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OBESIDADE E SÍNDROME METABÓLICA
EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Bulimia
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Anorexia

Dois principais transtornos alimentares: há outros
Em comum: auto-estima e pressão social pelo corpo ideal
Gratificação imediata na comida
Episódios normais da vida, gerando comportamento compulsivo

Departamento de Endocrinologia Pediátrica
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

ENDOPED

Auto-imagem diferente da realidade (adolescentes)

HIJG
Florianópolis-SC

DISTÚRBIOS ALIMENTARES

DISTÚRBIOS ALIMENTARES

OBESO = “Transgressor” (século XIX)
Registros na Europa em época de valorização do corpo arredondado

Estratégias bizarras para emagrecer

Magreza é lindo!

Foi sendo “medicalizada”e se tornou doença
Filosofia / Psicanálise / História / Antropologia
Psicologia / Medicina
Problemas “adictivos”

Doenças Metabólicas / Pulsos
Hormonais

DISTÚRBIOS ALIMENTARES
OBESIDADE:
Nutrição: história mais recente
Psicologia: aborda os transtornos alimentares
sob o enfoque dos sintomas e da
patologia, aprofunda questões relacionadas à cultura e aos fenô –
menos psicossociais associados

DISTÚRBIOS ALIMENTARES

Tendência mundial à insatisfação corporal
Vilela, JE, UFMG
Vive-se um culto à magreza!
Anorexia é a terceira doença mais comum em adolescentes,
e a bulimia, o principal problema de saúde pública na juventude
DCC, USA Gov.

MEDICINA: Endocrinologia / Psiquiatria
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DISTÚRBIOS ALIMENTARES

DISTÚRBIOS ALIMENTARES
Binge eaters

Insatisfação com o corpo e culto à magreza: únicos gatilhos (?)

Síndrome da Fome Noturna

Registros na Europa em época de valorização do corpo arredondado
Distúrbios alimentares:
Base genética e biológica (gêmeos uni vitelinos)
Gatilhos emocionais e sociais
Potencial desencadeante + decisão de emagrecer = OBSESSÃO

DISTÚRBIOS ALIMENTARES
CHOCOLATE:
Xocolati: bebida sagrada para os aztecas
Várias explicações para ser “chocólatra”:
40% das mulheres
motivação sensorial / possível ação farmacológica / busca específica / resposta hormonal (antes de menstruar) / açúcar e gordura / <magnésio < serotonina

DISTÚRBIOS ALIMENTARES

Cravings – açúcar / CHO / álcool
não verdadeiras alterações alimentares
Típico: lanche da tarde / mais álcool à noite
Menor taxa de açúcar < serotonina
Fadiga crônica / Stress corporal por dietas
inadequadas

DISTÚRBIOS ALIMENTARES
Desestimular as dietas da moda
Fazer dieta por qualquer coisa: anormal
Indústria do emagrecimento
Resgatar outros valores além da estética:
comparação
menino: comentário (ginecomastia)
menina: inadaptação (escola, dança)

DISTÚRBIOS ALIMENTARES

Anorexia:

ANOREXIA

Magreza: imaginário feminino / proteção à puberdade
Baixa auto-estima
Rigidez e perfeccionismo (corresponder à expectativa)

Escondem a comida

Peso normal ou
levemente acima do normal

Divide o alimento em pequenas porções

Sente-se incomodado em
comer com outras pessoas

Mastiga lentamente e pouca quantidade

BULIMIA

Seleciona o que vai
comer

Bulimia:

Gourmet

Impulsivos
Muito apetite na infância

Conhece calorias, dieta e nutrição

Insatisfação permanente

Evita comer na presença de pessoas

Pesa-se antes e depois

Cultiva “mitos” sobre
comida
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DISTÚRBIOS ALIMENTARES

DISTÚRBIOS ALIMENTARES

Prevenir mais que remediar
5% dos anoréxicos morrem de inanição
Bulímicos: desgaste dos dentes
lesão do aparelho digestivo
observação no espelho
exercícios exagerados
quarto (bunker)

ALERTA
ALERTA

ANOREXIA:
Exames bioquímicos normais
Amenorréia
Osteopenia (significa osteoporose na
vida adulta)

DISTÚRBIOS ALIMENTARES
ANOREXIA
Quer a magreza

BULIMIA
Não quer engordar

ALTERAÇÕES METABÓLICAS DA
OBESIDADE EM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

DISTORÇÃO DA IMAGEM CORPORAL
Tratamento: equipe multidisciplinar
(mais eficiente ?)

Risco de recaída: elevado
ENDOPED
HIJG
Florianópolis-SC

OBESIDADE
A obesidade é uma doença multifatorial,
por causa da interação entre a genética
e fatores ambientais, que se manifesta
com aumento do tecido gorduroso,
levando ao peso superior a 20% do
estimado como padrão.

OBESIDADE

Genes que
regulam a
energia
ingerida e
gasta

Sociedade Moderna X Acesso à Alimentação
ENDOPED
HIJG
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OBESIDADE
Macronutrientes
(Proteina, Carbohidrato, Gordura)

Adipócito: Um Órgão Endócrino
Resposta Hormonal

Adipócito, Pâncreas, Fígado, Músculo, Hipotálamo
ENDOPED
HIJG

Adipócito: Um Órgão Endócrino

ADIPÓCITO

CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

Adiponectina
Leptina

PROTETOR

Inflamação
PAI – I
SRA

ENDOPED
HIJG
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O tecido adiposo é um órgão endócrino e
parácrino, que libera um grande número de
mediadores bioativos, que influenciam não
apenas a homeostase do peso corporal, mas
também a inflamação, a coagulação, a fibrinólise, a diabete, a resistência insulínica,
aterosclerose e algumas formas de câncer

T XÇwÉvÜ|ÇÉÄÉz|t wt
OBESIDADE
PEDIÁTRICA
XaWb
XaWbcXW
WbcXW

ENDOPED

HIJG

HIJG

Feed-back adipócito/hipotálamo

DEFINIÇÃO
Indice de Massa Corporal: (IMC)
varia para a idade e sexo
(US Center For Disease – DCM)

85-95% til (sobrepeso)
acima do 95% til (obesa)
As tabelas incluem IMC para sexo e idade em base de três décadas
de estudos internacionais. A obesidade infantil é melhor determinada
a partir do Z score do IMC (com ajuste para o sexo e idade).
ENDOPED
Z score entre 2.0 e 2.5= obeso moderado e acima de 2,5= severa.
HIJG

OBESIDADE

Gêmeos Dizigóticos com mutação
do Receptor MCR4

Paciente com
mutação do
gene POMC
VI03I
Geller et al. Am J Hum Genetics 2004; 74: 572–81

Binge eating
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OBESIDADE

Adipócito: Um Órgão Endócrino

Períodos Críticos
1- Pré natal: 30 trimestre da gestação
(sensibilidade adipocítica).
2- Período de renovação adiposa.
3- Adolescência: androgênios (abdomen, glúteo).
ausência de androgênios: glúteos.

Puberdade é um estado de relativa resistência insulínica, e há um aumento da
ENDOPED secreção basal e estimulada da insulina, durante a progressão para a puberdade.
HIJG

ALTERAÇÕES METABÓLICAS DA
OBESIDADE EM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

OBESIDADE
Causas Freqüentes

História natural:
-

Pequeno para a idade gestacional (peso)
Ganho de peso excessivo na infância
Pubarca precoce
Acantosis nigricans
Estrias e ginecomastia
Aumento de triglicerídeos
Aterosclerose prematura, - Hipertensão, SOP
glomerulonefrite focal,
- DMT2
- Predisposição para câncer
- Doença de Alzheimer

Doenças Endócrinas: glandulares (Cushing, SOP)
hipotireoidismo
neuro-hormonais

Mutações

Poligênicas

Alterações Monogênicas
Distúrbio do Comportamento Alimentar

ENDOPED
HIJG

DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO PRECOCE
DESDE A INFANCIA E ADOLESCENCIA

Sindrômicas: Down, Laurence Moon-Biedel,
Prader-Willi

ENDOPED
HIJG

ALTERAÇÕES METABÓLICAS DA
OBESIDADE EM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

SINDROME METABÓLICA EM CRIANÇAS
E ADOLESCENTES

Crianças e Adolescentes:

INTOLERANCIA À GLICOSE É COMUM EM CRIANÇAS
E ADOLESCENTES OBESOS
Sinha et al, NEJM, 2002

Colesterol total < 170 mg/dL
HDL-C > 35 mg/dL
LDL-C < 110 mg/dL
TG < 200 mg/dL
Glicemia de jejum < 126 mg/dL
GTT 140 a 200 mg/dL (2 horas)
Insulinemia < 15 mU/L
Sperling M (2001); Yensel (2004); Weiss (2004)

25% entre 4 – 10 anos
21% entre 11 – 18 anos
<10% crianças com DM2 atingem controle
glicemico sem medicação
LWPES, 2000 (130 EP) – ins.(48%) vs oral
(44%)

ENDOPED
HIJG

Homeostatic model assessment (HOMA) - Fórmula de Matthews:
Insulina µU/mL x glicose mmol/L / 22.5
Escores elevados indicam maior RI
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SINDROME METABÓLICA EM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

SINDROME METABÓLICA EM
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Criança Obesa

Acantosis Nigricans:
-

marcador clínico de RI/hiperinsulinemia:
subgrupo com alto risco para DM2

-

pode preceder RI

-

receptores para insulina e GH em
queratinócitos

História Familiar e Pessoal
Suspeição de Obesidade Sindromica
Doença Endócrina:
Exame Físico: HA, AN, Bioquímica

Resistência Insulínica
ENDOPED
HIJG

ENDOPED
HIJG

SINDROME METABÓLICA EM
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

SINDROME METABÓLICA EM
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Hipertensão arterial:
SINDROME METABÓLICA HIPERTENSIVA:
- Genes: angiotensina e diabetes,
1 – Hiperinsulinemia
- Poligenes: obesidade, raça, antecedentes,
- Compartilhado: dieta, sódio, calorias,
- Ambiente individual: inatividade e cultural.
ENDOPED
HIJG

2 - Inflamação
3 - Disfunção Endotelial
ENDOPED
HIJG

SINDROME METABÓLICA EM CRIANÇAS
E ADOLESCENTES
OBESIDADE:
- fator de risco para desenvolvimento de RI e DM2
< sensibilidade insulínica e hiperinsulinemia
DM2:
- predisposição pode ser programada no útero
alteração da primeira fase de secreção de insulina
glico e lipotoxicidade
diminuição progressiva da célula ß (apoptose)

PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO
Exame Físico: PA, AN, HF, A-P nasc., laboratório

cálcio, magnésio)
(low carbs+low fat)

EXERCÍCIO FÍSICO
MEDICAÇÃO: metformina, inibidor ECA, estatina, fibrato,
acarbose, niacina, redutor de apetite, cirurgia.
“run in”

PACIENTE RISCO GRÁU 1 – ACESSO IMEDIATO

PROTOCOLO AGRESSIVO DE INTERVENÇÃO

ENDOPED
HIJG

RI

Se obesidade – insulinemia basal
DIETA (DASH:proteica, fruta,

ENDOPED
HIJG
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SINDROME METABÓLICA EM CRIANÇAS
E ADOLESCENTES
Evolução após 40 dias:
Peso: 65Kg (menos 5Kg),
PA: 130x80mmHg (140x100),
TG: 171 (251)

-

VLDL: 25,3 (50,2)

HDL-C: 33(45) - HbA1C: 5,8% - (11,2%)
LDL-C: 163 (260)
PCR: 21,4

Medicação mantida (bula).
Dieta rediscutida.

Ampliar Exercício
ENDOPED
HIJG

SINDROME METABÓLICA EM CRIANÇAS
E ADOLESCENTES
Gordura visceral vs subcutânea:
- mais receptores para glicocorticóides,
- maior atividade da 11ß-HSD1
( produção de cortisol),

Tipo 1:
- GH baixo aumenta atividade da enzima,
- estrias e cortisol urinário aumentado.

Fígado
Gordura
Olhos
Ossos

Cortisona

Cortisol

Tipo 2:
Rins
Gl. Salivar
Cólon

ENDOPED
HIJG

ENDOPED
HIJG

SINDROME METABÓLICA EM
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
•
•
•
•

OBESIDADE

Endo-Cardiologia Intervencionista.
RI não exige estudos complexos.
RI amplamente sub-diagnosticada.
Prevenção secundária.

A chave para o manejo do peso
corporal é a prevenção do ganho
ponderal, e isto requer estratégias
inovadoras para reduzir a densidade
energética da dieta e evitar fatores
desencadeantes.

• Modelo para intervenção precoce.
• Metformina para prevenção precoce (?)
• Adiponectina – marcador de risco
• TODAY Trial (Treatment Options for Type
2 Diabetes in Adolescents and Youth)

ENDOPED
HIJG

ENDOPED
HIJG
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SINDROME METABÓLICA EM
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
A
menos
que
estratégias
e
intervenções de sucesso ocorram a
nível local e nacionalmente, tudo leva
a crer, que a diminuição das DCV em
adultos nos últimos 50 anos, poderá
ser revertida, quando a população de
crianças
e
adolescentes
com
sobrepeso e obesidade se tornarem
adultos.

CONSULTÓRIO DO PEDIATRA
PREVENÇÃO

Pediatras podem desempenhar um papel
importante na prevenção da obesidade
infantil, ajudando os pais a entenderem as
curvas de crescimento e provendo apropriadas
noções para planejamento de uma dieta
balanceada.
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (?)
Bowman, et al.
Acta Paediatr, 2005, Jun; 94(6):652-4.

ENDOPED
HIJG

O Sistema Endocanabinóide

O Sistema Endocanabinóide

- É um sistema natural ou endógeno
fisiológico, que desempenha um importante
papel na regulação dos riscos cardiovasculares associados ao excesso de peso, RI e dislipidemia.

Características dos endocanabinóides:

- O aumento da atividade do sistema
endocanabinóide é associado com aumento
da
ingesta e acúmulo de gordura na
obesidade.

- Degradados imediatamente

- Derivado de precursores lipídicos
- Sintetizados quando preciso

- Age como mesnageiro retrógrado

O Sistema Endocanabinóide
Terapia farmacológica para obesidade
visceral: antagonista do receptor
canabinóide tipo 1
Nova arma no tratamento da obesidade:
RIMONABANT, o primeiro antagonista do receptor CB1
(indução do aumento da expressão da proteína Acrp30
(adiponectina) no tecido obeso de ratos Zucker obesos)
THC desde 1964 / anos 90, clonagem de dois receptores para
canabinóides CB1 (localização neuronal) e CB2

Pagotto U, Obesity and Metabolism, 2006
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O Sistema Endocanabinóide

O Sistema Endocanabinóide

Os receptores CB1 se localizam próximos à
neurotransmissores relacionados à ingesta
de alimentos: CRH, MCH e a pré-pro-orexina

Os canabinóides se expressam mais no cerebelo, ganglia
basal, hipocampo e córtex, agindo sob demanda.

Diminuídos pela leptina
Mediadores locais em:
Tecido adiposo, TGI, adrenais, pulmões, fígado
e bexiga
Hiperativação do SEC pelo stress (?)

Transitoriamente se ativa para:
- Relaxamento: diminui a dor, ansiedade, temperatura,
hormônios, tônus muscular e PA
-

Comer: indução do apetite e “prazer”

-

Repousar: comportamento motor (sedação/inibição)

-

Esquecimento: memória seletiva (extingue)

-

Proteção: nível celular e emocional

O Sistema Endocanabinóide

O Sistema Endocanabinóide
RIO-Lipids e RIO-Europe:
2 estudos em humanos obesos: o bloqueio
crônico destes receptores mostrou reduzir
o peso e diminuir a circunferência
abdominal, além de outros parâmetros da
SM (NCEP ATP-III)
RIO-Lipids:
redução da PA sistólica e diastólica em
hipertensos

O Sistema Endocanabinóide

Obesidade Pediátrica
Questões para discussão:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

O que vem primeiro, a insulina, a resistência, ou a
obesidade?
Qual a resposta ao jejum?
O que é resitência à leptina?
Há um método racional para tratar criança obesa?
Como decidir pela medicação?
Como decidir pela cirurgia?
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Obesidade Pediátrica

Obesidade Pediátrica
Medicamentos associados com ganho de peso:
1. Risperidona (Risperidal®)
2. Olanzapina
3. Quetiapine (Seroquel®)
4. Valproato (Depakote®)
5. Clozapina
6. Aripriprazole
7. Amisulpiride
8. Ziprasidone
9. Zotepine

Obesidade Pediátrica

SÍNDROME METABÓLICA

Medicamentos associados com perda de peso em crianças:
Leptina: em deficiência primária

Risco maior na vida adulta se obesidade presente na
infância

Sibutramina: FDA - maiores de 16 anos

Síndrome áterosclerótica já na infância e adolescência

Orlistat: FDA - para crianças maiores de 12 anos

Fatores de risco são mais prevalentes se maior obesidade

Metformina: para DMT2, não obesidade

Hipertensão, hipertligliceridemia: nas crianças mais novas

Octreotide: (inibe o receptor 5 da somatostatina, impedindo a abertura do
canal de cálcio na célula ß) – obesidade hipotalâmica

Hipercolesterolemia e hiperinsulinemia: nas crianças
maiores
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SÍNDROME METABÓLICA
EPIDEMIOLOGIA:
Comportamento epidêmico

Patogênese:
- Genética e alimentação hipercalórica
(Rissin A, 2003)

1960: obesidade infantil crescente em crianças de 5 a 11 anos (54%) e de 42%
entre adolescentes (Melms BC, 2001)
Maior prevalência de DMT2

SÍNDROME METABÓLICA

- Pouca atividade física
- Obesidade (vísceras, pâncreas):
insulinemia, PA, alterações lipidicas e DMT2

(Silva A, 2003)

SÍNDROME METABÓLICA
Patogênese:
da sensibilidade insulínica pelo de TG

ENDOPED
SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA

Alteração lipídica e da glicose

Florianópolis – Santa Catarina
Paulo César Alves da Silva, Marilza Leal Nascimento, Genoir Simoni,
Edson Cechinel, Rose Muller Linhares, Adriana Beletato, Silvia Guesser

Falência progressiva do pâncreas: DMT2

COBRAPEM
FLORIANÓPOLIS – NOVEMBRO 2007
pcasilva@th.com.br
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