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Resumo 

Introdução: A obesidade é definida como uma doença crônica resultante de um 
balanço positivo de energia por tempo prolongado. As evidências relacionam a 
obesidade como fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis como 
diabetes, cardiopatias, hipertensão arterial e até mesmo câncer. Objetivo: Analisar a 
associação entre a obesidade e as doenças cardiovasculares. Métodos: Foram 
realizadas buscas por artigos originais e de revisão de literatura sobre o tema, e banco 
de dados Scielo, publicados entre 2000 e 2017. Resultados: Observou-se que os 
riscos da obesidade além das alterações cardiovasculares englobam todo contexto da 
vida do indivíduo, tanto social, quanto psicológico. Considerações finais: A 
obesidade tornou-se um problema de saúde pública, apresentando forte impacto na 
vida do indivíduo obeso,sendo um fator importante para  o surgimento das doenças 
cardiovasculares porém há várias linhas de tratamento. 

Descritores: Obesidade; Cardiovasculares; Síndrome metabólica. 

 

Abstract 

Introduction: Obesity is defined as a chronic disease resulting from a long-term 
positive energy balance. Evidence relates obesity as a risk factor for chronic 
noncommunicable diseases such as diabetes, heart disease, high blood pressure and 
even cancer. Objective: To analyze the association between obesity and 
cardiovascular diseases. Methods: We searched for original articles and literature 
review on the topic, and Scielo database, published between 2000 and 2017 Results; 
It was observed that the risks of obesity in addition to cardiovascular changes 
encompass every context of the individual's life, both social and psychological. Final 
considerations: Obesity has become a public health problem, presenting a strong 
impact on the life of the obese individual, being an important factor for the emergence 
of cardiovascular diseases but there are several lines of treatment. 
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Introdução 

A obesidade é definida como uma doença crônica resultante de um balanço 
positivo de energia por tempo prolongado, produzindo excesso de gordura corporal 
ou acúmulo de gordura no tecido adiposo que acarreta prejuízos à saúde1. 

A obesidade tornou-se uma epidemia mundial e um problema de saúde pública 
independente do sexo, idade, etnia ou raça, decorrente de maus hábitos alimentares. 
Pois na atualidade as pessoas são estimuladas a ingerir alimentos hipercalóricos, pois 
existe maior facilidade e praticidade do consumo de “Fast Food”, e a reduzir de forma 
significativa as atividades físicas2.  

A obesidade como um dos mais graves problemas de saúde pública, podendo 
resultar da ação isolada ou conjunta de diferentes fatores: genéticos, endócrinos, 
ambientais, culturais, socioeconômicos e consequentemente transtornos 
psicossociais1. 

Em 1948 a Organização Mundial da Saúde conceituou saúde como “o estado 
de mais completo bem-estar físico, mental e social”, sendo assim a obesidade exerce 
efeitos adversos à saúde, afetando o bem-estar físico e também o psicossocial, 
representando a segunda principal causa de morte prematura evitável em países 
desenvolvidos, seguida do fumo2. 

A origem dessa patologia é multicausal, e há diferentes formas de tratamento, 
entre elas podemos citar: mudanças comportamentais, tratamento dietético, prática 
de exercícios físicos, tratamento farmacológico e cirurgia, visando à perda de peso1. 

É visto que as principais linhas de ação para o controle da obesidade devem 
estar direcionadas, num primeiro momento, à informação e à motivação para hábitos 
saudáveis, intrinsicamente ligados à diminuição da exposição a fatores de risco 
ambientais para obesidade como: proliferação de alimentos de baixa qualidade 
nutricional e propagação de costumes sedentários2. 

A necessidade de redução do peso não está associada a um problema estético, 
mas, sobretudo, às evidências que relacionam a obesidade como fator de risco para 
doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, cardiopatias, hipertensão arterial 
e até mesmo câncer. Sendo esta um dos fatores de risco que mais contribui para o 
desenvolvimento de doenças crônicas1.  

O presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre a 
obesidade sendo um importante fator de risco para doenças cardiovasculares. 

 

Metodologia  

O estudo consiste em uma revisão de literatura sobre a associação de 
Obesidade como fator de risco para doenças cardiovasculares, o qual foi conduzido 
por meio de informações obtidas na base de dados; SCIELO, publicados entre 2000 
e 2019. Os artigos utilizados foram escritos em português, inglês e espanhol. 
Palavras-chave utilizadas; Obesidade, Cardiovasculares e síndrome metabólica. Teve 
como finalidade chegar a um artigo de revisão de literatura, que pudesse refletir a 
melhor evidência disponível em literatura. 
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Resultados  

Os estudos encontrados durante a revisão bibliográfica que abordavam a 
relação entre a obesidade e doenças cardiovasculares mostram que em todos os 
artigos há essa relação, porém que suas causas são multifatoriais e que também há 
diversas formas de tratamento para a obesidade e consequentemente tratando das 
doenças crônico degenerativas, como as doenças cardiovasculares. Foram utilizados 
18 artigos ,12 em português ,5 e inglês e 1 em espanhol. Dez dos artigos em português 
foram revisão de literatura e apenas 2 pesquisa de campo, assim como os utilizados 
em inglês e espanhol. Em todos eles afirmou-se a associação entre a obesidade e 
doenças cardiovasculares e relacionou a obesidade com o aumento da prevalência 
da DAC Doença arterial coronariana em indivíduos com idade inferior a 50 anos. Nos 
artigos revisados foi possível observar que a principal causa da  obesidade e do 
sobrepeso é a má alimentação ,seguido da inatividade física. 

 

Discussão  

Com a evolução e a modernização houve uma redução natural no gasto 
energético ocasionando um estilo de vida mais sedentário com transporte motorizado, 
equipamentos mecanizados que diminuem o esforço físico de homens e mulheres 
tanto no trabalho como em casa3.  

Houve uma redução de aproximadamente 600kcal com a diminuição do tempo 
despendido com brincadeiras de rua e o aumento do tempo assistindo televisão; do 
mesmo modo, cortar grama com as mãos gastava aproximadamente 500kcal/h, 
enquanto, com a utilização de cortadores elétricos de grama, o gasto diminuiu para 
180kcal/h, lavar as roupas no tanque consumia aproximadamente 1500kcal/dia 
enquanto usar a máquina de lavar requer apenas 270kcal/2h para a mesma 
quantidade de roupas3.  

Nota-se que poucas atividades atualmente são classificadas como muito ativas, 
enquanto há algumas décadas, várias atividades apresentavam esta característica3. 

Estudos do Banco Mundial mostra que as doenças crônicas não transmissíveis 
são responsáveis por uma taxa de 5 e 9 vezes maior de morte prematura do que as 
doenças transmissíveis e taxas 10 e 5 vezes maiores de incapacidade 6, em homens 
e mulheres, respectivamente4.  

Sabe-se hoje que a localização abdominal de gordura (obesidade central) que 
se mostra mais associada a distúrbios metabólicos e riscos cardiovasculares como 
dislipidemias, hipertensão arterial e diabetes mellitus4.  

 

Obesidade infantil  

Sendo a principal doença relacionada à nutrição, entre jovens com menos de 
20 anos, a obesidade atinge uma em cada cinco crianças dos Estados Unidos, sendo 
considerada um dos principais problemas de Saúde Pública nos países 
desenvolvidos, apesar da tradição em alimentos saudáveis, no Japão a obesidade 
infantil está tornando-se o principal problema de saúde pública5. 
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E no Brasil os estudos mostram que a obesidade afeta quase 18% dos 
população e 52,5% dos brasileiros estão acima do peso. Em países em 
desenvolvimento, o número de adultos com sobrepeso quadruplicou nas últimas três 
décadas6. 

A dislipidemia, na infância e adolescência, vem sendo objeto de diversos 
estudos, por contribuir como um fator preditor da aterosclerose na idade adulta. 
Sequencialmente, estudos indicam que a ocorrência de dislipidemia no período da 
infância e adolescência está associada com eventos cardiovasculares e com aptidão 
cardiorrespiratória (APCR). Da mesma forma, os aspectos comportamentais, 
envolvendo hábitos alimentares e comportamento sedentário, com redução do gasto 
calórico e da prática de atividade física, bem como maior tempo de uso de televisão 
(TV), computadores e celulares têm sido introduzidos como importantes fatores 
determinantes do risco cardiovascular em crianças e adolescentes7. 

Essas altas taxas da prevalência de obesidade na infância vêm preocupando 
os profissionais da área de saúde, por isso estão sendo feitas pesquisas a respeito da 
prevenção, causas e tratamentos. A Organização Mundial da Saúde começou a soar 
o alarme, no início dos anos noventa depois que uma estimativa de que 18 milhões 
de crianças em todo o mundo, menores de 5 anos, foram classificadas como tendo 
sobrepeso. E o impacto econômico global, que esses futuros adultos obesos poderão 
causar é uma grande preocupação5. 

Há relação ao tempo que a obesidade permanece instalada na infância com o 
risco da criança obesa tornar-se adulto obeso e que aumenta acentuadamente com a 
idade, dentro da própria infância5.  

O aumento da obesidade parece ocorrer também paralelamente à redução na 
prática de atividade física e aumento no sedentarismo. O hábito da prática de atividade 
física é influenciado na criança pelos pais, e quando desenvolvidos nesta fase, tendem 
a se manter do mesmo modo até a fase adulta3. 

Pode haver três períodos críticos da vida, nos quais pode ocorrer o aumento 
do número de células adiposas, ou seja, a hiperplasia, são eles: último trimestre da 
gravidez, o primeiro ano de vida e o surto de crescimento da adolescência5.  

É visto que a obesidade na infância e na adolescência se não tratada pode 
persistir na fase adulta, levando ao aumento da morbimortalidade e diminuição da 
expectativa de vida. Cabe dessa forma a equipe multidisciplinar detectar 
precocemente as crianças com maior risco para o desenvolvimento de obesidade, 
com a tomada de medidas efetivas de controle para que o prognóstico seja mais 
favorável a longo prazo. realizando a anamnese, com ênfase na idade de início da 
obesidade, como ela vem se desenvolvendo e a identificação de possíveis fatores 
desencadeantes8. 

 

Alimentação 

É visto que o sobrepeso e a obesidade atingiram níveis preocupantes, no Brasil 
nos últimos anos,o excesso de peso afeta um em cada três jovens de acordo com o 
último Orçamento Familiar feito 2008-9 .Esse aumento  ocorreu em paralelo com as 
mudanças no mundo,sistema alimentar, que atualmente disponibiliza uma grande 
variedade de alimentos e bebidas prontos para consumo, conhecidos como alimentos 
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ultraprocessados, que são frequentemente pobres em fibras e proteínas, e ricos em 
sódio, gorduras e açúcares9. 

A dieta ocidentalizada é decorrente das tendências de transição nutricional por 
conta da urbanização e industrialização, tendo como  destaque o aumento da 
densidade energética, maior consumo de carnes, leite e derivados ricos em gorduras, 
e redução do consumo de frutas, cereais, verduras e legumes, a qual, aliada à 
diminuição progressiva da atividade física, converge para o aumento no número de 
casos de obesidade em todo o mundo4. 

Um importante fator dentro das causas da obesidade, que merece atenção, é 
que mais de 95% das pessoas desenvolvem obesidade por causa nutricional, também 
denominada simples ou exógena, já os restantes 5%,  seriam os obesos denominados 
de obesos endógenos, ou seja, alterações hormonais, por exemplo: alteração do 
metabolismo tireoidiano, gonadal, hipotálamo-hipofisário e tumores como o 
crâniofaringeoma5. 

Os hábitos alimentares de crianças e adolescentes em sua maioria não são 
muito saudáveis, devido principalmente à falta de café da manhã e consumo de 
alimentos ricos em gordura e açúcar. Há uma grande necessidade de intervir nesses 
comportamentos, sobretudo quando se trata de crianças e adolescentes obesos e 
uma das formas de mudar esses maus hábitos é por meio de terapias 
comportamentais intensivas e também do acompanhamento nutricional10. 

  

Atividade física, depressão e fatores de risco  

Nos últimos anos, a obesidade é resultante de hábitos alimentares pouco 
saudáveis e de estilo de vida sedentário o que tornaram-se um grande problema de 
saúde pública em todo o mundo. A principal abordage para tratar obesidade é fornecer 
ao paciente perda de peso através de dieta e exercício11. 

Nota-se que, a vida sedentária e o aumento da ingestão de gordura na 
alimentação têm grande importância no crescente número de casos de obesidade no 
mundo3. 

A prática regular de atividade física auxilia a perda de peso corporal por 
promover a redução ou, manutenção da gordura corporal e conservação ou aumento 
da massa magra, o que contribui de forma positiva na diminuição de doenças 
associadas a obesidade12. 

Como alternativa a restrições alientares, o movimento para moldar a intuição 
dos indivíduos começou na década de 1980 e continuou até os dias atuais, este 
movimento defende a eficácia limitada de restrição alimentar (restrição alimentar, 
evitando alimentos, limitando a ingestão de energia) a longo prazo. A alimentação 
intuitiva é uma nova abordagem dietética que rejeita a mentalidade de dieta11. 

Existe uma forte relação entre excesso de peso e episódios de compulsão 
alimentar e em estudos realizados no exterior encontraram prevalência de episódios 
de compulsão alimentar em adolescentes que variaram entre 18,5% e 24%. A 
compulsão alimentar atinge diferentes populações, e há uma grande relação entre o 
excesso de peso a auto-imagem corporal com a compulsão. Estudos têm apontado 
que crianças obesas possuem grande risco de desenvolver problemas psicológicos e 
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de saúde e que esse quadro depressivo juntamente com a compulsão só melhora 
após intervenção10. 

Além dos sintomas de ansiedade, depressão, estresse, tristeza e raiva, que são 
condições frequentemente associadas a essas doenças, o comer de forma 
compulsiva também pode ser uma estratégia de enfrentamento utilizada para 
amenizar ou resolver problemas cotidianos, proporcionando sensação de prazer13.  

 

Qualidade de vida  

O interesse e a preocupação com o conceito de “qualidade de vida”, veio à tona 
desde 1970, levando as ciências humanas e biológicas a valorizarem parâmetros mais 
amplos do indivíduo do que somente o controle de sintomas, a diminuição da 
mortalidade ou o aumento da expectativa de vida14.  

A qualidade de vida dos obesos está comprometida quando associada a 
comorbidades, podendo resultar também em distúrbios emocionais e psicológicos 
causados por prejuízo e discriminação. Tornando-se um aspecto negativo na vida da 
pessoa, que também sofre com o preconceito14. 

Kolotkin ressalta que os maiores problemas sociais encontrados pelos obesos 
são o preconceito e a discriminação no trabalho, na sociedade em geral e nos 
relacionamentos interpessoais, esse preconceito contra a obesidade começa em 
crianças com idade de seis anos que são taxadas como preguiçosas, sujas, burras, 
mentirosas e feias. E em adultos obesos, para alguns tipos de trabalho, são 
classificados como menos qualificados, com problemas emocionais e interpessoais, 
tendo ainda menos chance de serem admitidos em profissões mais atraentes14. 

 

Fisiopatologia  

A obesidade não tem sua fisiopatologia totalmente esclarecida, no entanto os 
últimos avanços vêm ocorrendo no campo da biologia molecular, que muito tem 
auxiliado na elucidação desta doença8.  

Fatores complexos que vão desde a psicologia e da fisiologia individual até a 
cultura e economia da produção de alimentos, os hábitos alimentares e de atividade 
física, além da estrutura ambiental que possibilite essas práticas, deixando claro o fato 
das pessoas estarem mais pesadas10. 

Há vários fatores relacionados a obesidade dentre eles a importância genética 
na etiologia tem sido foco de pesquisa em todo o mundo. A identificação e 
sequenciamento do gene ob, que codifica o peptídeo leptina, e a descoberta que o 
defeito neste gene parece ser a simples causa da obesidade em ratos ob/ob, tem 
gerado considerável interesse no estudo da genética da obesidade. Porém existem 
poucas evidências sugerindo que algumas populações são mais susceptíveis à 
obesidade por motivos puramente genéticos; além disto, o substancial aumento na 
prevalência da obesidade observado nos últimos 20 anos não pode ser justificado por 
alterações genéticas que teoricamente teriam ocorrido neste pequeno espaço de 
tempo3. 
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Alguns autores enfatizam o fato de que a diferença na prevalência da 
obesidade se dá ao acúmulo de excesso de gordura corporal em grandes proporções 
na população mundial está muito mais atribuída aos chamados fatores ambientais, 
em especial à dieta e à atividade física que, interagindo com fatores genéticos leva a 
obesidade3. 

A causa da obesidade pode ser de  origem genética ou ambiental, porém para 
os epidemiologistas está claro que a obesidade e o sobrepeso estão diretamente 
associados aos fatores ambientais devido às diversas mudanças no estilo de vida da 
população nos últimos anos, entre eles, o aumento da ingestão de alimentos com alto 
valor energético e a diminuição da prática de atividade física. O diagnóstico da  
obesidade e/ou sobrepeso podem ser realizados através da avaliação 
antropométrica12. 

Observa-se que a obesidade pode estar associada também a algumas 
desordens endócrinas, como o hipotireoidismo e problemas no hipotálamo, porém 
essas causas representam menos de 1% dos casos de excesso de peso14. 

 

Síndrome metabólica 

Sendo a  Síndrome Metabólica (SM) uma condição onde  os fatores de risco 
para doenças cardiovasculares e diabetes melito ocorrem pela combinação de pelo 
menos três dos cinco componentes a seguir: obesidade abdominal; 
hipertrigliceridemia; baixo Colesterol-Lipoproteína de Alta Densidade (HDL) e 
Lipoproteína de Baixa Densidade (LDL); hipertensão arterial; e hiperglicemia de jejum. 
Dentre as alterações metabólicas associadas à obesidade abdominal que contribuem 
para o aumento da ocorrência da SM, destaca-se o distúrbio glicêmico, que está 
associado ao risco de Doença Cardiovascular (DCV)15. 

É estimada a prevalência da síndrome metabólica entre 20 a 25% da população 
geral, e nas últimas década só tem crescido, porém é ainda maior entre homens e 
mulheres acima dos 60 anos mais, chegando a 42%. Esses indivíduos apresentam 
risco 2 a 3 vezes maior de morbidade cardiovascular que indivíduos sem a síndrome. 
Os números dessa prevalência mundial da síndrome metabólica preocupam, já que 
esta síndrome é preditora de diabetes e doenças cardiovasculares16. 

 

Doenças cardiovasculares e diagnóstico  

Dados recentes da American Heart Association evidenciaram que as doenças 
cardiovasculares (DCV) seguem liderando as causas mais comuns de mortalidade no 
mundo. Em 2013, representaram cerca de 17,3 milhões de um total de 54 milhões de 
mortes, ou 31,5% de todos os óbitos globais, sendo que a maioria – cerca de 80% – 
ocorreu em países de baixa e média renda, incluindo o Brasil13. 

Responsáveis pela maior taxa de morbidade e mortalidade no mundo, as 
doenças cardiovasculares (DCVs) são doenças que causam distúrbios no coração e 
vasos sanguíneos e requerem os mais elevados custos de assistência social e 
econômica12. 

Nos últimos anos, alguns autores expandiram a evidência de como a 
desnutrição pode tornar o estudante universitário em futuro portador Doenças 
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Cardiovasculares (DCV), cujo resultado pode levar a morte prematura. Os alunos são 
sujeito a condições particulares ao entrar no sistema universidade O ambiente 
acadêmico pode produzir mudanças em seus estilos de vida, com implicações positivo 
e negativo. Eles estão em um estágio crítico para o desenvolvimento de seus hábitos 
alimentares e são caracterizados por ter pouco tempo para comer, pule refeições 
freqüentes, comer entre as refeições, um alto consumo de fast food, entre outros17.  

Doenças cardiovasculares, câncer, diabetes mellitus e hipertensão arterial, que 
são doenças crônicas não transmissíveis compõem um grupo de entidades que tem 
como característica geral, longo período de latência, tempo de evolução prolongado, 
lesões irreversíveis e complicações que acarretam graus variáveis de incapacidade 
ou óbito, e vêm ocupando um maior espaço no perfil de morbi-mortalidade de 
populações latino americanas4. 

As doenças cardiovasculares, em grande parte, podem ser prevenidas por meio 
do combate aos fatores de risco tradicionais, como tabagismo, sedentarismo, 
obesidade, hipertensão, dieta inadequada e dislipidemia. Adicionalmente, recentes 
estudos apontam que fatores psicológicos, como os estados emocionais de ansiedade 
e depressão, também estão associados à presença dessas afecções e, portanto, 
devem ser considerados no seu manejo clínico13.  

Diversos métodos vêm sendo propostos para avaliação da distribuição da 
gordura corporal e quantificação da adiposidade intra-abdominal, com a relação da 
sua relevância da gordura visceral no estudo da síndrome metabólica15. 

Sabe-se que é a localização abdominal de gordura (obesidade central) que 
mais associa-se a distúrbios metabólicos e riscos cardiovasculares como 
dislipidemias, hipertensão arterial e diabetes mellitus4. 

O método “padrão-ouro” para determinação da gordura visceral, é a tomografia 
computadorizada pois permite a diferenciação da adiposidade subcutânea e visceral 
nesta região15. 

A ressonância nuclear magnética também possibilita estimar a gordura visceral 
com boa acurácia, porém está mais sujeita a artefatos que a tomografia e seu 
coeficiente de variação também é maior15. 

Sem dúvida as medidas antropométricas são os métodos mais utilizados na 
avaliação do estado nutricional dos indivíduos de avaliação da adiposidade corporal, 
e dos riscos associados à inadequação das mesmas. Para classificação dos graus de 
obesidade é empregado o IMC que, em estudos epidemiológicos, se associam a risco 
crescente de morbi-mortalidade. Há uma limitação do IMC para determinar qual dos 
“componentes” corporais (por exemplo, massa gorda ou massa magra) encontra-se 
alterado, e ainda, na vigência de excesso de adiposidade corporal, não é capaz de 
avaliar a distribuição do tecido adiposo15. 

Com a avaliação antropométrica e a identificação dos fatores de risco de forma 
isolada ou combinada é possível realizar o planejamento e execução de políticas 
públicas, que visem à redução da morbidade e mortalidade por doenças 
cardiovasculares12. 

Com o objetivo de verificar sobrepeso e obesidade por serem  medidas de fácil 
manuseio e custo aceitável o índice de Massa Corporal (IMC), e a circunferência da 
cintura (CC) são medidas antropométricas que podem ser ao analisar o estado 
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nutricional dos indivíduos e dispõem grande quantidade de dados na literatura para 
efeito de comparação12. 

As pregas cutâneas, destacam-se dentre os métodos antropométricos 
propostos para analisar a distribuição central da gordura corporal a circunferência da 
cintura, a razão cintura-quadril e o diâmetro sagital. As somatórias de pregas cutâneas 
são habitualmente empregadas para quantificar a gordura corporal. E o método mais 
comumente usado na literatura para avaliar a adiposidade visceral, é a circunferência 
da cintura havendo sugestões de pontos de corte associados a maior risco 
cardiovascular.  

Todos os critérios de diagnósticos para a síndrome metabólica levam em 
consideração a obesidade abdominal. Integrando os critérios do National Cholesterol 
Education Program (NCEP-ATPIII) os valores da circunferência da cintura de 88 cm 
para mulheres e 102 cm para homens, associados à presença de risco cardiovascular 
muito elevado. 

Recentemente, a International Diabetes Federation estabeleceu os valores de 
94 cm para homens e 80 cm para mulheres, na população europeia, propôs também 
valores de corte diferentes para cada etnia.  

Observa-se que parece haver uma diferença racial na relação entre distribuição 
de gordura e síndrome metabólica. Pois já foi descrito que negros e brancos com a 
mesma quantidade de gordura visceral teriam riscos metabólicos diferentes. Essa 
associação cintura quadril faz parte dos critérios diagnósticos para a síndrome 
metabólica propostos pela Organização Mundial de Saúde. Segundo alguns autores 
a circunferência da cintura, por se tratar de uma única medida, estaria menos sujeita 
à variabilidade na mensuração e características raciais.  

Como foi visto antropometria mostra vantagens, como ser de fácil execução e 
de não necessitar de material ou pessoal especializado, e como desvantagens de ser 
incapaz de diferenciar a gordura visceral da subcutânea e da variabilidade intra e inter-
examinador relativamente elevadas.  

Foi proposta recentemente, a ultrassonografia como alternativa para avaliação 
da adiposidade abdominal, diante da boa correlação demonstrada com a gordura 
visceral determinada pela tomografia computadorizada15. 

Vários autores mostram a estreita relação existente entre gordura visceral, 
resistência à insulina e risco cardiovasculares os achados sugerem que a obesidade 
visceral também possa contribuir para o desenvolvimento de doença arterial 
coronariana em indivíduos não-obesos15. 

A hipertensão arterial, associada a fatores familiares, genéticos e ambientais e 
que acomete jovens adultos de 20 a 45 anos, prevalece seis vezes mais em obesos 
do que em não obesos 2. O aumento de 10% na gordura corporal reflete aumento 
significativo da pressão arterial. O diabetes mellitus e a hipertensão arterial 
associados aumentam de forma significante o risco de doenças cardiovasculares, que 
representam a primeira causa de óbito no país e são responsáveis pelas elevadas 
taxas de internação hospitalar e incapacitação física4. 

Em indivíduos obesos e, principalmente naqueles com excesso de adiposidade 
abdominal, há uma maior prevalência de doenças como hipertensão arterial, diabetes 
mellitus e dislipidemia, quando comparados à população em geral. E  com o aumento 
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do IMC e da gordura abdominal observou-se .a elevação dos níveis de triglicérides, 
da pressão arterial, da glicemia de jejum e redução dos níveis de HDL também foram 
verificados  a uma associação direta dos valores de IMC e da CC com alterações da 
pressão arterial, diabetes, níveis de lipídeos e sensibilidade insulínica, também pode 
ser, observada10.  

A obesidade é um fator contribuinte para doenças cardiovasculares, e que a 
obesidade aumenta os riscos para doença arterial coronariana, em obesos com idade 
inferior a 50 anos. E esse aumento da prevalência de doenças cardiovasculares e 
cânceres nesses pacientes têm sido também as principais causas do aumento da 
mortalidade prematura na atualidade. Uma elevada quantidade financeira destinada 
para a saúde pública destes países é utilizada para o tratamento e consequências da 
DAC. E juntamente com a prevenção e controle da obesidade haverá diminuição da 
ocorrência dessas doenças, com consequente aumento da expectativa de vida e 
qualidade da mesma18. 

 

Tratamento  

O tratamento consiste na adoção de hábitos alimentares saudáveis e o 
aumento do nível de atividade são fundamentais tanto para perda como para 
manutenção do peso perdido. No geral esses aspectos são focados em terapias 
cognitivo comportamentais que visam o tratamento da obesidade10.  

Como a obesidade trata-se de uma condição médica crônica de etiologia 
multifatorial, o que requer tratamento de múltipla abordagem. A orientação dietética, 
a programação de atividade física e o uso de fármacos antiobesidade constituem os 
seus principais pilares14. 

 

Considerações finais   

A obesidade causa diversos danos a saúde do indivíduo, tanto física como 
mental, porém há diversas formas de tratamento, pois a sua causa pode ser 
multifatorial. A prática de atividade física e uma alimentação saudável na população 
geral e de obesos com doenças cardiovasculares relaciona-se a melhora nesse 
quadro e também da qualidade de vida. 

O indivíduo obeso sofre uma série de problemas com o excesso de peso, 
principalmente cardiovasculares. A gordura em volta do órgão aumenta o risco de 
obstruções arteriais e venosas, causando também a dificuldade do desemprenho do 
músculo cardíaco. 

No entanto a combinação de uma dieta balanceada e a prática de exercícios 
físicos é a maneira mais recomendada para o controle do peso e dos fatores de risco 
que podem desencadear o surgimento de doenças cardiovasculares. 
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