
Ácidos 
graxos

saturados

Controle 
de peso

A importância 
de programas 

especializados

Empagliflozina
e risco

cardiovascular
O estudo EMPA-REG 

comentado

O que diz a ciência
nas últimas décadas

Associação Brasileira para
o Estudo da Obesidade e da 

Síndrome Metabólica

Evidências em
Obesidade
nº 78 - novembro/dezembro 2015

Uma publicação da

Associação Brasileira para
o Estudo da Obesidade e da 

Síndrome Metabólica

Associação Brasileira para
o Estudo da Obesidade e da 

Síndrome Metabólica





3novembro/dezembro 2015

Palavra da Presidente

Expediente

Diretoria 2015-2016
Presidente
Dra. Cintia Cercato
Vice-Presidente
Dr. Alexander Benchimol
Primeiro Secretário
Dr. João Eduardo Salles Nunes
Segundo Secretário
Dr. Bruno Halpern
tesoureira
Dra. Maria Edna de Melo

Sede
Rua Mato Grosso, 306 - Cj. 1711
Higienópolis - São Paulo - SP
CEP: 01239-040
Tel.: (11) 3079-2298
Fax:(11) 3079-1732
email: info@abeso.org.br

Secretária
Renata Felix
Email: info@abeso.org.br

Site: www.abeso.org.br

reViSta eViDênciaS em obeSiDaDe

editor científico
Dr. Bruno Halpern
editora responsável
Luciana Oncken (MTB 46.219-SP) 
colaboração
Flávia Garcia

redação
Banca de Conteúdo
Responsável: Luciana Oncken
Rua Dr. Melo Alves, 392, cj. 601
Cerqueira Cesar - São Paulo - SP
CEP: 01417-010
Fone: (11) 99305-0230
Email: redacao@bancadeconteudo.com.br

Projeto Gráfico e edição de arte
Leonardo Fial

impressão
Brasilform Gráfica Editora
Email: comercial@brasilform.com.br
Tel.: (11) 4615-1111

Periodicidade: bimestral
tiragem: 6.500 exemplares

imagem de capa: Shutterstock

Os anúncios publicados nesta revista são 
de inteira responsabilidade dos anunciantes. 
Não nos responsabilizamos pelo conteúdo comer-
cial. Os artigos publicados na revista Evidências 
em Obesidade refletem a opinião dos autores, 
não necessariamente a da Abeso.

Associação Brasileira para
o Estudo da Obesidade e da 

Síndrome Metabólica

TERMiNAMOS O ANO DE 2015 EM LuTO. Perdemos um de 
nossos fundadores- Alfredo Halpern, que realmente fez mui-
to para dignificar a atenção e tratamento ao paciente obeso. 
O Alfredo foi pioneiro nessa área no país, defendendo ardua-
mente a posição de que obesidade é doença, que o obeso não 
tem um caráter fraco e que o tratamento deve sempre ser 
levado a sério. Nossa sociedade deve muito a ele. Pelo gran-
de médico, professor e formador de opinião que foi. Por ter 
fundado e participado ativamente da nossa associação. Ele 
tinha muito orgulho de ver que a Abeso cresceu e tornou-
-se uma referência tão respeitada. Vamos todos sentir falta 
de seu entusiasmo, inteligência e coragem. Enquanto aqui 
esteve, o Alfredo fez a diferença. É nossa obrigação conduzir 
o seu legado.

Eu fui uma pessoa privilegiada pois, além de professor e co-
lega, tive o Alfredo como amado companheiro. A dor de sua par-
tida é imensurável. Fui totalmente e absolutamente feliz ao seu 
lado. Nossos anos juntos 
foram recheados de amor, 
carinho, alegria e respeito. 
Ganhei o melhor presen-
te – a linda filha Mariana, 
que teve um pai divertido, 
que lia historias, brincava, 
e ensinava sobre a vida. 
Teremos ele sempre na 
memória e no coração. 
Agradeço as palavras de 
conforto recebidas e as 
tantas homenagens de-
dicadas ao Alfredo. Ficou 
claro o quanto era queri-
do por todos.

Cintia Cercato
Presidente da Abeso
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NãO TERiA COMO fazer um editorial da revista sem falar so-
bre o triste falecimento do Dr. Alfredo Halpern, fundador da 
ABESO e grande patrono da obesidade no Brasil. Como filho 
dele, qualquer texto, discurso ou homenagem que eu faça terá 
sempre um imenso viés pessoal e emocional, e prefiro deixar 
a outros (a homenagem maior será feita na próxima edição) 
a tarefa de falar sobre toda a sua trajetória, que se confunde 
com o estudo da obesidade no Brasil. Mas posso falar como 
um filho que conviveu intensamente com ele: a paixão que ele 
tinha pelo que fazia e ao ensinar os outros era tão grande que 
era praticamente impossível não se apaixonar também, e me 
levou, naturalmente, a seguir seu mesmo caminho. Se todos 
se dedicassem a ensinar com só um pouquinho dessa paixão, 
nas bancadas das faculdades, em congressos, ou para o públi-
co leigo, não haveria limites para a difusão de conhecimentos. 
As mensagens de carinho que vimos na mídia, redes sociais, 
ou pessoalmente, só demonstram que o carisma e capacidade 
de cativar iam muito além do âmbito familiar.   

Sobre essa edição, teremos dois artigos principais e um 
artigo comentado. A Ana Maria Pita Lottemberg, o Dennys 
Esper Cintra e a Roberta Marcondes Machado (não haveria 
time melhor para falar no assunto) entram na polêmica ques-
tão dos óleos vegetais com uma incrível revisão de literatu-
ra, que servirá de texto de consulta para todos nós! A Paula 
Pires fala sobre a importância de programas estruturados de 
controle de peso, que trabalham com multidisciplinaridade, 
analisando alguns importantes estudos internacionais. E o 
artigo comentado é sobre 
o EMPA-REG, o estudo de 
segurança cardiovascu-
lar com a empagliflozina, 
cujos resultados surpre-
enderam positivamente 
toda a comunidade cien-
tífica que trabalha com 
diabetes e merecem ser 
amplamente comentados 
e discutidos, aqui apre-
sentados aqui pelo nosso 
vice-presidente, Dr. Ale-
xander Benchimol. 

Boa leitura a todos e... 
Obrigado, pai! 
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Notícias

Homens podem passar 
obesidade para seus filhos por 
meio de marcadores epigenéticos

uma nova pesquisa publi-
cada na revista Cell Meta-
bolism sugere que homens 
podem passar a obesidade a 
seus filhos por meio de mar-
cadores epigenéticos em seu 
espermatozóide – o que sig-
nifica que, sem alterar seu 
código genético, a obesida-
de pode mudar a maneira 
que os genes são expressos 
e transmitido a seus filhos.

A pesquisa demonstrou 
que o espermatozóide de 

homens com obesidade tem 
diferentes marcadores epi-
genéticos relacionados com 
a função cerebral e contro-
le do apetite do que os ho-
mens que não têm a doença. 
E também mostrou que esses 
marcadores foram alteradas 
de volta após a cirurgia bari-
átrica. "Tratar a obesidade em 
potenciais pais pode ajudar a 
reduzir a obesidade na próxi-
ma geração", aponta o diretor 
da Abeso, Bruno Halpern.

Genética

reduzir inflamação 
para reduzir 
doenças associadas 
à obesidade

um comunicado da The Obesity So-
ciety, do dia 5 de novembro, infor-
ma que pesquisadores dizem ter 
identificado um par de variantes 
genéticas que interagem para re-
forçar respostas de recompensa do 
cérebro a alimentos ricos em gor-
dura e açúcar. Eles acreditam que 
as descobertas podem levar a no-
vos tratamentos para a obesidade. 
As duas variantes genéticas estão 
localizadas perto do gene FTO, que 
está associado com aumento do 
risco de obesidade, e o gene DRD2, 
disseram os pesquisadores.

Cientistas do instituto Nacional de 
Saúde dos EuA identificaram um 
potencial alvo molecular para redu-
zir a inflamação relacionada com a 
obesidade. Os pesquisadores têm 
percebido que excessos no consu-
mo de calorias por indivíduos com 
obesidade muitas vezes provoca 
inflamação, o que tem sido asso-
ciado a doenças tais como a asma 
e diabetes do tipo 2. Em seu estu-
do, publicado recentemente no The 
Journal of Clinical investigation no 
início do mês, em versão on-line, 
os autores descobriram que uma 
proteína chamada SiRT3 oferece re-
sistência a esta resposta inflamató-
ria e pode potencialmente prevenir 
ou reverter doenças associadas à 
obesidade por conta da inflamação 
das células.
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C omo pode existir ao mesmo tempo uma 
epidemia de intolerância alimentar e obesi-
dade? A explicação pode ser encontrada se 

você considerar as mensagens sobre obesidade que 
nos bombardeiam diariamente. Algumas pessoas as 
referem como pânico moral.

A mensagem sobre obesidade claramente está 
fora da balança. Há uma série de avisos que é uma 
crise, uma epidemia e o maior risco para os america-
nos no século. O problema é que ainda não sabemos 
as soluções que funcionam de forma confiável. Dize-
mos que uma causa “prevenível” de morte e doença 
por décadas, mas o crescimento da obesidade mos-
tra o contrário. E enquanto dizemos que é possível 
de se prevenir, somos incapazes de prevenir seu im-
pacto crescente. 

Pessoas que não são suscetíveis à obesidade cos-
tumam insistir que comer saudável e se manter ativo 
irá resolver o problema de quem é. Mas uma profusão 
de dados de estudos controlados mostram que dieta 
e exercício são uma solução incompleta para alguém 
verdadeiramente obeso. O cérebro tem muitas ma-
neiras de proteger o obeso de perder mais do que 5 
ou 10% do seu peso. 

Como resultado, muitas pessoas tomam o equiva-
lente dietético de sacrificar uma virgem ao vulcão. 
Eles entram na noção de que “comer limpo” (do inglês 
clean eating) os salvará da obesidade. Eles passam a 
comer sem glúten ou paleo. Eles tentam uma dieta 
detox. Eles viram desafios para restaurantes que en-
contram uma proporção cada vez maior de indivíduos 
com dietas restritas. 

O aumento das restrições nutricionais dificilmen-
te resolverá o problema. O que resolverá será um 
profundo entendimento, baseado em evidências, da 
obesidade como doença.

Uma epidemia 
de intolerância 
alimentar e 
obesidade
Por Ted kyle

Parceria blog ConscienHealth 

ConscienHealth
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Artigo

A tualmente, pesquisadores de várias universidades demonstram 
interesse na busca de novas abordagens para o tratamento da 
obesidade durante consultas médicas de rotina. Na prática, é visto 

que apenas 1/3 dos obesos são diagnosticados com obesidade, sendo que 
menos da metade destes são aconselhados pelo médico a perderem peso 
e somente 1/5 recebem aconselhamento específico de médicos treinados 
em controle de peso1. Esses dados sugerem que as recomendações teóricas 
para o tratamento da obesidade não estão sendo colocadas em prática.  

Apesar do interesse crescente na área de endocrinologia e do avan-
ço das pesquisas, ainda estamos longe de atingir uma igualdade entre 
o número de especialistas treinados no manejo do paciente obeso e as 
necessidades desses pacientes, sendo que muitos dos especialistas que 
se deparam com o paciente obeso são, de fato, especializados em cuida-
dos primários - medicina de família e clínica geral. Avaliando as crenças 
e práticas desses profissionais face à obesidade, um artigo publicado em 
20122, revelou a falta de preparo dos médicos clínicos gerais para lidarem 
com essa doença crônica. Ao manifestarem atitudes negativas em relação 
aos obesos, estes profissionais mostraram-se desmotivados para abordar 
o assunto da obesidade e céticos quanto à eficácia dos tratamentos dessa 
doença, não efetuando o diagnóstico adequadamente e não encaminhan-
do os pacientes aos serviços especializados, contribuindo para a manu-
tenção e exacerbação dos casos de obesidade. Observam-se em vários 
estudos que os profissionais consideram que o questionamento sobre o 
peso faz parte das suas funções, mas referem inúmeras barreiras na abor-
dagem da doença, alguns acreditam que o paciente obeso é preguiçoso e 
tem falta de força de vontade e que como médicos são os menos capazes 
de influenciar na perda de peso, acreditando que a obesidade possui ape-
nas causas psicológicas e comportamentais. Fármacos são prescritos de 
forma infrequente, sendo que, quanto maior o conhecimento sobre obe-
sidade, maior a predisposição para abordar o assunto com o doente, me-
nores são as frustações e crenças da ineficácia em relação ao sucesso do 
tratamento. Além disso, muitos clínicos consideram não possuir prepa-
ração acadêmica para lidar com a doença, apresentando conhecimentos 
insuficientes quanto a conselhos nutricionais, utilização de fármacos para 

A importância de programas 
especializados em controle 
de peso na abordagem 
do paciente obeso

Paula Pires
Endocrinologista do Grupo 
de Obesidade e Síndrome 
Metabólica, Disciplina de 
Endocrinologia e Metabolo-
gia, Hospital das Clínicas, 
Faculdade de Medicina da 
universidade de São Paulo
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perda de peso, procedimentos cirúrgicos e técnicas es-
pecíficas para avaliação de obesos mórbidos. 

A abordagem correta do paciente obeso é crucial, e 
para um melhor resultado é necessária uma abordagem 
multidisciplinar, com acompanhamento médico, nu-
tricional, psicológico e de educador físico, lembrando 
sempre da importância de uma equipe coerente, treina-
da e focada, utilizando-se de abordagens com compro-
vação de eficácia pela literatura cientifica. 

Neste contexto, um artigo randomizado publicado 
no New England Journal of Medicine em 2011, 3 compa-
rou a perda de peso, durante dois anos, em resposta a 
três tipos diferentes de intervenções para mudança de 
estilo de vida, em unidades básicas de saúde:

• Grupo 1: Orientações básicas e consultas trimestrais 
- o grupo recebeu um pedômetro e um contador de 
calorias;

• Grupo 2: Além das orientações básicas, o grupo 
recebeu consultas frequentes incluindo educação, 
aconselhamento e sessões mensais com coaches 
treinados que forneciam instruções sobre mudan-
ças comportamentais para auxílio na perda de peso, 
além de alguns telefonemas durante o seguimento;

• Grupo 3: Além das abordagens citadas acima, os 
participantes optaram por substitutos de refeições 
ou medicações para auxílio à perda de peso (orlistat 
ou sibutramina). 

Na análise desse estudo é interessante notar que 
todos os participantes tinham as mesmas metas e 
as mesmas orientações básicas em relação a dieta e 
exercício físico, o que diferenciavam os grupos era o 
nível de apoio fornecido para atingir as metas durante 
o processo. Outro ponto descrito foi a ênfase dada a 
importância de se ter profissionais treinados em uma 
abordagem direcionada às mudanças de estilo de vida 
(lifestyle coaching) e com experiência no manejo do 
controle de peso, sendo que estes especialistas eram 
reavaliados a cada seis meses, recebendo novos certi-
ficados se aptos a continuarem sendo coaches na mu-
dança de estilo de vida.  

 Como resultado, a perda de peso foi em média 
de 1,7 X 2,9 x 4,6 Kg, respectivamente,  com 35% do gru-
po 3 perdendo mais de 5% do peso (que é considerado 
um critério de perda de peso significativo e de melhora 
cardiovascular) com melhora do HDL, da circunferência 
abdominal e dos triglicérides, quando comparado  aos 

outros dois grupos, sem mudança na pressão arterial ou 
aumento de eventos adversos.

Ao longo do estudo, a perda de peso do grupo 1 e do 
grupo 2 foi 

semelhante, o que nos mostra que dizer ao obeso 
que ele precisa fazer apenas dieta e exercício físico, 
mesmo com retornos frequentes ao programa de perda 
de peso, não tem tanta eficácia, corroborando a ideia de 
se tratar a obesidade como uma doença crônica, ou seja, 
com medicações, combatendo portanto a estigmatiza-
ção tão difundida pela mídia dos poucos medicamentos 
que temos para o combate  da obesidade.

 A perda de peso do grupo 3 em relação ao grupo 1 
foi estatisticamente diferente e em relação ao grupo 2 
foi diferente somente até o 18º mês do estudo, se igua-
lando no final dos dois anos de estudo, o que reflete o 
nosso maior desafio: a manutenção do peso perdido a 
longo prazo. Fato esse que reforça ainda mais o conceito 
de que a obesidade é uma doença crônica e recorrente, 
sem cura e que, no final das contas, a prevenção seria 
mesmo o melhor remédio. 

Nesse artigo, o autor cita que o seguimento com 
nutricionistas especializados e visitas mais frequentes 
(mais de uma vez por mês) poderiam modificar o re-
sultado da comparação entre o grupo 1 e 2.  Porém no 
nosso contexto, visitas tão frequentes possuem uma sé-
rie de obstáculos como custo, cuidados com os filhos, 
faltas aos empregos, e talvez o contato telefônico ou até 
via e-mail poderiam ser úteis, como demonstrado pelo 
artigo publicado no International Journal of Obesity,4 
que, como resultado, obteve uma eficácia semelhante 
de perda de peso entre o grupo que teve aconselhamen-
to via telefônica comparado ao grupo que teve aconse-
lhamento em consultas presenciais. Traduzindo esse 
resultado para a prática clínica, poderíamos incorporar 
ao tratamento um seguimento sistemático via telefone 
de profissionais treinados para aumentar a aderência 
ao programa de perda de peso e diminuir o impacto na 
família e no emprego.  

Neste mesmo contexto e pensando no tempo curto de 
consultas médicas e na grande demanda dos serviços de 
saúde, um artigo publicado em 20105, na Obesity, verifi-
cou que treinar médicos para fornecer oito breves ses-
sões de aconselhamento para perda de peso ao longo de 
seis meses foi eficaz, com resultado de uma perda de 4,4 
kg comparada com 0,9 kg do grupo controle.  

O treinamento de estudantes de medicina na pre-
venção e tratamento da obesidade é escasso com mais 

Artigo
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da metade dos médicos que se formam nos Estados 
Unidos referirem que terminam a faculdade sem uma 
formação adequada em nutrição e tratamento do pa-
ciente obeso. Um estudo americano publicado este 
ano em uma revista de medicina de família6 avaliou 
a implementação de um programa extracurricular 
de treinamento de estudantes de medicina no tra-
tamento baseado em evidências da obesidade e sua 
eficácia no tratamento dos obesos foi comparada ao 
tratamento de médicos especialistas em obesidade e 
foi visto que os pacientes perderam peso de uma ma-
neira significativa em ambos os casos e sem diferença 
entre eles, o que nos leva a crer  na importância de 
se treinar todo e qualquer médico nessa abordagem, 
começando talvez na faculdade de medicina. E tam-
bém da importância que tem o endocrinologista neste 
contexto pois é o médico mais apto e treinado para o 
tratamento desses pacientes. 

Nesta mesma linha, um estudo feito pela universida-
de de Johns Hopkins1 demostrou que, quando médicos 
das unidades básicas de saúde estavam mais treinados 
na abordagem do paciente obeso e prestativamente 
envolvidos no controle do peso, os pacientes perdiam 
mais peso. Os autores observaram que a qualidade do 
relacionamento médico e paciente não foi associada 
com uma maior perda de peso e sim a classificação do 
médico como útil e prestativo neste assunto.

Como conclusão, a maioria dos estudos sugerem 
uma eficácia comprovada dos programas de perda de 
peso, com a noção de que não basta apenas entregar 
uma dieta e um contador de calorias e esperar que seu 
paciente emagreça. É necessário um plano de consulta 

viável dentro da lógica dos planos de saúde, com tempo, 
motivação e remuneração adequada aos profissionais 
de saúde envolvidos, bem como educação continuada e 
auxílio de tecnologias de comunicação.

E por fim, como os trabalhos demonstram, apesar 
dos grupos especializados em perda de peso terem a 
sua eficácia comprovada, mesmo assim, a maioria dos 
obesos acabam reganhando o peso perdido (o organis-
mo humano possui uma infinidade de mecanismos hor-
monais e químicos para garantir que o obeso recupere 
os estoques de energia e de massa corporal perdidos). 
Portanto, o trabalho de um grupo de controle de peso 
não é só o de dar um feedback positivo para o paciente, 
de estimular a sua força de vontade ou de cobrar por 
resultados (afinal perder peso não nos parece o mais 
difícil), porém, mais do que ajudar nas mudanças com-
portamentais, os grupos de perda de peso devem servir 
para aplicar princípios de gestão de doenças crônicas 
para prevenir a progressão da doença com uma aborda-
gem baseada em evidências científicas. 

Sendo assim, termino esse capítulo com uma me-
táfora provocadora do CEO da indústria farmacêutica 
Zafgen, Tom Hughes:  “O foco atual do tratamento da 
obesidade é semelhante a querer colocar protetor solar 
em um melanoma – é tarde demais (it´s too late). Des-
crevendo a insistência em orientar apenas dieta e exer-
cicio físico, frequentemente excluindo as outras opções. 
A opção mais eficaz no momento é a da implementação 
de grupos de controle de peso em todos os hospitais, 
clínicas e unidades básicas de saúde, com profissionais 
bem treinados na ciência do controle de peso para uma 
abordagem mais direcionada e agressiva.

Artigo
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Artigo

u m dos primeiros estudos a evidenciar a importância da dieta so-
bre o risco cardiovascular foi publicado em 1908 e mostrou que a 
sobrecarga de colesterol em coelhos induzia aterosclerose. Ape-

sar da importância, este assunto ficou esquecido por muitos anos, até que, 
em 1957, desdobramentos do Seven Countries Study mostraram também 
que a razão entre poli-insaturados e saturados (POLI:SAT) poderia ser o 
principal determinante (Keys et al., 1957). Entretanto, foi apenas a partir 
da década de 70 que se passou a recomendar a redução do consumo de gor-
dura para 30% do valor calórico total (VCT) e limitar o consumo de ácidos 
graxos saturados em até 10% do VCT. Posteriormente, evidenciou-se em 
diversos estudos epidemiológicos, clínicos e experimentais, que os ácidos 
graxos exerceriam ações distintas sobre o risco cardiovascular, no qual a 
concentração plasmática de colesterol assume papel de destaque. 

As diretrizes nutricionais internacionais e nacionais preconizam dieta 
isenta de ácidos graxos trans e o consumo de até 10% de graxos saturados 
para indivíduos saudáveis e 7% para aqueles que apresentarem risco cardio-
vascular aumentado (AHA, 2014). Durante muitos anos, a recomendação nu-
tricional baseou-se no percentual calórico de macronutrientes,entretanto, 
importantes estudos epidemiológicos observacionais e de intervenção, 
como o DASH (Dietary Approach to Stop Hypertension) (Sacks et al., 1999), 
Interheart (Yusuf et al.,2004) e Predmed (Estruch et al., 2006), Interheart 
(Yusuf et al., 2004) e estudo sobre a dieta do Mediterrâneo (Mente et al., 
2009), mostraram que padrões alimentares saudáveis, nos quais a matriz 
alimentar assume papel de destaque, podem ser ainda mais eficientes na 
prevenção de doenças. Em comum, todos esses estudos, mostram clara-
mente a relevância de se manter quantidades moderadas de ácidos graxos 
saturados na dieta, especialmente com a finalidade de manter concentra-
ção plasmática normal de colesterol. Em razão de os diferentes tipos de áci-
dos graxos saturados apresentarem ações distintas, o objetivo deste artigo 
será o de discutir suas ações sobre aspectos metabólicos e cardiovasculares 
com base em estudos experimentais, clínicos e epidemiológicos. 

efeito Sobre os Lípides Plasmáticos e risco cardiovascular

Os ácidos graxos saturados, apesar de apresentarem estrutura mole-
cular bastante simples, desempenham funções celulares que abrangem 
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mecanismos complexos. São estruturas chave na com-
posição de membrana plasmática, fosfolípides, hor-
mônios, além de atuarem como agentes sinalizadores 
necessários para atividades biológicas intracelulares 
como a miristoilação e palmitoilação de proteínas. 
Apesar das suas importantes funções biológicas, o seu 
elevado consumo está associado a comprovados efei-
tos deletérios tanto sob o ponto de vista metabólico 
quanto cardiovascular, em razão de elevar o coleste-
rol plasmático e por sua ação pró-inflamatória. O au-
mento do LDL-colesterol foi evidenciado em estudos 
clínicos e epidemiológicos, os quais mostraram que o 
aumento de 5% das calorias, na forma desses ácidos 
graxos, implica na elevação de 30% do risco cardio-
vascular (Tanasescu et al., 2004). Reforçando o resul-
tado destes estudos prévios, recente meta-análise com 
aproximadamente 59.000 indivíduos, realizada pela 
Biblioteca Cochrane, reafirmou que a substituição par-
cial de ácidos graxos saturados por poli-insaturados, 
por mais de 2 anos, reduziu a concentração plasmá-
tica de LDL-c e, em 17% os eventos cardiovasculares. 
Nesta meta-análise foram incluídos apenas estudos 
randomizados e controlados e com de alto grau de evi-
dência (Hooper et al., 2015). 

Os principais ácidos graxos saturados presentes na 
dieta, são encontrados tanto em alimentos de origem 
animal quanto vegetal e classificam-se em ácido palmíti-
co (C16:0), encontrado principalmente em carnes e óleo 
de palma, ácido esteárico (C18:0), cuja principal fonte é 
o cacau, ácido mirístico (C14:0), principal ácido graxo 
do leite e também encontrado no coco, e o ácido láuri-
co (C12:0), presente no coco (Orsavova et al., 2015).  O 
ácido palmítico é o mais abundante na dieta, seguido de 
esteárico e em menores quantidades, mirístico e láurico. 
Os ácidos graxos saturados correspondem a 30-40% do 
total de ácidos graxos no tecido animal, sendo o palmí-
tico o mais abundante (15-25%), seguido do esteárico 
(10-20%), mirístico (0,5-1,0) e láurico (< 0,5%).

Os ácidos graxos saturados aumentam o coleste-
rol plasmático, por diferentes mecanismos de ação, 
sendo os principais: 1) apresentam cadeia retilínea 
de carbono, o que permite que sejam linearmente em-
pacotados no núcleo das lipoproteínas, permitindo 
que estas transportem maior quantidade de coleste-
rol éster; 2) diminuem a expressão e/ou atividade dos 
receptores de LDL (LDLr) reduzindo a remoção das 

partículas de LDL do plasma.  A ação hipercolestero-
lêmica não é atribuída a todos os ácidos graxos satu-
rados, sendo o ácido esteárico rapidamente converti-
do a oleico no fígado, pela ação da enzima SCD-1. Por 
outro lado, os demais induzem, em diferentes graus, 
elevação do LDL-c. Foi observado que, entre os ácidos 
graxos saturados, o ácido mirístico apresenta maior 
efeito hipercolesterolêmico, seguido do palmítico e 
do láurico. O consumo de derivados de leite, como 
manteiga e queijo, ricos em ácido mirístico, relacio-
nou-se ao aumento do LDL-c e com maior prevalên-
cia de síndrome metabólica (Nestel, 2008), razão pela 
qual, recomenda-se o consumo de lácteos desnatados 
para indivíduos que apresentem risco cardiovascular.  
É importante ressaltar, que o consumo de leite não se 
relaciona ao aumento do risco cardiovascular, possi-
velmente porque a sua manutenção na dieta associa-
-se a hábitos alimentares saudáveis. 

Estudo conduzido pelo nosso grupo em animais, 
mostrou que o aumento do colesterol plasmático indu-
zido pelo ácido palmítico acarretou o desenvolvimen-
to de maior área de lesão aterosclerótica e aumento do 
recrutamento de células inflamatórias para a intima 
arterial, em comparação com ácidos graxos poli-insa-
turados (Machado et al., 2012).

efeito sobre aspectos metabólicos e inflamatórios

Muitos dos efeitos deletérios dos ácidos graxos sa-
turados podem ser atribuídos a sua ação sobre vias 
de sinalização inflamatória, de estresse de retículo 

Estudo conduzido pelo nosso 
grupo em animais, mostrou que o 
aumento do colesterol plasmático 

induzido pelo ácido palmítico 
acarretou o desenvolvimento de 

maior área de lesão aterosclerótica 
e aumento do recrutamento de 

células inflamatórias para a intima 
arterial, em comparação com 

ácidos graxos poli-insaturados 
(Machado et al., 2012).



12 Evidências em Obesidade

Artigo

endoplasmático, autofagia e apoptose, nas quais os re-
ceptores Toll-like (TLRs) exercem papel primordial e 
cuja atividade pode ser modulada por componentes da 
dieta. O LPS, presente na parede celular de bactérias 
Gram negativas, é um dos principais ativadores dos 
receptores TLR2 e 4, induzindo cascata de sinalização 
que culmina com secreção de citocinas pró-inflama-
tórias. O LPS é uma estrutura formada por sacarídeos 
associados a moléculas de lipídios. Os principais áci-
dos graxos nessa fração são, ordenadamente, o láurico 
(C12:0), mirístico (C14:0) e palmítico (C16:0). Como 
os ácidos graxos, láurico, mirístico e palmítico, tam-
bém estão naturalmente nos alimentos, suas ações so-
bre o processo de ativação do TLR é idêntica. De forma 
geral, ácidos graxos saturados oriundos da dieta ou 
do metabolismo encontram-se difusos  no organismo, 
atingindo também o sistema nervoso central.  Depois 
de ativados o complexo ácido graxo-Toll, induz a pro-
dução de TNF-α, IL-1b, IL-6, proteína quimiotática de 
monócitos-1 (MCP-1), oxido nítrico sintase indusida 
(iNOS), via fator nuclear kappa B (NF-kB). Caso o com-
portamento alimentar não seja alterado, o processo 
inflamatório e o estresse de retículo podem evoluir 
para os processos de autofagia, induzindo a célula à 
morte por apoptose.

Quando neurônios hipotalâmicos são submetidos a 
esse processo, o controle da fome se perde e a hiperfa-
gia também se perpetua. Neurônios hipocampais tam-
bém são susceptíveis ao processo inflamatório induzido 
por gordura, ativando vias de degeneração tecidual. Já o 

músculo sofre com a inflamação e resistência à insuli-
na e o tecido hepático pode ser afetado pela resistência 
à insulina tanto no controle do metabolismo glicêmico 
(Oliveira et al., 2015) como lipídico, repercutindo na 
progressão da esteatose hepática para esteato-hepati-
te, podendo avançar até mesmo para cirrose hepática 
(Cintra et al., 2008). Em 2009 um importante trabalho 
demonstrou que ácidos graxos saturados infundidos 
isoladamente no hipotálamo de roedores induzem in-
flamação e apresentaram alta capacidade de indução do 
processo inflamatório, com repercussão no descontrole 
da fome (Milanski et al., 2009).

Dentre os saturados, o ácido láurico destaca-se por 
seu elevado potencial inflamatório (Lee et al., 2001). 
Os ácidos graxos láurico e mirístico são de ocorrên-
cia rara na natureza e apresentam-se em quantidades 
ínfimas no tecido humano, no entanto, são encontra-
dos em abundância no óleo de coco, que é formado 
por aproximadamente 90% de gordura saturada, das 
quais 48% correspondem ao ácido láurico e 20% ao 
mirístico (Orsavova et al., 2015). O óleo de coco é, por 
vezes, utilizado como cicatrizante natural e passado 
em feridas (Nevin, 2010.). A epiderme lesionada por 
trauma, pressão ou desnutrição requer o processo in-
flamatório para o recrutamento de células de reparo 
(Rodrigues et al., 2012). 

Já em macrófagos, o enriquecimento com ácido 
láurico induziu importante resposta inflamatória por 
meio da ativação de TLR 2 e 4 que induziu a ativação 
de NF-κB, levando ao aumento da expressão de genes 
como da cicloxigenase 2 (COX 2) (Lee et al., 2003).  O 
ácido palmítico e o ácido esteárico também modulam 
a resposta inflamatória, induzindo ativação de NF-κB 
e expressão e secreção de TNF-α (de Lima Salgado et 
al., 2011). Demonstrou-se também que o ácido láuri-
co estimulou a maturação de células dendríticas (CD), 
acarretando aumento da expressão de citocinas pró-
-inflamatórias pelas CD, e com isso induzindo ativação 
de células T naive. (Weatherill et al., 2005).

Por se tratar de gordura de fácil absorção, os trigli-
cérides de cadeia média (TCM) são utilizados na práti-
ca clínica e hospitalar há mais de 60 anos no tratamen-
to de pacientes com grandes ressecções intestinais, 
síndrome do intestino curto, entre outras condições 
que requeiram aumento do aporte calórico, por via 
enteral ou parenteral (Bach, 1982). Os TCM são rapi-
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damente absorvidos via sistema porta e transportados 
ao fígado ligados a albumina, onde são eficientemen-
te oxidados. Isto porque, em alguns tecidos, os ácidos 
graxos de cadeia média, como cáprico (C10:0), láurico 
e mirístico  não dependem de translocadores na mito-
côndria, desta forma, são capturados e oxidados mais 
rapidamente que os demais. Possivelmente, a partir 
deste fato, conclusões foram extrapoladas e o uso do 
óleo de coco para o emagrecimento passou então a ser 
incentivado na mídia sem que a segurança/benefícios 
de seu consumo tenha sido comprovada. É importan-
te ressaltar o potencial inflamatório sistêmico do áci-
do láurico, uma vez que receptores do tipo TLR estão 
largamente espalhados pelo organismo, além da ação 
do mirístico sobre a colesterolemia, efeitos deletérios 
relevantes a serem considerados. Até o momento não 
existem investigações clínicos e epidemiológicos que 
avaliem o efeito do TCM ou do óleo de coco no perfil 
inflamatório e desfecho cardiovascular que suportem 
a recomendação do seu consumo crônico ou mesmo 
para emagrecimento.

Ao analisar os estudos, é importante observar que 
muitos são realizados com TCM e outros com óleo de 
coco, cuja composição de ácidos graxos é bastante dis-
tinta, sendo o TCM rico em ácido caprílico (C8:0; 50-
80%), cáprico (C10:0; 20-50%) e com uma proporção 
menor dos ácidos capróicos (C6:0; 1-2%) e láurico 
(C12:0; 1-2%), cujos efeitos metabólicos podem ser 
também muito diferentes. Outro ponto importante a ser 
considerado são as características dos indivíduos estu-
dados. Por exemplo, em indivíduos hipercolesterolêmi-
cos, o consumo de TCM aumentou as concentrações de 
colesterol total, LDL-c, VLDL-c e TG, quando compara-
do ao consumo de óleo de girassol (Cater et al., 1997). 
Por outro lado, em indivíduos hipertrigliceridêmicos, 
o TCM induziu redução da concentração plasmática de 
triglicérides, entretanto apresentou efeito deletério, 
pois aumentou a colesterolemia. (Asakura et al., 2000).  

Os artigos que suportam o uso do TCM ou óleo de 
coco, seja para o emagrecimento ou em substituição 
as demais fontes de gordura, são, em sua maioria, con-
duzidos com casuísticas pequenas e alguns restritos 
à população asiática (Voon et al., 2011). Além disso, 
extrapolam seus resultados para benefícios que não 
foram investigados no estudo (Arunima, 2014). Em 
indivíduos jovens e saudáveis, o  consumo de óleo de 
coco induziu perfil lipídico pró-aterogênico, com au-
mento das concentrações plasmáticas de CT e LDL-c, 
quando comparado ao consumo de óleo de oliva. Já o 
perfil inflamatório não diferiu entre os grupos. 

Comparando-se o efeito do óleo de coco (extra-vir-
gem e copra), óleo de oliva e de girassol, mostrou-se que 
não houve diferença no consumo de dieta ou ganho de 
peso dos animais, entretanto o óleo de coco extra-vir-
gem induziu menores concentrações de TG, CT e fosfolí-
pides, maior atividade das enzimas de oxidação lipídica 
e menor atividade das enzimas lipogênicas. Interessante 
ressaltar que as duas gorduras de coco apresentavam 
o mesmo perfil de ácidos graxos, variando apenas na 
concentração de polifenóis, aos quais os autores atri-
buíram o benefício. (Arunima, 2014). Em outro estudo, 
observou-se  redução da circunferência abdominal após 
4 semanas de consumo de óleo de coco. Entretanto, este 
estudo foi conduzido em apenas 20 indivíduos, sem a 
presença de grupo controle. Além disso, a avaliação da 
composição corporal foi realizada por meio de bioimpe-
dância, sem distinção entre gordura subcutânea e visce-
ral, e, portanto a redução na circunferência abdominal 
pode estar associada a redução de tecido subcutâneo e 
não de gordura visceral, como os autores propõem no tí-
tulo do trabalho (Liau et al., 2011). O efeito do consumo 
de óleo de coco comparado ao óleo de soja foi avaliado 
também em camundongos C57/BL6, e foi demonstra-
do que os animais no grupo coco apresentaram menor 
ganho de peso comparado aos animais do grupo soja. 
Entretanto, neste estudo o autor não estudou um grupo 
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somente com coco e outro com soja, além de haver fa-
lhas quanto ao teste estatístico empregado.  Os animais 
no grupo denominado como coco (apesar de não ser so-
mente coco) ganharam menos peso que os animais do 
grupo soja (o qual possuía grande quantidade de coco) 
e apresentaram resposta glicêmica favorável, possivel-
mente em função da maior perda de peso (Deol et al., 
2015). Neste estudo não foram avaliados perfil lipídico 
dos animais, desenvolvimento de lesão aterosclerótica e 
marcadores plasmáticos de inflamação.  Sem estes pa-
râmetros não se pode atestar a segurança do uso desta 
gordura, uma vez que se sabe que a perda de peso pode 
ser induzida em situações que o organismo está lidando 
com condições que o penalizam, como visto em diver-
sos estudos com uso de ácido linoleico conjugado (CLA) 
(Ferramosca et al., 2006). O CLA é capaz de promover 
severa depleção do tecido adiposo corporal, no entan-

to seu consumo induz hepatomegalia. Resultado seme-
lhante com relação a perda de peso foi observado por 
nosso grupo com o uso de ácidos graxos trans, que in-
duziu maior perda de peso entre os animais, no entanto, 
promoveu também esteato-hepátite não alcoólica, seve-
ro desenvolvimento de aterosclerose além de perfil in-
flamatório e diabetes (Machado et al., 2012).

É importante alertar para o risco dos modismos 
alimentares, que muitas vezes penalizam o indivíduo, 
tornando-os refém de hábitos que muitas vezes não são 
sustentáveis e impedindo no longo prazo, as suas pos-
sibilidades de manter-se em peso e saúde adequados.  
Além disso, refletindo sobre a alimentação da popula-
ção brasileira, os dados do IBGE mostram que conforme 
aumenta o consumo de ácidos graxos saturados obser-
va-se piora no padrão alimentar, com maior consumo 
de refrigerantes, biscoitos recheados, doces, etc., e me-
nor consumo de frutas, grãos e hortaliças. Diante desse 
cenário, devemos trabalhar para a implementação de 
políticas de saúde que visem a alimentação saudável 
na população, em ressonância com as nove metas pro-
postas pela OMS para a redução da incidência de novos 
casos de doenças crônicas não transmissíveis, projeta-
das para o ano de 2025. Entre elas, a alimentação ade-
quada assume papel relevante, e contempla o consumo 
de gorduras saudáveis, retirada de ácidos graxos trans 
e redução do consumo de ácidos graxos saturados con-
forme recomendado pelas mais importantes diretrizes 
internacionais e nacionais.
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O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é considerado um fator de risco 
maior para doença cardiovascular (DCV) e a associação de DM2 e 
DCV aumenta a mortalidade geral.

A escolha do antidiabético deve estar baseada na fisiopatologia, mas 
devemos lembrar também dos aspectos cardiovasculares dos agentes para 
tomada de decisão, pois o paciente com DM 2 já é considerado de alto ris-
co para doença cardiovascular. Dessa forma, é fundamental que os agentes 
antidiabéticos tenham sua segurança cardiovascular bem estabelecida por 
meio de ensaios clínicos adequadamente desenhados.

Os inibidores do cotransportador sódio-glicose tipo 2 (inibidores de 
SGLT-2 ou gliflozinas) são aprovados para uso em pacientes com DM2, pois 
melhoram o controle glicêmico ao reduzir a reabsorção renal de glicose, 
levando, consequentemente, ao aumento da excreção renal de glicose, ou 
seja, glicosúria. As gliflozinas apresentam ainda benefícios além do contro-
le glicêmico tais como: perda de peso, redução da pressão arterial, redução 
da uricemia, entre outros.

O Estudo EMPA-REG OUTCOME foi realizado com o objetivo de avaliar 
os efeitos da Empagliflozina em comparação com o placebo na morbida-
de e mortalidade cardiovascular em indivíduos com DM2 e alto risco para 
eventos cardiovasculares e que se encontravam com tratamento otimizado. 

o estudo

Ensaio clínico randomizado, duplo-cego, controlado por placebo para 
avaliar o efeito de Empagliflozina nas doses de 10 mg ou 25 mg ao dia na 
incidência de eventos cardiovasculares (desfecho primário: morte por cau-
sa cardiovascular, infarto agudo do miocárdio (IAM) não-fatal e acidente 
vascular cerebral (AVC) não-fatal).

Foram avaliados 7.020 pacientes de 590 centros de pesquisa em 42 paí-
ses. Os mesmos deveriam ter diagnóstico de DM2 (em uso ou não de outras 
classes de ADO), doença cardiovascular estabelecida, IMC ≤ 45 Kg/m2, taxa 
de filtração glomerular ≥ 30 ml/min/1,73m2, HbA1c 7-9% (sem ADO) ou 
7-10% (em uso de ADO).

Empagliflozin, Cardiovascular 
Outcomes, and Mortality 
in Type 2 Diabetes – 
Estudo EMPA-REG OUTCOME
(Zinman B et al. NEJM, 17 de Setembro de 2015)
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resultados do estudo

Durante um período de observação de 3,1 anos, hou-
ve uma redução significativa de 14% no grupo Empagli-
flozina quanto ao desfecho primário, além de redução 
significativa e impactante em relação à morte cardio-
vascular de 38%, morte por qualquer causa de 32% e 
hospitalização por insuficiência cardíaca de 35%, con-
forme evidenciado na figura abaixo.

Entre os pacientes do grupo Empagliflozina, houve 
apenas um maior risco de infecção genital, sem aumen-
to de outros eventos adversos (hipoglicemia, insuficiên-
cia renal aguda, cetoacidose diabética, fraturas, eventos 
tromboembólicos, infecção urinária). Não houve diferen-
ça significativa quanto ao desfecho primário entre os gru-
pos em uso de 10 mg ou 25 mg ao dia de Empagliflozina, 
demonstrando que as 2 doses são igualmente eficazes.

Discussão e conclusões

A Empaglifloznia nas doses de 10 mg ou 25 mg/
dia reduziu significativamente e de forma impactante 
a mortalidade por causas cardiovasculares e por todas 

as causas em uma população de indivíduos com DM2 e 
doença cardiovascular estabelecida. É importante res-
saltar que todos os pacientes já tinham suas outras co-
morbidades tratadas de forma amplamente otimizada 
(uso de anti-hipertensivos, estatinas, ácido acetilsalicí-
lico, entre outros). 

A diminuição da mortalidade no grupo em trata-
mento com Empagliflozina surgiu logo no começo do 
estudo e persistiu ao longo de toda sua duração. O bene-
fício sobre mortalidade cardiovascular observado neste 
estudo sugere que os efeitos da Empagliflozina sobre os 
diferentes fatores de risco podem ser muito relevantes 
para a prática clínica. Provavelmente outros efeitos, ain-
da não conhecidos, possam também estar relacionados 
com esses resultados.

Em conclusão, o estudo EMPA-REG OUTCOME será 
um divisor de águas no tratamento do DM2, inclusive 
tendo impacto em possíveis mudanças nas diretrizes 
de tratamento desta complexa doença. Aguardamos 
ansiosamente as próximas publicações desse estudo 
e principalmente os resultados dos estudos de avalia-
ção cardiovascular das outras gliflozinas (dapagliflo-
zina e canagliflozina).

Figura 1.
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N o XX Congresso da Sociedade Brasileira de 
Diabetes, realizado entre os dias 11 e 13 de 
novembro, em Porto Alegre, Rio Grande do 

Sul, um dos temas mais polêmicos discutidos foi sobre 
os critérios para indicação de cirurgia metabólica para 
diabéticos com IMC entre 30 e 35 kg/m2. Duas mesas no 
mesmo dia trataram do assunto. Uma composta basica-
mente por clínicos e a outra composta por cirurgiões e 
clínicos. A mesa clínica tratou da opinião das entidades, 
ABESO, SBEM e SBD, sobre o escore metabólico que ha-
via sido proposto em reuniões conjuntas dessas socie-
dades com sociedades cirúrgicas. Na mesa, o endocrino-
logista Amelio Godoy Mattos discutiu os resultados de 
estudos com cirurgia em diabetes e os mecanismos que 
levam à melhora e mostrou que grande parte da melho-
ra metabólica inicial dá-se devido à restrição calórica 
intensa, enquanto a melhora tardia tem como principal 
componente a perda de peso atingida. Os endocrino-
logistas Sergio Vencio, Fabio Trujilho e Bruno Halpern 
debruçaram-se sobre o racional e os critérios do escore 
metabólico proposto, analisando pontos com e sem evi-
dência científica. No final, uma discussão encabeçada 
pelos pelos endocrinologistas Marcio Mancini e Bruno 
Geloneze e demais palestrantes tornou clara a decisão 
das sociedades de entender que o IMC não deva ser o 
único critério de indicação de cirurgia em diabéticos, 
mas que o escore metabólico atual  proposto ainda é 
imperfeito para ser amplamente usado como guia para 
decisão cirúrgica.  

O escore mistura fatores de bom prognóstico com 
fatores de mau prognóstico, contempla itens que não 
há evidências científicas na literatura e não é validado 

em nenhuma população. As sociedades pretendem 
avançar nessa discussão, com cautela, visto que, por 
ser uma proposta inovadora internacionalmente, me-
rece ser bem fundamentada cientificamente, porém se 
comprometem a não se abster da importante discus-
são que o tema merece.  

internacional
Um dos convidados internacionais do congresso foi 
Steven Kahn, um dos mais prestigiados pesquisadores 
clínicos do diabetes mellitus tipo 2. Entre várias aulas 
que deu, Kahn falou sobre prevenção de diabetes melli-
tus, falando desde conceitos básicos de avaliação de re-
sistência à insulina e função de células beta em obesos 
não diabéticos até uma análise minuciosa de estudos 
clínicos sobre o assunto. Kahn apresentou dados que 
comprovam que a perda de peso é um dos fatores mais 
importantes para evitar a progressão do pré-diabetes 
mellitus ao diabetes mellitus, tanto via mudanças de 
estilo de vida, como já mostrados em estudos como o 
DPP e o Da Qing, como com tratamento medicamen-
toso (com metformina, orlistate e provavelmente com 
liraglutide, como sugerido pelo estudo SCALE). Kahn 
apenas pondera que, em vigência de tratamento me-
dicamentoso, é muito difícil dizer se essas medicações 
previnem o diabetes ou apenas o trata mais cedo, visto 
que há evidências de que, após o término do tratamen-
to, parte da prevenção se perde. O pesquisador também 
mostrou dados com pioglitazona e insulina glargina, 
dos estudos ACT-NOW e ORIGIN, mas concluiu que ne-
nhum desses dois tratamentos, pelos efeitos colaterais, 
deve ser usado de rotina para prevenção de diabetes. 

Congresso de 
Diabetes debate 
cirurgia metabólica






