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Q uando em dezembro de 2019, na cidade 
de Wuhan, na China, foram registrados os 
primeiros casos de síndrome respiratória 

severa aguda provocada por um novo tipo de 
coronavírus — logo chamado de Sars-CoV 2–, 
ninguém imaginou a gravidade da situação. Mas 
o vírus logo se espalhou por todos os continentes 
até que, em março, a Organização Mundial da 
Saúde anunciou que estávamos vivendo uma 
pandemia.

Nós, da Abeso, desde o início ficamos 
bastante preocupados com os pacientes que 
sofrem de obesidade nesse contexto específico. 
Primeiro, porque sabíamos da importância de 
seu seguimento e que o necessário período de 
distanciamento social, além de afastá-los dos 
consultórios, poderia impor desafios extras, 
como estados de ansiedade provocando maior 
compulsão alimentar, dificuldade para a prática 
de atividade física em casa e eventuais mudanças 

O CORONAVíRUS 
REfORçA 
A IMPORTâNCIA 
DE TRATAR 
A ObESIDADE

no padrão de alimentação — se 
bem que muitos aproveitaram 
a quarentena para rever alguns 
hábitos à mesa, mas essa não 
foi a realidade de todos. Em 
geral, tudo ficou mais difícil.

Outra preocupação era com 
o risco de complicações nesses 
indivíduos com obesidade, se 
por acaso fossem contaminados. 
A experiência com outras 
infecções respiratórias agudas, 
que provocaram surtos e 
epidemias no passado — 
incluindo a de Sars-CoV 1 na 
China, só que em 2002 —, 
deu pistas de que, por razões 
diversas, a evolução dos 
pacientes com excesso de peso 
poderia ser mais complicada, 
nem sempre levando a 
desfechos satisfatórios. E vale 
ressaltar que a obesidade quase 
nunca está sozinha e, sim, 
acompanhada de comorbidades, 
como a hipertensão e o diabetes,  
doenças que, se descontroladas, 
também colocam o paciente 
em maior risco de desenvolver 
quadros graves de covid-19.

Diante desse cenário, 
pensando nos pacientes sempre 

em primeiro lugar  
— o que implica contribuir  
para a formação continuada 
dos profissionais de saúde que 
os atendem —, parte do nosso 
esforço se traduz nesta edição, 
inteiramente voltada para  
o tratamento da obesidade  
nestes tempos desafiadores  
de covid-19.

Esperamos que tudo 
passe depressa, mas que essa 
experiência árdua sirva para 
refletirmos ainda mais sobre 
a importância de prevenir e 
combater o excesso de peso. 

dr. mario carra 
Presidente da Abeso

fO
tO

 ©
 l

Ea
n

d
RO

-G
O

d
O

i/
a

bE
SO

ExpEdiEntE

No site, na revista 
bimensal e nas redes sociais, 
a Abeso reforça o seu 
compromisso de sempre 
divulgar as principais 
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Dois grandes desafios — o endêmico e 
o pandêmico. Um pode ajudar o outro 
a complicar. Nesta edição da revista, 

trazemos à tona as discussões em torno da 
interseção entre a endemia do século e da 
modernidade, a obesidade, e a pandemia que 
abala o mundo e o Brasil, a covid-19. Grandes 
vozes do cuidado e dos estudos relacionados ao 
metabolismo e ao ganho excessivo de peso se 
reuniram aqui, nestas páginas, para aprendermos 
todos um pouco mais sobre essa relação.

O Prof. Mario Saad, da Universidade Estadual de 
Campinas, no interior paulista, pega essa história em 
seu início e mostra que se, por um lado, a seleção 
genética e as interações com o ambiente e com 
os micro-organismos (especialmente com a nossa 
microbiota) ao longo da evolução da humanidade 
foram determinantes para chegarmos à geração 
atual, que é predisposta ao ganho de gordura, por 
outro, o resultado disso modifica a manifestação da 
covid-19 e nos indivíduos com obesidade há maior 
repercussão inflamatória e maior risco de gravidade. 

Isso é evidenciado nos dados epidemiológicos 
de diversos relatos publicados no mundo, aqui 
analisados no artigo do Prof. Marcio Mancini, da 
Universidade de São Paulo, que detalha o impacto 

A RElAçãO ENTRE COVID-19 E ObESIDADE
da obesidade abdominal no 
estado inflamatório crônico 
e como isso reverbera na 
covid-19. E será que a 
adiposidade poderia modular 
ainda a repercussão sistêmica 
do SARS-CoV 2 nas crianças?  
É o tema discutido na coluna de 
um dos guardiões do advocacy 
da obesidade no mundo,  
Ted Kyle, em sua coluna.

Finalmente, em tempos de 
pandemia e isolamento social, como 
fica o cuidado dos crônicos com 
suas comorbidades? E como ficam 
também os que fizeram o trata-
mento cirúrgico para a obesidade? 
Dois endocrinologistas renomados 
trazem as suas considerações, 
o Prof. Alexandre Hohl,  
da Universidade Federal de Santa 
Catarina, e a Dra. Jacqueline Rizzolli, 
membro da diretoria da Abeso.

É a nossa contribuição. 
Que os conhecimentos se 
multipliquem e que todos se 

alimentem de suas dúvidas. 
Sim, precisamos de dúvidas! 
Que aprendamos com o 
conhecimento científico sobre  
o cuidado com as pessoas.  
Tudo isso vai passar e poderemos 
assim, quem sabe, construir uma 
perspectiva de mais atenção, 
mais saúde e mais ciência   
na pós-pandemia. 

dr. rodrigo lamounier
Editor Científico
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A idade é, de longe, o mais 
importante fator de risco 
para desfechos ruins em 

pacientes com covid-19. Mas, depois 
dela, fica cada vez mais evidente que 
a obesidade seria o principal fator. 
Em crianças, claro, casos severos da 
doença são relativamente raros.  
Mas ultimamente eles vêm se 
tornando mais frequentes nos Estados 
Unidos e um relatório da JAMA 
Pediatrics sugere que a obesidade 
infantil contribui para isso.

Ao mesmo tempo, observamos um 
padrão diferente de resposta imune 
em crianças com covid-19.

Uma pequena série de casos
As ideias que formamos até o 

momento atual sobre a covid-19 
em crianças vêm de poucos casos. 
Tomando como referência um único 
hospital de Nova York, observamos 
apenas 50 crianças e adolescentes 

internados por lá. Metade deles 
era de origem hispânica. E o que os 
médicos notaram foi que as crianças 
se apresentaram de maneiras muito 
diversas no momento da internação 
por covid-19. 

Bebês e jovens com imunidade 
comprometida não demonstraram 
ter um risco aumentado de uma má 
evolução na doença. Mas, ao menos 
nos baseando nessa pequena série 
de casos, as crianças com obesidade, 
sim. Na realidade, dois terços dos 
pacientes que chegaram a precisar de 
ventiladores tinham obesidade infantil.

Uma resposta imune diferente
Um outro relatório, do Wuhan 

Children’s Hospital, descreve o status 
imunológico de 157 pacientes com 
formas brandas, moderadas e severas 
da infecção. Os autores constataram 
que a tempestade de citocinas 
observada em adultos quase nunca 

ocorria nesses pacientes pediátricos. 
Eles até encontraram nessas 
crianças uma atividade inflamatória 
diferente da normal, mas não como a 
manifestada por adultos. “A inflamação 
sistêmica ocorreu raramente nas 
crianças com covid-19”, escreveram.

Tudo isso nos deixa com 
informações incompletas. A síndrome 
inflamatória multissistêmica em 
crianças é uma complicação séria, 
mas rara, da covid-19. Não estaria 
então relacionada a uma tempestade 
de citocinas como a de adultos 
internados? Alguns pesquisadores 
sugerem que estaria, sim. Mas também 
parece provável que as respostas 
imunes em crianças com covid-19 
sejam diferentes.

E, apesar de termos dados de que 
a obesidade infantil seria um fator de 
risco nesse sentido, eles ainda são 
bastante limitados. A realidade é que 
ainda temos muito a aprender. 

Obesidade 
e respOsta 
imune em 
crianças 
cOm cOvid-19
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ARTIGO EpidEMiaS E MicRObiOta

por Mario J. A. Saad

EPIDEMIAS E MICRObIOTA 
NA HISTÓRIA EVOlUTIVA 

DA ObESIDADE

A pandemia de covid-19 que 
acometeu o mundo nos últimos 
meses chamou a atenção dos 

profissionais de saúde pela gravidade 
com que essa doença se instala em 
indivíduos acima do peso.  
Nesta resenha, faço uma análise 
da história evolutiva da obesidade, 
sugerindo que as epidemias e as 
pandemias podem ter desempenhado 
algum papel na seleção de genótipos 
que predispõem ao acúmulo de gordura 
corporal. No entanto, uma vez que 
a obesidade é instalada, qualquer 
vantagem evolutiva ficaria perdida pelo 
padrão de resposta imune que esses 
indivíduos passam a apresentar.

As conjecturas evolutivas para a 
obesidade tiveram início há quase 60 
anos, com o geneticista americano 
James Neel introduzindo a primeira 
hipótese, a do genótipo econômico 
(figura 1), na tentativa de explicar o 
aumento da prevalência de obesidade 
e diabetes nas sociedades modernas. 
A base fundamental dessa hipótese 
sustenta que, ao longo da evolução da 
humanidade, genes que promovessem 
o armazenamento de gordura de 

maneira eficiente teriam vantagens, 
permitindo aos seus portadores uma 
maior chance de sobrevivência durante 
longos períodos de fome ou jejum. 

Esses genótipos seriam vantajosos 
em sociedades antigas, dependentes de 
caça e coleta ou de agricultura primária, 
garantindo energia armazenada para 
longos períodos de possível escassez. 
Entretanto, nas sociedades modernas, 
esses genes seriam desvantajosos 
porque promoveriam o armazenamento 
de gordura — preparando o organismo 
para um jejum prolongado, que seria  
improvável nos tempos atuais —, 
aumentando assim a prevalência  
de obesidade e diabetes.

Embora interessante e atrativa, 
essa hipótese tem perdido sustentação 
como preponderante, com base em 
pelo menos quatro contestações: 

1- Estudos genéticos recentes 
realizados em diferentes continentes, 
com grandes populações de indivíduos 
apresentando obesidade  
e com metodologia mais moderna,  
não mostram genes compatíveis  
com o genótipo econômico; 

2- Ao contrário do que se imagina, 
a fome prolongada é um fenômeno 
recente, dos últimos 10 mil anos, 
após o advento da agricultura. Mas 
só foi documentada na História a 
cada 100, 150 anos, mostrando que 
é um fenômeno raro. Assim, nos 
últimos 10 mil anos houve no máximo 
100 episódios, localizados, de fome 
prolongada, sugerindo que esse 
fenômeno não teve pressão evolutiva 
suficiente para selecionar genes 
responsáveis pela obesidade; 

3- A escassez alimentar prolongada 
induz a uma taxa de mortalidade 
de aproximadamente 10% ao ano, 
predominando em crianças e idosos. 
A mortalidade em crianças pode ter 
significado evolutivo, mas em idosos, 
pós-reprodutivos, não tem importância 
em termos de impacto na seleção; 

4- Em períodos de jejum 
prolongado, as mortes ocorrem 
predominantemente por infecções, 
secundárias à imunossupressão da 
privação alimentar. Assim, é possível 
que indivíduos com resposta imune 
mais eficiente frente a doenças 
infecciosas tivessem vantagem 

evolutiva em uma era anterior ao 
surgimento de vacinas e antibióticos, e 
não necessariamente quem teve maior 
capacidade de armazenar gordura. 

Nesse sentido, é possível sugerir 
uma segunda hipótese, propondo 
o seguinte: o que no passado deu 
vantagem evolutiva e que hoje 
facilita a obesidade teria sido um 
genótipo inflamatório (figura 1) e não 
necessariamente — ou, ao menos, não 
exclusivamente — o de armazenamento 
de gordura ou econômico. Aqui, é 
necessário destacar que essa é apenas 
uma conjectura do autor, a qual não 
está ainda referida na literatura. 

O interessante nessa hipótese é 
que os possíveis genes inflamatórios 
estão intimamente relacionados com os 
genes de armazenamento de alimentos, 
pois ambos têm controles comuns e 
tiveram origem evolutiva única. Essa 
origem evolutiva comum é muito bem 
evidenciada em animais inferiores, 
como na mosca de frutas Drosophila 
melanogaster, na qual o sistema imune e 
o tecido de armazenamento de gordura 
estão no mesmo órgão, chamado de 
corpo gorduroso. 

A biologia comparada mostra que 
células ou tecidos que têm ancestrais 
comuns, quando se diferenciam em 
unidades funcionais ou órgãos em 
animais superiores, mantêm algumas 
características originais desse tecido 
ancestral. O grande exemplo disso 
é que, em mamíferos, o sistema 
de armazenamento de gordura, ou 
tecido adiposo, tem características  
comuns com o sistema de defesa  
ou sistema imune. 

Além de armazenar energia, nos 
mamíferos o adipócito é capaz de 
produzir citocinas e fator de necrose 
tumoral alfa. Por outro lado, os 
macrófagos, originários do sistema 
imune inato, além de produzirem 
citocinas para nossas defesas também 
são capazes de armazenar gordura.  
Para completar, macrófagos e adipócitos 
têm receptores e regulações muito 

similares, especialmente os TLRs (toll 
like receptors) e os PPARs (peroxissome 
profliferator activator receptors). Isso 
contribui para explicar o estado 
inflamatório subclínico de indivíduos 
com obesidade, porque paralelamente 
ao aumento do tecido adiposo há uma 
ativação do sistema imune inato.

Dessa forma, pode-se sugerir 
que a vantagem evolutiva foi 
provavelmente dada pela integração 
dos sistemas de armazenamento de 
energia e de defesa e que as pressões 
evolutivas de doenças infecciosas, 
epidemias e pandemias, então, 
poderiam ter ajudado a  selecionar 
indivíduos com melhor resposta 
imunológica, cujos descendentes, 
hoje, nas sociedades modernas com 
abundância de alimentos, acabam 
desenvolvendo obesidade associada a 
fenômeno inflamatório subclínico.

A dispersão das comunidades 
humanas pelo globo expôs populações 
a diferentes agentes infecciosos, 
exercendo pressões seletivas e 
adaptando essas populações aos novos 
ambientes por meio da seleção de 
genes mais favoráveis. A seleção natural 
guiada por patógenos foi provavelmente 
mais marcante para agentes que 
convivem com a humanidade há mais 
tempo, como a hanseníase, a varíola, a 
malária e a tuberculose. 

As impressões digitais dessa 
seleção natural dependem da duração 
e da virulência do agente infeccioso 
e da distribuição geográfica. Podem 
também contribuir para explicar a 
maior prevalência de obesidade em 
algumas populações. Afrodescendentes 
e nativos americanos apresentam 
maior prevalência de obesidade tanto 
na América do Norte quanto na do 
Sul. Já as populações que ficaram 
na África subsaariana tiveram que 
enfrentar a malária e outras infecções 
de maneira endêmica e provavelmente 
selecionaram genes que poderiam 
prover uma melhor resposta imune —  
e que hoje provavelmente se associam  

à maior prevalência de obesidade. 
A história dos nativos do continente 

americano é muito interessante e 
merece menção. Com a chegada 
do colonizador europeu, os nativos 
americanos foram, majoritariamente, 
exterminados por doenças infecciosas. 
Dados históricos indicam que incas, 
astecas e outros nativos, entre meados 
dos séculos XVI e XVII, sofreram um 
quase extermínio, tendo apresentado 
uma redução de aproximadamente 
90% da população, devido a doenças 
infecciosas após contato com o 
colonizador. Assim, é provável que 
os nativos americanos atuais sejam 
descendentes dos sobreviventes 
dessas epidemias, com um genótipo 
de melhor resposta imunológica e 
mais inflamatório, o que naturalmente 
facilita o armazenamento de energia 
quando essas populações são expostas 
à abundância alimentar. 

A pergunta natural seria então: 
como um genótipo inflamatório 
poderia facilitar a instalação de 
obesidade? Múltiplos mecanismos 
podem contribuir para explicar essa 
possível relação causa-efeito, mas 
um deles merece destaque. É sabido 
que, na obesidade, há uma infiltração 
de macrófagos nos tecidos adiposos 
branco e marrom. Os macrófagos 
que infiltram a gordura de indivíduos 
com obesidade são inflamatórios. 
No tecido adiposo marrom esses 
macrófagos inflamatórios aumentam  
a degradação de catecolaminas — que, 
nesse tecido, induzem a lipólise,  
a oxidação de lípides e o dispêndio 
de energia —, diminuindo desse modo 
o gasto energético. Assim, genes ou 
conjunto de genes que predispõem a 
uma maior resposta imune, reduzindo 
o gasto energético, poderiam 
favorecer a instalação de obesidade. 

Há ainda na literatura pelo menos 
duas outras possíveis explicações 
para a origem evolutiva da obesidade, 
as quais denominarei de terceira e 
quarta hipóteses e resumirei a seguir. A 

As hipóteses para o surgimento do excesso de peso 
ao longo da evolução da humanidade 

e a possível explicação de por que isso agravaria o quadro 
em infecções como a covid-19
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terceira hipótese refere-se à adaptação 
climática ou genótipo climático 
(figura 1), sugerindo que a dispersão 
de comunidades pelo globo fez com 
que populações se instalassem em 
locais extremamente frios e, nessas 
localidades, teria vantagem evolutiva 
quem tivesse maior capacidade 
de gastar energia, possibilitando a 
manutenção da homeostase no frio. 
Nesse sentido, nativos americanos  
no Canadá e na Terra do Fogo, 
exemplos de regiões gélidas, teriam 
hoje menos obesidade do que os 
índios Pima no estado americano do 
Arizona e do que afrodescendentes 
que viveram em climas quentes nos 
últimos 10 mil anos. Essa hipótese 
também ajudaria a explicar por que 
a prevalência de obesidade é muito 
diferente entre populações.

A quarta é a hipótese da deriva 
gênica (figura 1), que não envolve 
seleção natural. Ela propõe que os 
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primeiros hominídeos eram submetidos 
a uma seleção para não ter obesidade, 
porque o excesso de peso corporal 
deixaria o indivíduo exposto a um risco 
grande de não escapar do predador. 
Há aproximadamente 2 milhões de 
anos a predação foi vencida pelos 
nossos ancestrais (ancestrais do Homo 
sapiens), graças à organização social, ao 
desenvolvimento de armas de pedra e 
pelo fogo. Isso permitiu aos hominídeos 
viver em grupos e vencer a luta contra 
os predadores. 

Mas, retirada a pressão evolutiva 
da predação, ao longo dos séculos 
ou milênios começaram a aparecer 
mutações ou polimorfismos aleatórios 
que poderiam predispor à obesidade 
e que acabaram se fixando por falta 
de pressão evolutiva. Essa hipótese 
propondo uma seleção aleatória, 
difícil de ser contestada, tem o mérito 
de explicar por que só uma parte da 
população desenvolve obesidade. 

Nos últimos dez anos, com a 
caracterização da microbiota intestinal, 
as hipóteses da origem evolutiva da 
obesidade precisam ser revisitadas 
e devem ficar ainda mais complexas. 
Hoje está bem estabelecido que 
há diferenças marcantes entre a 
microbiota intestinal de indivíduos com 
obesidade e magros. Mas qual seria 
o papel da microbiota intestinal na 
história evolutiva da obesidade, uma 
vez que a microbiota depende mais 
de fatores ambientais que genéticos? 
Embora o componente ambiental da 
microbiota intestinal seja incontestável, 
mães com obesidade, por meio do 
parto normal, transmitem microbiotas 
que predispõem os seus filhos a 
desenvolverem igualmente a obesidade. 
Além disso, fatores culturais, familiares 
e hábitos alimentares foram sempre 
transmitidos por gerações em todas as 
civilizações. Isso faz com que haja uma 
certa associação familiar de microbiota 

intestinal, transmitida verticalmente no 
momento do parto ou horizontalmente 
por meio dos hábitos.

Talvez mais importante do que 
a transmissão vertical ou horizontal 
de microbiota seria a constatação 
de que todas as pressões evolutivas 
descritas neste texto — jejum 
prolongado, epidemias e clima muito 
frio — modulariam a microbiota 
intestinal de maneira significativa. Uma 
microbiota adaptada para favorecer 
o armazenamento de energia seria 
vantajosa em épocas de restrição 
alimentar, sugerindo que o genótipo 
econômico nem precisaria estar 
no hospedeiro. Ou seja, bastaria o 
genótipo da microbiota se adaptar 
para armazenar energia a fim de 
que houvesse proteção em períodos 
prolongados de fome e obesidade, 
diante da abundância de alimentos. 

Nessa mesma linha,  
em camundongos, alguns padrões 
de microbiota intestinal favorecem 
as defesas durante septicemias e 
são associados com melhor resposta 
imunológica e menor mortalidade.  
Aqui também uma microbiota adaptada 
à resposta imunológica para infecções 
graves poderia perfeitamente substituir 
um genótipo inflamatório, protegendo 
contra epidemias e doenças infecciosas, 
mas se associaria à obesidade e à 
inflamação subclínica em época de 
abundância alimentar. 

Há, ainda, um estudo recente 
mostrando que camundongos 
expostos a temperaturas muito frias 
mudam a microbiota e graças a essa 
adaptação passam a gastar mais 
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energia para manter a homeostase e 
sobreviver. Assim, o clima modularia 
a microbiota e passaria a ser 
desnecessário um genótipo climático, 
bastando a adaptação da microbiota 
para o indivíduo tolerar melhor climas 
muito frios. 

Feitas essas considerações, é 
possível propor que o componente 
genético da obesidade pode ter 
se adaptado melhor a pressões 
evolutivas, mas é necessário considerar 
que, independentemente desse 
componente, a própria microbiota 
poderia ter um papel relevante 
na adaptação evolutiva. Como a 
obesidade é multifatorial e poligênica, 
fica mais adequado considerar que a 
associação de genótipos econômico 
e (ou) inflamatório e (ou) climático, 
juntamente com modulações da 
microbiota, contribua para a genética 
da obesidade. 

Nos últimos 40 anos, nosso estilo 
de vida descortinou esses genes 
que, juntamente com modulações da 
microbiota e com o nosso ambiente 
obesogênico, respondem pela epidemia 
de obesidade. Entretanto, os estudos 
ainda não conseguem classificar 
conjuntos de genes nas hipóteses 
descritas. Mas, no futuro, a integração 
de estudos antropológicos e genéticos 
iluminará essa área. 

Por fim, a questão mais relevante: 
por que um genótipo que poderia 
proteger contra infecções graves e 
(ou) uma microbiota apropriada para 
esse propósito, nos indivíduos obesos, 
ao invés de diminuir a gravidade de 
doenças como a covid-19, por exemplo, 

aumentaria, e muito, a sua gravidade?  
A resposta é simples. Embora a 
genética seja adequada, a superposição 
da obesidade induz um microambiente 
caracterizado por resposta deficiente 
de interferons (antivirais endógenos), 
permitindo o aparecimento de viroses 
mais graves nesses indivíduos. 

Recentemente, demonstrou-
se que, em condições normais, a 
resposta ao novo coronavírus é 
caracterizada por baixos níveis 
de interferons I e III associados à 
elevação marcante de quimiocinas 
e IL-6, indicando que a covid-19 
induz uma resposta antiviral reduzida 
acoplada a exuberante produção 
de citocinas inflamatórias. Desse 
modo, indivíduos com obesidade 
que, frente a qualquer infecção 
viral, já apresentariam esse mesmo 
perfil imunológico, de elevada 
resposta inflamatória de citocinas 
e baixa resposta de interferon, na 
vigência da covid-19 evoluem para 
um agravamento desse padrão, com 
mínima resposta antiviral e máxima 
resposta inflamatória. Dessa maneira, 
aquilo que poderia ser um genótipo 
com vantagem evolutiva e (ou) uma 
microbiota que auxiliasse o sistema 
imune, com a instalação da obesidade 
é sobrepujado e passa-se ao extremo 
oposto, que é o risco de apresentar  
a forma mais grave da doença,  
por menor resposta antiviral e maior 
fenômeno inflamatório. 

as hipóteses evolutivas e sua integração coM a Microbiota

Com o conhecimento acumulado nos últimos dez anos a respeito das bactérias intestinais, 
as explicações para o surgimento da obesidade na evolução devem se tornar mais complexas.

fIGURA 1

2. GEnótiPO 
inflamatóriO: 
genes para armazenar energia  
e favorecer nossas defesas

3. GEnótiPO 
climáticO:  

genes para adaptar 
o homem ao clima frio

1. GEnótiPO 
EcOnômicO: genes 
para favorecer a 
sobrevivência em 
longos períodos de 
fome ou jejum

4. dEriva Gênica: 
polimorfismos que se fixaram 
na falta da pressão evolutiva 

de existirem predadores

micrObiOta  intEstinal

EpidEMiaS E MicRObiOta
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ARTIGO

por Alexandre Hohl

As peculiaridades no seguimento dos pacientes no período 
de maior risco de transmissão do novo coronavírus

CUIDADOS 
COM DOENçAS 
CRÔNICAS 
EM TEMPOS 
DE PANDEMIA

Doenças crônicas são 
caracterizadas por início 
gradual, de prognóstico 

usualmente incerto, com longa 
ou indefinida duração, de causas 
variadas. Apresentam um curso 
clínico que pode mudar ao longo 
do tempo, com possíveis períodos 
de crises agudas, capazes de 
gerar incapacidades. Intervenções 
medicamentosas ou cirúrgicas 
podem ser necessárias, associadas a 
mudanças de estilo de vida, em um 
processo de cuidado contínuo que 
nem sempre leva à cura.

Pode-se dizer então que as 
doenças crônicas constituem um 
problema de saúde de grande 
magnitude, correspondendo a 
cerca de 70% das causas de mortes 
no mundo. Dentre os principais 
problemas crônicos, destacam-se  
as doenças cardiovasculares,  
as neoplasias, o diabetes mellitus,  
a hipertensão arterial sistêmica 
e a obesidade.

Além da mortalidade, essas 
doenças apresentam forte carga de 
morbidades relacionadas. Elas são 

responsáveis por um grande número 
de internações hospitalares, assim 
como estão entre as principais 
causas de amputações e de perdas 
de mobilidade e outras funções 
neurológicas. Envolvem também 
uma diminuição significativa da 
qualidade de vida, que se aprofunda 
à medida que a doença se agrava. 
E, para evitar essas complicações, 
o acompanhamento periódico dos 
pacientes é fundamental.

Nesse sentido, a pandemia 
de covid-19 em andamento está 
afetando profundamente os aspectos 
da vida cotidiana em todo o mundo. 
Muitos locais estão seguindo  
regras de distanciamento social  
e físico para mitigar a disseminação 
do vírus. Adultos mais velhos  
são particularmente suscetíveis  
a quadros graves e morte. 

As sequelas da pandemia são 
imprevisíveis. Estudos observacionais 
serão capazes de descrever o 
pós-doença dos infectados em 
numerosos aspectos fisiológicos, 
comportamentais, componentes de 
saúde física, cognitiva e mental. 

dOEnçaS cRônicaS 
EM tEMpOS dE pandEMia

Além disso, esses estudos 
observacionais também serão úteis 
para descrever os efeitos das regras  
de distanciamento social sobre  
a saúde e bem-estar de todos. 

O Sars-CoV-2, um novo vírus 
que causa a infecção conhecida por 
covid-19, causa piores resultados 
e maior taxa de mortalidade 
em adultos mais velhos e com 
comorbidades como hipertensão, 
doenças cardiovasculares, diabetes 
mellitus, doenças respiratórias 
crônicas, doença renal crônica 
e obesidade. Para complicar, 
muitos adultos com hipertensão, 
diabetes e doença renal crônica são 
tratados com inibidores da enzima 
conversora de angiotensina (ECA) 
e bloqueadores dos receptores 
da angiotensina II (BRA). Alguns 
estudos demonstraram que 
esses medicamentos regulam 
positivamente o receptor  
ECA-2, o mesmo que é usado  
pelo vírus Sars-CoV-2 para entrar  
nas células hospedeiras. 

Essas informações tornaram-se 
públicas e trouxeram muitas dúvidas 
entre pacientes, o que levou a um 
rápido posicionamento da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia (SBC): 
“Em não havendo evidências 
definitivas a respeito da associação 
entre o uso desses fármacos e 
maior risco da doença (covid-19), 
a SBC recomenda a avaliação 
individualizada do paciente em 
relação ao risco cardiovascular  
da suspensão dos fármacos versus  
o risco potencial de complicações  
da doença”.

o adiamento das consultas
Para evitar a propagação da 

covid-19, medidas de segurança 
foram adotadas pelo governo  
federal, pelos estados e 
municípios. No âmbito da saúde, 
consultas médicas eletivas de 
acompanhamento da maioria das 
doenças crônicas foram canceladas 
ou adiadas por tempo indeterminado. 
O atraso de algumas semanas no 
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acompanhamento médico desses 
doentes provavelmente não será tão 
deletério. Porém, esse adiamento 
da reavaliação clínica para ajuste de 
medicamentos e para a análise de 
complicações pode demorar meses 
até normalizar. O impacto disso no 
controle das doenças crônicas é 
incerto, mas provavelmente será bem 

prejudicial. E a pergunta que surge: 
no caso dos pacientes usuários 
de inibidores da ECA ou BRA, 
como avaliar tal situação sem um 
acompanhamento médico?

O distanciamento social tem 
sido um grande desafio para todos. 
As pessoas têm ficado sozinhas 
ou afastadas de amigos e parentes 

queridos, avós com saudades 
dos netos, filhos longe dos pais, 
namorados separados.  
O desgaste emocional nesse  
cenário pode ser intenso. Além  
disso, diversos outros fatores  
são impactantes no paciente  
com doença(s) crônica(s)  
durante uma pandemia (figura 1).

a situação do paciente 
com obesidade

Para exemplificar, vamos 
pensar em pacientes que eram 
acompanhados regularmente em um 
ambulatório de obesidade. Durante 
a pandemia, um sentimento de 
permissividade tornou-se comum: 
ter o direito de comer livremente, 
sem regras. Seja por ter a família 
constantemente reunida (afinal, 
muitos ficaram em home office), seja 
por preparar as refeições em casa, 
seja pelo prazer que a comida pode 
trazer. O impacto desse aumento 
de ingesta calórica certamente 
será perigoso para as pessoas com 
sobrepeso e obesidade. 

Associado a isso, está ocorrendo 
uma restrição gigantesca de 
movimentação, com o fechamento 
de clubes e academias e orientação 
para não praticar atividade física em 
ambientes públicos. O estímulo para 
realizar atividades físicas em casa até 
existe, mas a aderência é muito baixa 
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na prática. Essa possível diminuição 
do gasto calórico que seria oriundo 
da atividade física regular impacta 
o peso. E a restrição de trabalho 
em diversos setores da sociedade 
durante a pandemia já está afetando 
enormemente a vida financeira de 
muitas pessoas. Nesse sentido, 
certamente teremos a cessação de 
tratamentos medicamentosos dos 
pacientes com obesidade, o que terá 
impacto negativo na doença. 

Se levarmos em consideração 
que várias doenças crônicas estão 
entre os principais agravantes 
de risco de covid-19, deveria ser 
imperativo retomar o cuidado desses 
pacientes, otimizando ao máximo o 
controle clínico. É fundamental que 
o acompanhamento das pessoas com 
doença(s) crônica(s) seja revisto em 
regiões onde a pandemia comece a 
apresentar uma curva de evolução 
mais tranquila, visto que podemos  
ter desfechos negativos em larga 
escala nesses pacientes. 

A modalidade de telemedicina 
aprovada pelo Conselho Federal  
de Medicina (CFM) durante a 
pandemia é uma estratégia útil 
atualmente. Com ela, é possível 
verificar à distância os dados clínicos 
como em uma consulta presencial  
e isso evitaria o atraso  
no acompanhamento dos pacientes. 

Com a implementação pelo 
CFM do serviço de emissão de 
receitas médicas com assinatura 
digital e QR code, o problema da 
suspensão de tratamento por falta 
de presrição também ficou resolvido. 
Claro que o cenário é bem mais 
complexo, porque a falta do exame 
físico durante a consulta virtual e 
a dificuldade para realizar exames 
complementares nesse momento 
atrapalham o acompanhamento.

Novos tempos, novos olhares 
sobre o seguimento, seja de forma 
presencial ou à distância. Todos 
estamos aprendendo a lidar com 
tudo isso. Mas é muito importante 
não descuidar das doenças crônicas 
durante a pandemia, pois elas 
representam uma grande parcela  
das causas de mortalidade  
no mundo e isso só se reduzirá com 
o tratamento e acompanhamento 
adequado dos pacientes. 

dOEnçaS cRônicaS 
EM tEMpOS dE pandEMia

tudo o que iMpacta o paciente coM doença crônica

fIGURA 1

Fatores Mentais e eMocionais

Crenças, medos, fé,  
religiosidade ou espiritualidade,  

tudo o que escuta sobre a doença (fake 
news ou não), distanciamento social, 

equilíbrio emocional.

condições de trataMento

O tipo de tratamento que segue 
(se é oral, injetável, na forma de adesivo); 

se precisa de receitas controladas, 
receitas para Farmácia Popular 

ou Centro de Saúde; 
disponibilidade de insumos, 

como fitas, seringas, agulhas…

Fatores aMbientais

Condições financeiras, situação familiar 
(relacionamento com cônjugue, 

filhos e netos),se tem acompanhante 
ou cuidador, se possui acesso à internet, 

o local onde mora, as condições de 
mobilidade, a dieta, a atividade física.

saúde Física

A(s) doença(s) crônica(s) que ele tem, 
há quanto tempo sofre 

de cada condição, associações 
com outros problemas  

ou complicações da(s) mesma(s), 
o fato de ter tido covid-19 ou não.

o paciente 
coM doença 

crônica 
na pandeMia 
de covid-19
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ARTIGO

por Jacqueline Rizzolli

Por que o paciente submetido à cirurgia pode correr 
menor risco de complicações da infeccção pelo novo  
coronavírus, desde que tenha um seguimento adequado

COVID-19 E O 
PÓS-OPERATÓRIO
DA bARIÁTRICA

A covid-19 surgiu na cidade 
de Wuhan, na China, 
em dezembro de 2019 e 

rapidamente se espalhou no mundo 
oriental e ocidental, passando a ser 
considerada uma pandemia em março 
de 2020. Nenhuma nação estava 
preparada para o enfrentamento 
dessa doença, que atinge todos, 
independentemente de gênero, raça, 
crença ou nível sócio-econômico. 
As informações começaram a mudar 
diariamente e, se hoje temos  
uma verdade, amanhã tudo pode  
ser diferente. 

Ainda não sabemos quantas 
pessoas sucumbirão ao vírus, mas já 
temos noção de que alguns grupos 
de pacientes parecem ter pior 
prognóstico quando acometidos. 
Nesses grupos destacam-se 
indivíduos com obesidade grave, pois 
geralmente apresentam múltiplas 
comorbidades. Hipertensão arterial 
sistêmica, diabetes tipo 2, apneia 
do sono e esteatose hepática, entre 
outros males, são mais frequentes 
nesses pacientes. Além disso, eles 

apresentam maior dificuldade para 
a intubação orotraqueal, para os 
ajustes dos parâmetros de ventilação 
assistida e para a determinação das 
doses adequadas de medicamentos  
como anticoagulantes, antibióticos 
e analgésicos. Sem contar que não 
permanecem muito bem em posição 
pronada, isto é, em decúbito ventral, 
o que pode ser necessário 
para melhorar ventilação.  
São exemplos de limitações.

No entanto, segundo a Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica, a IFSO (International 
Federation for the Surgery of Obesity 
and Metabolic Disorders) e outras 
sociedades médicas, o paciente 
submetido à cirurgia bariátrica não 
é considerado como de alto risco 
para complicações da covid-19. Isso 
porque a sua condição de saúde 
tende a melhorar principalmente 
pela alteração no status inflamatório 
crônico relacionado à obesidade. 
Paralelamente à perda de peso, a 
inflamação diminui, reduzindo de 
forma significativa seus riscos.

póS-OpERatóRiO 
dE baRiátRica
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vulneráveis a infecções diversas, 
incluindo a própria covid-19. 

Algumas das queixas mais comuns 
que podem indicar deficiências de 
vitaminas, minerais e desnutrição 
proteica são listadas abaixo:

• desnutrição proteica: fraqueza 
muscular, cabelos frágeis e 
quebradiços, edema generalizado;

• vitamina a: cegueira noturna,  
acne, xeroftalmia;

• vitamina d: fadiga, dores 
musculares, dificuldade  
de marcha, fragilidade óssea  
e infecções de repetição;

• vitamina E: dificuldade de marcha, 
alteração de força, piora da acuidade 
visual, infecções de repetição;

• vitamina K: hematomas  
e sangramentos (gengival,  
nasal, intestinal, vaginal);

• ácido fólico: fraqueza, fadiga, 
anemia macrocítica, lesões  
ulceradas e edema na língua;

• tiamina: nistagmo, ataxia, 
dificuldade de marcha, encefalopatia 
(alteração comportamental, déficit 
de memória..), insuficiência cardíaca, 
alteração de trânsito intestinal;

• vitamina b12: neuropatia  
periférica, alterações sensoriais  
em extremidades (sensação de 
agulhadas e formigamento),  
anemia macrocítica, unhas 
escurecidas e ressecadas;

• vitamina c: sangramento gengival, 
petéquias, hiperceratose, cabelos  
em saca-rolhas, dores articulares;
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• ferro: anemia microcítica,  
fadiga, cansaço, palidez de pele  
e mucosas, sensação de frio,  
queda de cabelos, unhas frágeis, 
glossite, pica (perversão de paladar), 
pagofagia (hábito de comer gelo);

• Zinco: alteração de paladar,  
cabelos secos e quebradiços,  
piora da cicatrização, rachaduras 
nos cantos da boca;

• cobre: anemia microcítica,  
fraqueza muscular, neuropatia 
periférica, cabelos frágeis.

a avaliação do paciente na pandemia
As suplementações de 

polivitamínicos e minerais, ferro, 
cálcio, vitamina D, B1, B6 e B12 
devem ser feitas de forma sistemática, 
sempre com acompanhamento 
médico e por toda a vida. Nos 
pacientes sintomáticos, ou que não 
estejam realizando a suplementação 
adequada, é importante realizar uma 
revisão clínica e exames laboratoriais 
para adequar a suplementação,  
além de uma revisão nutricional  
para adequação da dieta.  
Na impossibilidade de fazer uma 
consulta presencial, o paciente poderá 
ser avaliado via telemedicina e, assim 
que possível, com avaliação completa 
e exame físico em consultório. 

nos casos de reganho de peso
Nos pacientes com reganho 

de peso, devemos estimular a 
modificação de hábitos alimentares 
sob a supervisão do nutricionista 
da equipe e, quando viável, reinício 
de atividades físicas, mesmo 
domiciliares, reforçando que a 
redução de peso melhora parâmetros 
metabólicos e inflamatórios que 
trarão benefícios em curto, médio e 

longo prazo, inclusive na melhora  
de prognóstico frente a uma infecção 
pelo coronavírus Sars-CoV-2. 

acompanhamento psicológico
O lado emocional também  

não pode ser esquecido diante  
de tantas informações e incertezas  
— o isolamento social, a solidão,  
os medos, os problemas de saúde, 
as intrigas pessoais e as dificuldades 
financeiras podem afetar qualquer 
um. Por isso, é importante facilitar o 
acesso dos pacientes ao atendimento 
psicológico e psiquiátrico, presencial 
ou por teleconsulta, avaliando  
a eventual necessidade  
de suporte medicamentoso. 

Provavelmente, nos próximos 
meses, teremos inúmeras publicações 
e estatísticas a respeito do impacto 
da pandemia nas mais diversas 
populações, incluindo os pacientes 
no pós-operatório de uma cirurgia 
bariátrica. No momento, o mais 
importante é fornecer todo o 
apoio aos nossos pacientes, 
mantendo o seguimento em equipe 
multidisciplinar, reforçando  
a importância dos hábitos alimentares 
adequados, das atividades físicas,  
das suplementações vitamínicas  
e minerais e do suporte emocional, 
para superarmos essa fase difícil  
com os menores danos possíveis . 

e macronutrientes que precisam 
ser suplementados pelo resto 
da vida. Independentemente da 
técnica cirúrgica, as deficiências de 
vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K), 
do complexo B, de vitamina C, ferro, 
zinco, cobre e de outros minerais 
ocorrem em todos os pacientes. 

Até o momento em que escrevo 
este artigo, ainda não temos 
publicações a respeito de pacientes 
com desnutrição ou carências 
vitamínicas pós-cirurgia bariátrica 
e complicações de infecção pela 
covid-19. Mas é bem provável que 
aqueles indivíduos operados que 
abandonaram o acompanhamento e 
deixaram de utilizar os suplementos 
desenvolvam quadros graves de 
carências vitamínicas. E, se não forem 
diagnosticados e tratados, isso poderá 
acarretar sequelas graves e alterações 
imunes capazes de torná-los mais 

Durante os meses de março e 
abril de 2020, a grande maioria dos 
centros de cirurgia bariátrica em 
todo o mundo optou por cancelar 
os procedimentos eletivos, para não 
sobrecarregar ainda mais os hospitais 
e suas UTIs, priorizando os casos 
de covid-19 e também evitando 
uma exposição desnecessária dos 
pacientes com obesidade grave 
aos ambientes de maior risco. Ao 
poucos, com todos os cuidados 
necessários, essas cirurgias estão 
sendo retomadas, principalmente em 
hospitais que não são referência para 
o atendimento de covid-19 e nos 
lugares onde as curvas de contágio e 
óbitos estão em fase descendente.

É importante salientar que, 
apesar de a perda de peso trazer 
benefícios marcantes, todo 
paciente bariátrico está sujeito à 
desnutrição e a deficiências de micro 

Entre os riscos que diminuem, 
os cardiovasculares e os de outras 
comorbidades, comparando indivíduos 
com obesidade graus 2 e 3 que foram 
operados e que não foram operados.

Ainda não dispomos de dados 
epidemiológicos sobre o número de 
afetados e de óbitos por covid-19 
entre os pacientes no pós-operatório 
de uma cirurgia bariátrica. Aminian 
e colaboradores, no Irã, porém, 
descreveram quatro casos de 
pacientes em pós-operatório recente 
de bypass gástrico em Y de Roux que 
apresentaram quadro de pneumonia 
pelo Sars-CoV-2 entre o 2° e o 14° 
dia após a cirurgia. Esses pacientes 
tiveram PCR positivo para o vírus  
e mostraram uma boa evolução 
clínica, recebendo alta hospitalar 
quando já estavam recuperados. 
Evidentemente, é uma pequena 
amostra de casos isolados.
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por Marcio C. Mancini

As possíveis razões por que há um maior número de pacientes acima do peso 
entre os casos mais graves da infecção pelo novo coronavírus 

surtO de cOvid-19 
em pessOas cOm Obesidade: 

entendendO O pOrquê

A doença do coronavírus 2019 
(covid-19) criou uma crise 
de saúde sem precedentes. 

Os relatos de colegas que estão 
trabalhando nas UTIs informam que 
um número grande de pacientes 
com quadros graves apresenta 
excesso de peso. Sabemos que a 
obesidade abdominal está associada 
a uma ventilação prejudicada nas 
bases pulmonares, com redução dos 
volumes pulmonares, provocando 
microatelectasias e podendo levar à 
redução da saturação periférica de 
oxigênio (satpO2). 

A apneia obstrutiva do sono é mais 
comum em pessoas com obesidade e 
pode levar a dessaturações durante 
a noite. Além disso, pessoas com 
obesidade apresentam um risco maior 
de episódios tromboembólicos  
e de tromboembolismo pulmonar 
(TEP). É bem conhecido também que 
a obesidade visceral está associada 
à liberação de adipocitocinas 
inflamatórias. Finalmente, outras 
comorbidades são mais comuns  
em pessoas com obesidade, tais  
como diabetes tipo 2, hipertensão  
e aterosclerose. 

A prevalência de obesidade 
aumenta com a idade. E, com 
o envelhecimento, também 
pode estar presente uma queda 

da imunidade, chamada de 
imunossenescência. Ademais, existe 
uma inflamação subclínica associada 
ao envelhecimento e aumenta a 
prevalência de obesidade, muitas 
vezes acompanhada de sarcopenia.

A primeira pergunta que se coloca 
é: há um aumento do risco de infecção 
pelo vírus da síndrome respiratória 
aguda grave Sars-CoV-2 em pessoas 
com obesidade? O primeiro contato 
de um agente infeccioso com um 
novo hospedeiro ocorre através de 
superfícies epiteliais. Pessoas com 
obesidade têm uma área de superfície 
corporal maior. 

Uma das defesas do sistema imune 
inato são as células NK (natural killers), 
que não necessitam de contato prévio 
com o invasor. Depois de horas a dias, 
a imunidade adaptativa permitirá que 
linfócitos B produzam anticorpos 
altamente específicos e que linfócitos T 
citotóxicos e helper produzam citocinas 
contra a célula infectada. 

Na pandemia de influenza A 
subtipo H1N1 em 2009, a obesidade 
foi documentada como um fator de 
predisposição para a infecção pulmonar 
grave. Quanto maior o IMC, maior foi o 
risco de hospitalização e de internação 
em UTI. O risco de morte em pacientes 
hospitalizados por influenza A com IMC 
>30 kg/m² foi de 2,9 (95% CI 1,3-6,6) e 

de IMC >40 kg/m² foi de 36,3 (22,4-
50,1). Na experiência da Clínica Mayo, 
nos Estados Unidos, a média de IMC dos 
pacientes internados em UTI foi maior 
(32,3 vs. 28,9 kg/m²) e dos pacientes 
que evoluíram para óbito também 
(37,5 vs. 31,2 kg/m²). Dos pacientes 
internados, 58% tinham IMC >30 kg/m² 
e dos pacientes que não sobreviveram, 
67% tinham IMC >40 kg/m².

Alguns estudos apresentam 
dados que ilustram a presença 
de comorbidades nos pacientes 
hospitalizados por covid-19. Um 
estudo do UK Intensive Care National 
Audit and Research Centre avaliou 
todas as admissões em UTIs no Reino 
Unido até 19 de março deste ano e 
acusou que cerca de 72% das pessoas 
que desenvolveram complicações 
graves ou fatais da covid-19 tinham 
sobrepeso ou obesidade. 

Outro estudo documentou, em 
março de 2020, que em 14 estados 
americanos a hipertensão foi a doença 
mais prevalente em pacientes com 
65 anos ou mais (72,6%), seguida 
de doença cardiovascular (50,8%) e 
transtornos metabólicos, incluindo 
diabetes (45,3%). A obesidade esteve 
presente em 59% dos internados 
entre 18 e 49 anos, em 49% dos que 
tinham de 50 a 64 anos e em 41% dos 
pacientes com 65 anos ou mais. 
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Um trabalho em Wuhan, 
na China, verificou que, 

em 30 profissionais de 
saúde infectados, o IMC 
médio dos casos comuns 
não graves foi 22. Já o 

dos casos graves foi 27 
kg/m². Um outro estudo, 

com 110 pacientes infectados 
pelo Sars-CoV 2, constatou que, dos 
pacientes curados, 81% tinham IMC 
<25 e somente 19%, >25 kg/m². Em 
contrapartida, dos que evoluíram para 
óbito, 12% tinham IMC <25 e 88% 
tinham IMC >25 kg/m². 

Comorbidades metabólicas foram 
comuns em 5.700 internações em 
Nova York, nos Estados Unidos, de 
01/03 a 04/04 deste ano: hipertensão 
em 56,6%; diabetes em 33,8%;  
obesidade em 41,7 e IMC >35 kg/
m² em 19%. A tabela à direita mostra 
o risco de internação (vs. Alta) e de 
internação na UTI (vs. Alta) em 3.615 
pacientes internados na cidade de 
Nova York de 3 de março a 4 de abril 
de 2020. Em pacientes com menos 
que 60 anos de idade, a presença 
de IMC >30 e >35 kg/m² leva a um  
aumento pronunciado do risco.

Na França, os pacientes admitidos 
na UTI por causa da infecção pelo 
Sars-CoV-2 no Hospital Universitário 
de Lille entre 27 de fevereiro e 5  
de abril deste ano foram comparados 
com um grupo de pacientes  
admitidos na mesma unidade de 
terapia intensiva em 2019 devido  
a alguma doença respiratória grave  
não relacionada à covid-19.  
As diferenças são marcantes:  
a porcentagem de pacientes com 
sobrepeso ou obesidade é de ~80%, 
quando em 2019 era de ~50%. 
Cerca de um quarto dos pacientes 
tem IMC >35 kg/m². Há uma  
relação entre grau de adiposidade  
e necessidade de ventilação 
mecânica: com peso normal, 47,1% 
os pacientes requerem esse tipo de 
ventilação e, com IMC >35 kg/m²,  
o percentil sobe para 85,7%.

Como é comum a subnotificação 
do diagnóstico de obesidade em 
declarações de alta e de óbito, 

possivelmente muitos desses números 
subestimam a real incidência de 
covid-19 em pessoas com obesidade.

desafios inerentes à obesidade
Existem obstáculos diagnósticos  

e terapêuticos que são inerentes  
à obesidade. Dependendo do peso, 
o paciente pode necessitar de leitos 
hospitalares especiais, chamados de 
leitos bariátricos. Há, além de uma 
dificuldade de posicionamento e de 
transporte, um comprometimento 
nos diagnósticos por imagem, 
pois os aparelhos de tomografia 
computadorizada possuem limitações 
em relação ao peso dos pacientes. 
Finalmente, a intubação de pessoas 
com obesidade é dificultada devido  
à presença de gordura na orofaringe  
e de uma mobilização cervical reduzida.

Uma curiosidade é que regiões 
com taxas menores de obesidade 
nos Estados Unidos e na Itália foram 

afetadas gravemente. No primeiro 
caso, o estado de Nova York —  que 
tem 22% de prevalência de obesidade 
em comparação os quase 40% nos 
estados do sudoeste americano — e 
no segundo, a província de Lombardia, 
que tem taxa de obesidade inferior a 
9%, em comparação às taxas de 10% 
a 14% nas províncias italianas do sul 
do país. Possivelmente isso se deve a 
outros fatores, como o adensamento 
da população nas zonas urbanas  
mais desenvolvidas.

a fisiopatologia do risco 
Uma segunda questão envolve qual 

seria a fisiopatologia do risco devido à 
obesidade em pessoas com covid-19. 
O tecido adiposo produz uma série de 
substâncias, entre proteínas envolvidas 
na homeostase vascular e coagulação 
(VEGF, PAI-1, fator tissular), citocinas 
(leptina, adiponectina, TNF-alfa, 
IL-6, IL-8, IL-1beta, IL-18), fatores de 

crescimento (TGF-beta), proteínas 
relacionadas à inflamação aguda (PCR), 
quemoquinas (MCP-1, CXCL5)  
e fatores do complemento  
(fator-B, adipsina). 

Sabe-se que a função das células 
T, das células NK e dos macrófagos do 
tecido adiposo é mais pobre. Pessoas 
com obesidade produzem menos 
interferon-a (IFN-a) e interferon-b 
(IFN-b) em resposta aos ligantes 
do receptor TLR, o que pode estar 
relacionado a um aumento dos níveis 
de supressores de sinalização de 
citocinas-3 (SOCS3). 

Esses IFNs tipo I são citocinas 
envolvidas na resposta imune precoce a 
infecções virais que são negativamente 
reguladas pela família das proteínas 
SOCS. A redução dos IFNs implica 
uma diminuição da citotoxicidade 
das células NK. Camundongos 
com obesidade induzida por dieta 
(DIO) apresentam um aumento da 
mortalidade, uma reparação tecidual 
pior e uma resposta imune 
alterada quando infectados 
pelo vírus  
influenza. 

A tese de doutorado da Dr.ª 
Cristiane M. Moulin, orientada pelo 
saudoso Prof. Alfredo Halpern, com 
coorientação do Prof. Luiz Vicente 
Rizzo, avaliou a função imune de 
pacientes com obesidade antes 
(quando pesavam em média 136 kg 
e tinham IMC de 49,5 kg/m²) e seis 
meses depois de serem submetidos à 
cirurgia bariátrica (então com 101 kg,  
em média, e um IMC de 36,6 kg/m²). 
A pesquisa avaliou a citotoxicidade 
das células NK, medindo a atividade 
da desidrogenase lática (DHL) no 
sobrenadante de cultura de células, 
liberada pelas células-alvo que foram 
lesadas pelas células efetoras, NK. 
Esse estudo demonstrou uma redução 
da citotoxicidade (% de células 
lesadas e DHL) gradativa conforme a 
perda de peso induzida pela cirurgia, 
equiparando-se a um grupo controle.

Recentemente, foi demonstrado 
que a infecção pelo Sars-CoV-2 se 

inicia em células que expressam 
o receptor da enzima conversora 
de aldosterona ECA2. A ECA2 é, 
portanto, o receptor funcional do 
novo coronavírus. Tem a função de, 
fisiologicamente, ativar o sistema RAA, 
mas funciona como receptor. 

Depois de se ligar ao receptor, 
com a endocitose do vírus, o ECA2 
de superfície é internalizado, fazendo 
com que o sistema RAA seja ativado, 
com aumento de angiotensina II, o que 
pode aumentar a lesão pulmonar.  
Uma das explicações da maior 
agressividade da doença em pessoas 
com obesidade é que a expressão de 
ECA2 é três vezes mais elevada no 
tecido adiposo do que nos pulmões.

A inflamação subclínica na  
obesidade pode ter ainda 
consequências hemostáticas.  
O aumento de PAI-1 e de fator  
tissular pode causar disfunção 
endotelial, ativação plaquetária  
e produção de fatores de coagulação 

pelo fígado (fibrinogênio, 
fator VII, fator VIII, 

antitrombina,  
entre outros).

N (%)

Internação 

(vs. alta)

Idade 

>60 anos N (%)

UTI

(vs. alta)p p

N (%)

Internação 

(vs. alta)

Idade 

<60 anos N (%)

UTI

(vs. alta)p p

iMc 30-34

iMc>35 
kg/m²

0,9 
(95% ci
0,6-1,2)

0,9 
(95% ci 
0,6-1,3)

141 
(19%)

99
(14%)

0,39

0,59

57 
(22%)

50 
(19%)

1,1 
(95% ci 
0,8-1,7)

1,5 
(95% ci 
0,9-2,3)

0,57

0,10

iMc>35 
kg/m²

2,2 
(95% ci 
1,7-2,9)

134 
(22%)

<0,001
56 

(33%)

3,6
(95% ci 
2,5-5,3)

<0,001

iMc 30-34
2,0

(95% ci 
1,6-2,6)

173 
(29%)

<0,001
39 

(23%)

1,8 
(95% ci 
1,2-2,7)

0,006
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aRtiGO cOvid-19 E ObESidadE

Na pandemia de influenza A, 
chegou-se à conclusão de que pessoas 
com obesidade têm uma carga viral 
maior (possivelmente porque o Sars-
CoV-1 também use o receptor ECA2 
como seu receptor funcional para 
infectar as células) e um duração  
maior do clareamento do vírus,  
o que significa ter um quadro mais 
grave e mais duradouro.

o tratamento funcionaria igual?
Uma terceira indagação diz respeito 

a respostas ao tratamento e à vacina. 
Não é bem estabelecido se a resposta 
a antivirais é igual em pessoas com 
obesidade, nem se há necessidade de 
ajuste de dose. Há evidências de que  
a resposta imune humoral e celular  
à vacina pode estar reduzida em 
pessoas com obesidade.

Concluindo, o reconhecimento 
da alta prevalência de pessoas com 
obesidade com infecção grave pelo 
Sars-CoV-2 tem óbvias implicações 
de saúde pública, uma vez que essas 
pessoas devem reforçar as medidas 
para evitar que sejam contaminadas 
e também para evitar contaminar 
outras pessoas. Os governos devem 
fazer mais para prevenir e combater a 
obesidade, não somente no sentido da 
prevenção de outras doenças crônicas, 
mas também para reduzir o seu 
impacto frente às pandemias virais. 

Se você é médico ou 
se é profissional de saúde 
de outra área, mas com foco 
no estudo de obesidade, 
o primeiro passo 
é preencher o formulário 
no site, inserindo arquivos 
com seus documentos. 
Entre eles, a carteira 
do conselho correspondente 
e o seu diploma, 
ambos com autentificação.
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GLÓRIA BATTISTA
Glória vive com obesidade

Obesidade é o que você não vê.
Vamos colocar uma luz sobre ela.

A obesidade traz consequências sérias
à saúde e ao bem-estar, aumentando o risco
de desenvolver diversas complicações e comorbidades.
E o mais alarmante é que atualmente mais de 20% da 
população brasileira1 tem obesidade.*

• Depressão2

• Infertilidade3

• Complicações maternais4-6

• Pré-diabetes7 e diabetes tipo 28

• Complicações urogenitais9

O excesso de peso está associado a mais 
de 195 complicações e pode diminuir em 
até dez anos a expectativa de vida.18

• Doenças cardiovasculares8,10-12

• Diversos tipos de câncer8,13,14

• Complicações respiratórias8,15

• Osteoartrite8,16

• Complicações gastrointestinais17

Desde 2016, Saúde Não se Pesa é um movimento para conscientização
sobre obesidade organizado pela Novo Nordisk®

® Marca registrada Novo Nordisk A/S
BR20NNM00021 – Junho/2020
Material destinado ao público em geral.

Para transformar este cenário, o movimento 
Saúde Não Se Pesa foi criado para gerar 
conscientização e conteúdo relevante sobre 
a obesidade para o público leigo.
Acesse o site do movimento para mais informações.

www.saudenaosepesa.com.br
*Obesidade é defi nida como IMC ≥ 30kg/m2
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