, 2015). 
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4.1.4.3.1 Condições Tromboembólicas 

a) Formação do trombo 

 “O coágulo é composto por malha de fibras de fibrinas que cursam em 

todas as direções e que retêm células sanguíneas, plaquetas e plasma” 

(GUYTON; HALL, p.464, 2006), é um importante agente de controle da perda 

de sangue em lesões nos vasos sanguíneos, entretanto, quando o coágulo se 

torna anormal, pode desenvolver trombos e causar complicações (GUYTON; 

HALL, 2006). 

A formação de um coágulo anormal, acontece geralmente em duas 

situações: (i) quando a superfície endotelial de um vaso fica áspera provocado 

processos como aterosclerose, infecção ou trauma (GUYTON; HALL, 2006; 

SILVERTHORN, 2010), e (ii) a partir do fluxo lento de sangue nos vasos 

sanguíneos, no qual pequenas quantidades de pró-coagulantes são formados 

(GUYTON; HALL, 2006). Serão discutidas a partir da primeira situação, as 

condições de aterosclerose, já que como visto anteriormente a obesidade 

favorece maiores índices de colesterol alto, e a partir da segunda situação, 

será discutido o fluxo lento de sangue na corrente sanguínea, intensamente 

relacionado com a circulação sanguínea comprometida em indivíduos obesos. 

 

b) Aterosclerose 

O tecido adiposo, importante marcador da obesidade, contribui com 

condições de disfunções endoteliais e aterosclerose (YUAN, 2020). A 

aterosclerose acontece a partir da oxidação de colesterol-LDL que se acumula 

entre as células endoteliais e o tecido conectivo elástico. Esse processo 

ocasiona a ação dos macrófagos que vão fagocitar o colesterol e outros 

lipídeos tornando-os células espumosas, liberando citocinas que promovem a 

divisão das células do músculo liso e formando um primeiro estágio chamado 

de estria gordurosa (SILVERTHORN, 2010). 

Em um segundo momento, a partir da progressão da aterosclerose, o 

núcleo lipídico cresce acumulando-se abaixo do endotélio. Logo após, as 

células musculares começam a se reproduzir formando placas protuberantes 

chamadas placas fibrosas estáveis, que se projetam para o lúmen da artéria e 
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que com o tempo calcificam-se tornando-se duras e envoltas por uma capa de 

colágeno fibroso (SILVERTHORN, 2010). 

A partir desse cenário, os macrófagos identificam a aterosclerose como 

um processo inflamatório e vão liberar enzimas para dissolução do colágeno. 

Consequentemente há a conversão da placa fibrosa estável em uma placa 

instável, que por ser composta de uma fina cápsula fibrosa é mais provável de 

se romper expondo o colágeno ao sangue, o qual ativa a ação das plaquetas e 

promove o desenvolvimento do coágulo (trombo) (SILVERTHORN, 2010). 

 

Figura 17 – Mecanismo de formação de coágulo a partir de aterosclerose 

 

 

Fonte: Silverthorn, p. 503, 2010 
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c) Fluxo de sangue reduzido 

 Situações que causam imobilidade de um indivíduo por um longo 

período, como pessoas acamadas e pacientes confinados em leitos, podem 

evoluir para um quadro de estase sanguínea, ou seja, falta de circulação de 

sangue, que desencadeará a formação de coágulos, visto que o sangue tem 

tendencia à coagulação em situações de fluxo lento (GURTON; HALL, 2006). 

Somado a isso, por razões dos vasos sanguíneos estarem 

constantemente produzindo pró-coagulantes, acontece o crescimento desses 

coágulos, que pode causar obstrução dos vasos sanguíneos e 

consequentemente um quadro de trombose (GUYTON; HALL, 2006). 

Indivíduos obesos, com maior dificuldade de locomoção e maior pressão 

intra-abdominal, podem sofrer com os efeitos da baixa circulação sanguínea, 

estando mais suscetíveis ao desenvolvimento da trombose (SUGERMAN et al., 

1997). 

 

4.1.4.3.2 Embolia Pulmonar 

Quando um coágulo é transportado de uma parte do corpo pela corrente 

sanguínea para outra parte do corpo ele é nomeado de êmbolo (International 

Society on Thrombosis and Haemostasis). Os êmbolos, “originados em 

grandes artérias ou no lado esquerdo do coração, podem circular para a 

periferia e ocluir artérias ou arteríolas no cérebro, nos rins e em outros locais” 

(GUYTON; HALL, p. 469, 2006). A embolia pulmonar (TEP) acontece quando 

há o bloqueio de uma artéria pulmonar a partir da obstrução por um coágulo de 

sangue (trombo) que é deslocado de uma veia, geralmente da perna, ou do 

lado direito do coração, em direção ao pulmão (GUYTON; HALL, 2006; 

International Society on Thrombosis and Haemostasis). 

 A falta de fluxo sanguíneo decorrente dessa obstrução pode danificar 

parte do pulmão elevando a pressão pulmonar nas artérias, causando baixa 

oxigenação do sangue, e podendo atingir outros órgãos do corpo, ocasionando 

danos que podem incluir o risco de morte. 

 Os sintomas da embolia pulmonar são: aumento da frequência cardíaca, 

dor no peito acentuada em respirações mais profundas e falta de ar 

(International Society on Thrombosis and Haemostasis). 
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4.1.4.3.3 Relação entre Tromboembolismo e Obesidade 

 Estudos conduzidos por Braekkan et al. (2012) mostraram que sujeitos 

obesos apresentam 1,6 vezes maior risco de Infarto do Miocárdio (IM) e 2 

vezes maior risco de tromboembolismo, sendo a obesidade consistentemente 

identificada como um fator de risco comum para o desenvolvimento dessa 

doença.  

 Essa associação entre trombose e obesidade está atrelada ao fato de 

que a obesidade abdominal causa uma elevada pressão intra-abdominal e 

redução da velocidade do fluxo sanguíneo nas veias, tornando o indivíduo 

suscetível à trombose (BRAEKKAN, 2012). Além disso, a alta atividade 

metabólica no tecido adiposo visceral, libera substâncias pró-inflamatórias, pró-

aterogênicas e pró-trombóticas, que influenciam no surgimento de trombos 

(BRAEKKAN, 2012). 

 Yuan et al. (2020) em pesquisa mais recente, trouxe dados de que 

indivíduos com IMC normal que apresentam maior circunferência da cintura, 

apresentam 53% maior risco de desenvolverem tromboembolismo venoso do 

que aqueles com circunferência normal.  

Esses estudos mostram que a obesidade está associada a produção de 

altos níveis de fibrinogênio, protrombina e outros fatores de coagulação 

(GUYTON; HALL, 2006; AY et al., 2010; BRAEKKAN et al., 2015), sendo 

esses: 

a) Fator VII – também conhecido como acelerador da conversão sérica da 

protrombina (ACSP); proconvertina; fator estável; 

b) Fator VIII – também conhecido como fator anti-hemofílico (FAH); 

globulina anti-hemofílica (GAH); fator anti-hemofílico A; 

c) Fator IX – também conhecido como componente da tromboplastina 

plasmática (CTP); fator Christmas; fator anti-hemofílico B; 

d) Fator XII – também conhecido como Fator Hageman; 

e) Fator von Willebrand (VWF); 

Esses fatores de coagulação, em condições normais, agem nas áreas de 

lesões teciduais em um mecanismo chamado coagulação sanguínea, 

entretanto, quando um quadro de obesidade se apresenta, há o aumento da 

produção desses fatores de coagulação, podendo levar a formação de trombos 
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os quais podem evoluir para quadros mais graves como a embolia pulmonar 

(GUYTON; HALL, 2006). 

Uma maior efetivação do sistema de coagulação apresenta maiores níveis 

de protrombina, que através de ativadores de protrombina, catalisam esse fator 

de coagulação em trombina. A trombina por sua vez, atua como uma enzima 

convertendo o fibrinogênio em fibras de fibrina que irá formar um aglutinado de 

plaquetas, células sanguíneas e plasma que compõe o coágulo (GUYTON; 

HALL, 2006). 

Contudo, a produção abundante de protrombina, e quadros 

hipofibrinolíticos, atrelado a níveis elevados do ativador do plasminogênio 

inibidor-1 (PAI-1), contribuem para formação de um estado pró-trombótico que 

pode se desenvolver em doenças cardiovasculares e tromboembolismo em 

indivíduos com obesidade (AY et al., 2010). Ademais, evidências apontam que 

que o PAI-1 é uma adipocina e que seus níveis estão elevados na obesidade 

(SOLÁ et al., 2008), o que favoreceria ainda mais o desenvolvimento de 

eventos tromboembólicos. 

Esses eventos configuram um cenário bastante preocupante para a saúde 

dos sujeitos, e estão eminentemente relacionados as outras patogenias 

provenientes e acentuadas pela obesidade. 
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4.2 Pandemia de COVID-19 

4.2.1 Definição e Epidemiologia 

 Em dezembro de 2019 foram identificados os primeiros casos de uma 

pneumonia de etiologia desconhecida na província de Hubei, na cidade de 

Wuhan na China (HO; MORAIS, 2020). Mais tarde, em 7 de janeiro de 2020, 

esses casos foram anunciados pelo governo chinês como um novo tipo de 

Coronavírus, nomeado pela Organização Mundial da Saúde como Novel 

Coronavirus (n-CoV) e, dias depois, como SARS-CoV-2, sendo a doença 

causada por esse vírus conhecida por COVID-19 (SAHIN et al., 2020). 

 

Figura 18 – Vírus SARS-CoV-2 através de Micrograf ia Eletrônica de Transmissão 

  

Fonte: NIAID / NIH / Domínio público  

Coronavírus (CoV), é o nome atribuído ao RNA vírus da ordem 

Nidovirales pertencente à família Coronaviridae, conhecido por causar 

infecções respiratórias (LIMA, 2020). O vírus SARS-CoV-2 até então pouco 

conhecido e sem registro de infecções em humanos, demandou e continua 

demandando dos Estados e das Organizações de Saúde medidas 

emergenciais para conter sua propagação, visto que um de seus 

comportamentos é a alta eficácia na transmissibilidade de pessoa para pessoa. 
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Desta maneira, a OMS em 11 de março de 2020 declarou estado de pandemia, 

já que o cenário mundial apresentava números cada vez maiores de infectados 

e níveis relativamente altos de morbidade e mortalidade - aproximadamente 

2,4% (LI et al., 2020), especialmente na população idosa e em pessoas que 

apresentam comorbidades como obesidade, hipertensão, diabetes, doenças 

cardiovasculares e do trato respiratório (MORENS; FAUCI, 2020; GOUVEIA; 

CAMPOS, 2020). 

 Até a data de escrita desta revisão, a COVID-19 atingiu 224 localidades, 

entre países, áreas e territórios, alcançando a marca de 96 milhões de casos 

reportados e mais de 2 milhões de mortos mundialmente. O vírus continua 

atingindo diversas regiões pelo mundo, entretanto, alguns países ainda 

experienciam altas taxas de contaminação como é o caso do Brasil que 

compõe um dos mais afetados pela pandemia, concebendo mais de 8 milhões 

de casos e aproximadamente 215 mil mortos (World Health Organization, 

2021). 

Figura 19 – Casos de Covid-19 no mundo 

 
Fonte: Adaptado de World Health Organization - mapa COVID-19. 

  

A partir disso, conhecer os valores da taxa de transmissibilidade (R0) de 

uma doença se torna importante para acompanhar seu desenvolvimento, essa 

taxa depende de múltiplos fatores, biológicos e sociais, que vão determinar o 

curso da pandemia, sendo eles: “as características da doença – período de 

início de transmissão em relação ao início dos sintomas, duração da 

transmissibilidade e formas de transmissão – e, em doenças de transmissão 
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por via respiratória, da densidade populacional e do comportamento cultural” 

(HO; MORAIS, p.1, 2020).  

No caso da pandemia de COVID-19, o valor de R0 é estimado em 3,28, 

o que comparado as pandemias de SARS (Síndrome Respiratória Aguda 

Grave) (R0 = 3) e MERS (Síndrome Respiratória do Oriente Médio) (R0 <1) se 

demonstra como um valor bastante significativo, visto que em geral, taxas de 

transmissibilidade que apresentam valores >1 são interpretadas como 

tendência a aumento da epidemia (GOUVEIA; CAMPOS, 2020). 

Uma reflexão mais apurada sobre os eventos ocorridos na China a partir 

do início da pandemia, leva a uma melhor compreensão sobre o au mento 

exponencial de casos de COVID-19 e à amplificação da propagação do SARS-

CoV-2 para outros países. De acordo com Sahin et al. (2020), a China recebeu 

entre 10 de janeiro e 18 de fevereiro de 2020 o tradicional Festival da 

Primavera (Spring Festival), no qual anualmente cerca de 3 bilhões de pessoas 

viajam por todo o país. Esses autores afirmam que o tráfego de pessoas em 

larga escala criou condições favoráveis para propagação do vírus.  

 Um segundo estudo encontrou forte correlação entre os viajantes de 

Wuhan no período do Festival e o aumento de casos de COVID-19, 

apresentando resultados que indicavam que cerca de 69,34% dos indivíduos 

que viajaram durante o evento, partiram de Wuhan para outras cidades da 

província de Hubei. A partir de uma segunda análise, foi constatado que as 

cidades que receberam os viajantes de Wuhan apresentaram o maior número 

de casos de COVID-19 (ZHONG; GUO; CHEN, 2020). 
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Figura 20 – (A) Proporção de casos de COVID-19 em comparação a proporção de viajantes   
durante o Festival da Primavera nas 100 maiores cidades da China (B) Viajantes que partiram 

de Wuhan para o Festival da Primavera nos anos de 2019 e 2020. 

 

 

Fonte: Adaptade de Zhong; Guo; Chen, p.2, 2020. 

 

4.2.2 Etiologia  

De acordo com estudo publicado em abril de 2020 pela revista Nature 

Medicine, existem dois cenários plausíveis para explicar a origem do vírus 

SARS-CoV-2, sendo o primeiro deles: (i) seleção natural em animal hospedeiro 

antes de uma transferência zoonótica, e o segundo (ii) seleção natural em 

humanos após transferência zoonótica.  

Andersen et al. (2020) explica que a primeira teoria está relacionada 

com os primeiros casos relatados de COVID-19, no Huanan Seafood Market 

em Wuhan, que, de acordo com Sahin et al. (2020), o contato e negociação de 

animais selvagens neste mercado se apresenta como uma similaridade no 

histórico dos primeiros pacientes com sintomas da COVID-19, reforçando a 

probabilidade da origem do vírus.  

 Além disso, foram encontradas semelhanças entre o genoma do vírus 

SARS-CoV-2 e do coronavírus encontrado em morcegos da espécie 
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Rhinolophus affinis (~96% idêntico ao novo coronavírus) e em Pangolins-

Malaio (Manis javanica) (85,5% a 92,4% idêntico ao novo coronavírus), sendo 

indicativo de um evento zoonótico nos quais os animais citados são 

hospedeiros do vírus. Esses animais, geralmente comercializados em 

mercados na cultura chinesa, como o Huanan Seafood Market (LAM et al, 

2020), apresentam Coronavírus com alta semelhança genética com o vírus 

SARS-CoV-2 tornando improvável teorias que relacionavam o surgimento do 

novo coronavírus através da manipulação laboratorial, e configurando os 

Coronavírus dos Morcegos e Pangolins-Malaio como sublinhagens do SARS-

CoV-2 (ANDERSEN et al., 2020).  

A segunda teoria, entretanto, leva em consideração uma possível 

transmissão do progenitor do SARS-CoV-2 para humanos, adquirindo 

características genômicas do novo coronavírus por meio da adaptação durante 

a transmissão não detectada entre seres humanos (ANDERSEN et al ., 2020), 

proporcionando uma contaminação pelo vírus de forma rápida e significativa.  

 

4.2.3 Características da Doença 

Os mecanismos de transmissão do vírus SARS-CoV-2 ocorrem a partir 

do contato de mucosas nasais e orais e da superfície dos olhos, com gotículas 

e secreções do trato respiratório de pessoas infectadas com o vírus, além 

disso, o contato com superfícies contaminadas e possíveis transmissões 

fecais-orais são estudadas como outras rotas alternativas de contaminação 

(GOUVEIA; CAMPOS, 2020; AMIRIAN, 2020).  

Apesar da maioria dos vírus respiratórios serem considerados mais 

contagiosos quando as pessoas se apresentam sintomáticas, a pandemia de 

COVID-19 trouxe diversos desafios para compreensão das formas de 

transmissão, visto que de acordo com a Organização Mundial da Saúde muitos 

indivíduos que tiveram contato com o SARS-CoV-2 se apresentaram 

assintomáticos ou oligossintomáticos (cerca de 80%),  ou seja, não 

desenvolveram sintomas ou apresentaram sintomas leves durante o período 

em que o vírus esteve ativo no corpo (Ministério da Saúde apoud Organização 

Mundial da Saúde, 2020). 

Entretanto, entre os indivíduos que apresentaram sintomas, as 

manifestações clínicas relatadas foram: febre, perda temporária de olfato 
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(anosmia) e paladar (ageusia), tosse, dificuldades para respirar, cansaço, dores 

de cabeça, dores de garganta, mialgia, além de problemas gastrointestinais 

como diarreia, náusea e vômitos. Complicações da COVID-19 podem evoluir a 

doença para uma síndrome respiratória aguda, problemas cardíacos, infecções 

secundárias e falência múltipla de órgãos, podendo levar o indivíduo à óbito 

(GOUVEIA; CAMPOS, 2020).  

 

4.2.4 Fisiopatologia 

4.2.4.1 Mecanismo de invasão da célula hospedeira pelo SARS-CoV-2 

As variantes de coronavírus são divididas em quatro subgrupos: α, β, γ, 

e δ, a depender de sua estrutura genômica. Os subgrupos α e β somente 

infectam mamíferos (YUKI; FUJIOGI; KOUTSOGIANNAKI, 2020). Coronavírus 

humanos, como o 229E e o NL63 são responsáveis por resfriados comuns e 

pertencem ao grupo α. Em contraste, SARS-CoV e SARS-CoV-2 são 

classificados como coronavírus β. 

Embora muito ainda esteja em aberto sobre a patogenicidade de SARS-

CoV-2, o vírus aparenta se espalhar primeiramente por gotículas ou partículas 

pequenas (que consegue viajar uma distância considerável) e requer pontos de 

contato com a boca, nariz, olhos, ou outras partes do trato digestório e 

respiratório (STAWICKI et al., 2020). Também há evidência de transmissão 

oral-fecal (STAWICKI et al., 2020). Há controvérsia relacionada à possibilidade 

de que o SARS-CoV-2 esteja evoluindo gradualmente e aumentando sua 

diversidade genética. Apesar de diversas variantes terem sido encontradas, o 

processo de mutação aparenta ser mais devagar do que visto com influenza 

(STAWICKI et al., 2020).  

O vírus SARS-CoV-2 é classificado como RNA+ devido à sua direção no 

sentido 5’3’. Ao ser percorrido por ribossomos celulares, induz a expressão de 

proteínas virais. A síntese de novas moléculas de RNA+ ocorre no interior dos 

endossomos uma vez que o vírus consegue infectar a célula hospedeira. A 

produção de proteínas virais ocorre nos ribossomos. Com as proteínas virais já 

produzidas, os vírions são montados pela inclusão das moléculas de RNA+ em 

capsídeos proteicos. Os capsídeos são então envoltos por uma camada 

bilipídica da membrana da célula hospedeira, que se abre no final do processo 

liberando diversas unidades virais (UZUNIAN, 2020). 
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Os coronavírus são constituídos de quatro proteínas estruturais: spike 

(S), membrane (M), envelop (E) e nucleocapsid (N) (YUKI; FUJIOGI; 

KOUTSOGIANNAKI, 2020). A proteína S é constituída de duas subunidades 

funcionais: S1 é responsável pela ligação do vírus ao receptor da célula 

hospedeira e a subunidade S2 é responsável pela fusão viral com a célula 

hospedeira. A análise estrutural e funcional demonstra que o receptor celular 

alvo do SARS-CoV-2 é a Enzina Conversora de Angiotensina 2 (ECA2) (YUKI; 

FUJIOGI; KOUTSOGIANNAKI, 2020). 

A expressão de ECA2 é sabidamente significativa em células epiteliais 

dos pulmões, no coração, íleo, rins e na bexiga (YUKI; FUJIOGI; 

KOUTSOGIANNAKI, 2020), mas é raramente expressa em células epiteliais da 

pele. Entretanto, assim como SARS-CoV e MERS-CoV é possível que células 

imunes sejam potencialmente infectadas pela interação do vírus com outros 

receptores. Estudos mostram que o receptor CD147, expresso em células T e 

células epiteliais também parecem interagir com SARS-CoV-2 

(RADZIKOWSKA et al, 2020). 

 

Figura 21 – Expressão em diferentes órgãos da ECA2 

 

Fonte: Benedetti et al., 2020 
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Após a ligação entre o SARS-CoV-2 à ECA2, a proteína S sofre 

clivagem proteica pela protease TMPRSS2 (RADZIKOWSKA et al., 2020), 

separando-a em suas subunidades funcionais S1 e S2. As subunidades se 

mantêm ligadas por ligação não covalente e a S1 estabiliza o complexo, 

facilitando a fusão com a membrana da célula hospedeira (YUKI; FUJIOGI; 

KOUTSOGIANNAKI, 2020). As características únicas do SARS-CoV-2 em 

relação a outros coronavírus é a existência de um site de clivagem de furina 

entre a S1 e S2. 

Figura 22 – Mecanismo de entrada nas células do virus SARS-CoV-2 

 

 

Fonte: Adaptado de Benedetti et al., 2020 

 

 

4.2.4.2 Resposta do Hospedeiro à infecção por SARS-CoV-2 

As células epiteliais, macrófagos alveolares e células dendríticas são as 

principais células do sistema nervoso imune inato nas vias aéreas. 

O CD147 é um receptor transmembrana que interage com diversas 

estruturas intra e extra celulares, formando um complexo supramolecular 

(RADZIKOWSKA et al, 2020). A proteína S do SARS-CoV-2 é altamente 

glicosilada (RADZIKOWSKA et al., 2020) o que parece aumentar as chances 

de o vírus interagir com a superfície celular e o complexo formado por CD147 

induzindo diferentes programas celulares, levando a célula a super ativação, 

exaustão e morte (RADZIKOWSKA et al., 2020). 

A produção de citocinas em excesso parece estar diretamente ligada 

com a resposta inflamatória exacerbada em pacientes severos afetados por 

COVID-19. Estes pacientes mostraram redução de células T periféricas e 

linfocitopenia. Pacientes severamente afetados tiveram aumento da 
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concentração plasmática de citocinas, incluindo interleucinas – IL-6, IL-10 e 

TNF-α (YUKI; FUJIOGI; KOUTSOGIANNAKI, 2020). O aumento de severidade 

do quadro do paciente foi relacionado também a um aumento de diversas 

citocinas, em especial IL-6, IL-2R, IL-10 e TNFα. Células T CD4+ e CD8+ 

também se mostraram aumentadas significativamente em concentração, 

chegando à exaustão (YUKI; FUJIOGI; KOUTSOGIANNAKI, 2020).  

Por um lado, a presença de células T citotóxicas em excesso pode 

causar dano ao tecido pulmonar (YUKI; FUJIOGI; KOUTSOGIANNAKI, 2020) 

e, por outro, a exaustão de células T também pode estar relacionada com o 

progresso da doença. Outro fator que parece contribuir para o agravamento da 

doença é a presença em alta concentração de GM-CSF, que contribui para a 

reposta imune adaptativa, mas também pode causar dano celular se expressa 

em grandes concentrações (YUKI; FUJIOGI; KOUTSOGIANNAKI, 2020). Ainda 

não foram localizados estudos em população pediátrica.  

Monócitos que circulam pela corrente sanguínea e respondem à 

presença de GM-CSF também foram encontrados em maior concentração 

entre estes pacientes de COVID-19. Estes monócitos possuíam alta taxa de 

expressão de IL-6, o que, provavelmente, acelera a progressão da resposta 

inflamatória sistêmica. 

Há evidência de que grupos de pacientes severamente afetados por 

COVID-19 possuíam alta concentração de neutrófilos e baixa contagem de 

linfócitos, incluindo alta concentração de citocinas no corpo e danos teciduais 

nos pulmões, coração e outros órgãos. É sabido que o aumento da 

concentração de neutrófilos é um marco de inflamação sistêmica e pode ser 

utilizado para predição de infecção bacteriana, incluindo pneumonia (RICA; 

BORGES; GONZALEZ-FREIRE, 2020). 

Em adição à sistemas respiratórios, pacientes severos também 

reportaram trombose e embolismo pulmonar, o que parece ser explicado pela 

alta concentração de d-dimer e fibrinogênio observado em casos severos. Isto 

indica que a lesão deve se estender ao tecido endotelial, que também expressa 

ECA2 (YUKI; FUJIOGI; KOUTSOGIANNAKI, 2020). A lesão endotelial pode 

levar à permeabilidade microvascular, que por sua vez, facilita a invasão viral. 

A origem desta resposta desregulada tem sido atribuída à diversos 

fatores (RICA; BORGES; GONZALEZ-FREIRE, 2020). Assume-se que a rápida 
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replicação viral nos estágios iniciais da infecção resulte em uma resposta 

desproporcional pró-inflamatória. Além disto, o vírus produz altos níveis 

proteicos que são conhecidos por atenuarem e retardarem a resposta de 

interferons, levando a um aumento de macrófagos inflamatórios. Isto é 

atribuído à dificuldade em determinar tratamento farmacológico para atenuar a 

progressão da doença. Por exemplo, em diferentes estudos, o tratamento com 

corticoides se mostra modestamente eficaz, não benéfica ou até mesmo 

deletério (RICA; BORGES; GONZALEZ-FREIRE, 2020). 

Esta desregulação da resposta imune é frequentemente vista em 

determinados grupos de pessoas, como por exemplo idosos, pessoas com 

comorbidades, pessoas com sistema imune frágil e com inflamação crônica. 

Estudos recentes mostram que pessoas que desenvolvem síndrome 

respiratória aguda grave devido à resposta imune desregulada estão mais 

propensas a vir a óbito (RICA; BORGES; GONZALEZ-FREIRE, 2020). 

A ativação do sistema complemento também é um fator importante da 

resposta imune inata. Desregulação do sistema complemento pode levar a 

doença pulmonar aguda após doenças virais altamente patogênicas 

(CRAVEDI, HEEGER, 2014). A ativação do complemento via lectina foi 

estudada em pacientes infectados por SARS-CoV-2 e há indícios do uso de 

bloqueadores de complemento como uma escolha de tratamento farmacêutico, 

mas os ensaios clínicos ainda estão testando a hipótese de que bloqueando o 

sistema complemento causaria uma melhora na severidade do quadro clínico 

em pacientes com COVID-19 (BENEDETTI et al., 2020). 

 

4.2.5 Doenças que agravam a síndrome respiratória de pacientes com 

COVID-19 

A COVID-19 afeta desproporcionalmente pessoas com diabetes, 

hipertensão e doenças renais (MENON et al., 2020). O Instituto Nacional de 

Saúde da Itália reportou que enquanto 0,8% das mortes não possuíam outra 

comorbidade relacionada, cerca de 25,1% dos pacientes que vieram a óbito 

possuíam uma outra doença, 25,6% possuíam duas outras doenças, e 48,5% 

possuíam três ou mais doenças pré-existentes (STAWICKI et al., 2020). 

Um estudo analisou a expressão de receptores alvo e moléculas 

relacionadas à infecção por SARS-CoV-2 em uma ampla variedade de tecidos 
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e células imunes para investigar os diferentes padrões de expressão destas 

moléculas (entre elas a ECA2 e a CD147) em diferentes perfis de 

comorbidades relacionadas ao aumento da severidade de COVID-19. O estudo 

conclui que o perfil de expressão de ECA2 e CD147- difere dependendo de 

perfis, sugerindo que as comorbidades estudadas (listadas abaixo) contribuam 

para padrões de morbidade e severidade do quadro clínico  : 

• Idade 

• Diagnóstico de Asma,  

• Hipertensão 

• Fumantes 

• Obesidade 

Porém, em relação à asma e suas contribuições no desenvolvimento da 

COVID-19 as pesquisas ainda não esclareceram todos os dados. Em um 

primeiro momento, por meio de pesquisas não se estabeleceu a asma como 

um fator de risco para o agravamento da COVID-19, no entanto, 

posteriormente, observações realizadas por estudos da Europa e EUA 

colocaram em dúvida essa primeira hipótese principalmente pela asma se 

apresentar como ser uma doença inflamatória crônica que pode aumentar o 

desenvolvimento de formas mais graves de pneumonias causadas por vírus e 

bactérias. As oposições encontradas entre os estudos podem estar 

relacionadas à heterogeneidade dos endotipos de asma (alérgica e não 

alérgica) e a subnotificação do diagnóstico pregresso da asma 

(RADZIKOWSKA et al., 2020). Mais recentemente Mendes et al. (2021) 

conduziram uma revisão sistemática da literatura e avaliaram a relação do 

diagnóstico prévio da asma e o desenvolvimento da COVID-19, e os dados 

epidemiológicos encontrados indicam que o paciente ter diagnóstico de asma 

não se constitui como um fator de risco para agravamento da COVID-19, 

porém não descartam que ainda são necessárias análises mais profundas para 

concluir tal hipótese. 

Diabetes e complicações associadas demonstram ser associadas ao 

aumento do risco de morbidade e mortalidade em infecções agudas devido à 

supressão da resposta imune inata e adaptativa. Os níveis de hemoglobina 

glicada maiores a 9% foram associados a um aumento no risco de 
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hospitalização devido à pneumonia bacteriana em 60% (AKBAR, 2001). Dados 

sugerem que pacientes com COVID-19 e diabetes estão frequentemente 

associados com quadros clínicos severos a críticos (SINGH et al., 2020). Além 

de mecanismos como perfil de neutrófilos e fagocitose prejudicados em 

diabéticos, já bem estabelecidos na literatura, é válido considerar a alteração 

da expressão de outras proteínas em pacientes diabéticos, que podem 

influenciar o curso da doença viral por SARS-CoV-2, tais quais ECA2 (RAO; 

LAU; SO, 2020) e furina (FERNANDEZ et al, 2018). Diabéticos também contam 

com maior concentração de IL-6 (MADDALONI, BUZZETTI, 2020). Apesar 

destas correlações, mais estudos são necessários para determinar os 

mecanismos de interação entre o SARS-CoV-2 e pacientes diabéticos. 

Pacientes com doenças renais possuem um nível mais alto de 

mortalidade por COVID-19 e estudos recentes indicam um tropismo viral inclui 

tecidos renais (MENON et al., 2020). Estudos também mostram aumento de 

ureia nitrogenada e creatinina na corrente sanguínea. Também foi encontrado 

um aumento de proteinúria e hematúria (LI et al., 2020). 

O exato mecanismo do envolvimento renal permanece desconhecido e 

provavelmente é multifatorial. A doença renal pode ser causada pela interação 

entre o SARS-CoV-2 e o receptor ECA2 nas células renais (BENEDETTI et al, 

2020). O ECA2 é expresso em maior quantidade nos rins e intestino do que 

nos pulmões e a presença de corona vírus nos rins e urina de pacientes 

infectados com SARS-CoV-2 subsidiam a hipótese de que o vírus possa afetar 

os rins diretamente (CHENG et al., 2020). 

Doenças hepáticas crônicas também tendem a levar pacientes a um 

estado imunossuprimido, o que ser um fator contribuinte para o aumento no 

risco de mortalidade entre estes pacientes (WILLIAMSON et al., 2020).  

Um estudo mostrou que pacientes com cirrose sofreram insuficiência 

hepática descompensada, mesmo na ausência de sintomas respiratórios 

(MOON et al., 2020). No geral, estudos suportam evidências de que o SARS-

CoV-2 possa causar efeitos citopáticos agudos no fígado devido à infecção de 

hepatócitos, que expressam ECA 2 em altas concentrações. A resposta imune 

descontrolada e o tratamento farmacêutico utilizado para o combate/atenuação 

de sintomas causados pela doença também podem ser fatores contribuintes 

para lesão hepática (FENG, et al., 2020). Entretanto, até o momento não foram 
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localizados estudos elucidando os mecanismos fisiopatológicos da doença no 

fígado.  

Figura 23 – Interação bidirecional entre doenças cardiovasculares e COVID-19 

 
Fonte: NISHIGA, M. et al., p.6, 2020 

 

Comorbidades cardiovasculares tais como hipertensão e doença 

coronária estão associadas com alta mortalidade em pacientes com COVID-19 

(NISHIGA, M. et al., 2020). Observações clínicas em pacientes mostram um 

aumento de eventos trombolíticos em pacientes com COVID-19 que sugerem a 

presença de um estado de hipercoagulação e trombose arterial (NISHIGA, M. 

et al., 2020). Os mecanismos fisiopatológicos de hipercoagulação ainda não 

estão claros. Uma das hipóteses é de que a resposta inflamatória severa e 

descompensada induza dano endotelial em combinação com uma pré-

disposição do organismo com comorbidades cardiovasculares (fig.23) 

(NISHIGA, M. et al., 2020).  
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4.2.6 Obesidade como risco de agravamento de COVID-19 

A relação entre o índice de massa corporal (IMC) e a severidade do 

quadro de COVID-19 é substanciada pelos dados preliminares de Shenzhen, 

China e Nova Iorque, EUA (QINGXIAN et al., 2020). Dentre 383 pacientes de 

Shenzhen com COVID-19, o risco de desenvolver pneumonia em pacientes 

com sobrepeso ou obesos em relação à pacientes com peso normal em 

modelos estatísticos se mostrou maior em 86% para sobrepeso e em 142% 

para obesos (QINGXIAN et al., 2020). Dentre 4.103 pacientes com COVID-19 

em Nova Iorque, 47,6% eram obesos (IMC>30kg/m2) e 28,2% eram obesidade 

severa (IMC>35kg/m2). Ainda, a proporção de pacientes que necessitaram de 

ventilação mandatória intermitente (IMV) também foi mais alta em pacientes 

considerados obesos severos (85,7%) (SIMONNET et al., 2020). 

Apesar de um aumento do risco de contrair pneumonia ser maior entre a 

população obesa, o risco de morte por pneumonia em pacientes obesos parece 

ser menor (NIE et al., 2014). Dado o papel crítico do peso ou porcentagem de 

gordura corporal na determinação da incidência e severidade da pneumonia e 

possivelmente outras doenças, é de extrema importância coletar dados 

antropométricos de pacientes com COVID-19 (STEFAN et al., 2020). A 

porcentagem de pacientes que vieram a óbito também se demonstrou maior 

em pacientes diabéticos que contraíram COVID-19 (STEFAN et al., 2020). 
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Figura 24 – Comorbidades relacionadas à obesidade e relação com agravamento de COVID -
19 

 

 
Fonte: Adaptado pela própria autora a partir de STEFAN, et al. 2020 

 

 

Grande parte dos estudos iniciais acerca do COVID-19 teve como foco 

os efeitos respiratórios do vírus. No início da pandemia, um aumento grande de 

estudos sobre o tema foi publicado motivado pela falta de conhecimento na 

área. Devido à pressa encontrada para publicar estudos do tema, a qualidade 

dos dados publicados até momento foi prejudicada e há poucas revisões de 

dados que levam em consideração efeitos mais abrangentes da COVID-19 em 

grupos populacionais. Há poucas publicações com conclusões sobre o efeito 

da infecção por SARS-CoV-2 em outros órgãos também afetados pela doença, 

mas considerados como secundários, como por exemplo o fígado e intestino. 

Desta forma, além de poucos dados epidemiológicos, entender o mecanismo 

pelo qual a obesidade pode influenciar no curso da doença ainda permanece 

como um grande campo de pesquisa em aberto. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A revisão da literatura permitiu compreender que a obesidade se 

caracteriza por uma condição complexa que envolve: I. mecanismos biológicos 

pelos quais o corpo organiza e responde às diferentes alterações metabólicas; 

II. mecanismos sociais, que vão ditar as formas como os indivíduos consomem 

bens, se alimentam, interagem e produzem significados para seus cotidianos; e 

III. relações patogênicas, nas quais diferentes doenças têm efeitos umas sob 

as outras, podendo intensificar e agravar a saúde dos indivíduos de diversas 

maneiras. 

 A Pandemia de COVID-19 trouxe muitos desafios para cientistas, 

organizações de saúde e população em geral. Por ser um evento recente e 

bastante desconhecido, a revisão de literatura trouxe poucas publicações 

evidenciando a influência da obesidade sobre a infecção pelo vírus SARS-CoV-

2. Entretanto, os estudos encontrados demonstraram um agravamento na 

função respiratória decorrente da baixa força muscular, trocas gasosas 

prejudicadas, resistência nas vias aéreas e relações com outras comorbidades 

como tromboembolismo, dislipidemia e diabetes, sendo essas condições, como 

visto ao longo da revisão, fatores altamente relacionados à obesidade. Levando 

em consideração o potencial agravamento da função respiratória em pacientes 

com COVID-19, bem como todas as demais comorbidades atreladas à 

obesidade, é possível concluir que a obesidade é uma condição patológica 

grave e que merece adequada atenção terapêutica, bem como medidas de 

saúde pública devem ser feitas para evitar o estabelecimento desta grave 

condição patológica. 
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