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Capítulo  

1
OBESIDADE E SÍNDROME 

METABÓLICA

O QUE VOCÊ PRECISA SABER?

 u Os critérios diagnósticos de síndrome metabólica variam conforme a diretriz, mas em geral avalia-se:
 W Acúmulo de gordura abdominal/visceral.
 W HDL-colesterol.
 W Triglicerídeos.
 W Hipertensão.
 W Pré-diabetes/diabetes mellitus tipo 2 (DM2).

1.  INTRODUÇÃO

 u A síndrome metabólica (SM) é utilizada para deno-
minar um grupo de fatores de risco para doenças 
cardiovasculares (CV), tendo a resistência à ação 
da insulina como fator central na sua fisiopato-
logia e o aumento do peso como seu maior fator 
de risco! Entre eles, estão:
 W Obesidade visceral;
 W Intolerância à glicose ou diabetes;
 W Hipertensão arterial sistêmica (HAS); e
 W Dislipidemia.

 DICA  Algumas situações clínicas podem cursar com 
resistência insulínica e SM, mesmo sem obesidade. 
As principais são as lipodistrofias (perda da gordura 
subcutânea), que podem ser total (Berardinelli-Seip) 
ou parcial (relacionadas ao uso de antirretrovirais, 
por exemplo – principalmente inibidores de protease 
e da transcriptase reversa). Nessas situações, há 
diminuição do tecido adiposo subcutâneo periférico, 
com aumento do tecido adiposo viceral e consequente 
hiperisulinemia.

 u Indivíduos com SM também são mais suscetíveis 
a várias complicações, tais como:
 W Síndrome dos ovários policísticos;
 W Esteatose hepática e sobrecarga hepática de 

ferro;
 W Asma;
 W Cálculos biliares;
 W Hiperuricemia e gota;
 W Síndrome de apneia e hipopneia do sono;
 W E algumas formas de câncer, exceto o câncer 

de próstata, visto que a obesidade também se 
associa ao hipogonadismo masculino.

 DICA  Não confundam as complicações associadas 
à SM com critérios de SM – este é o ponto mais ex-
plorado do assunto em questões de provas –, fique 
atento: hiperuricemia, esteatose hepática etc. embora 
muito relacionados com DM, não são critérios!
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2.  REGULAÇÃO DA INGESTA 
ALIMENTAR

2.1.  ESTÍMULO OREXÍGENO

2.1.1.  Sinalização periférica

 u A grelina é o único hormônio periférico com fun-
ção de aumentar o apetite!
 W Produzida pelo fundo gástrico, quando o estô-

mago está vazio.
 W Sinaliza ao hipotálamo a ausência de comida, 

estimulando a sensação de fome.
 W No momento da chegada do alimento, median-

te distensão gástrica, a produção da grelina é 
suprimida.

 DICA  Alguns tipos de cirurgia bariátrica envolvem a 
retirada do fundo gástrico, visando reduzir a produ-
ção de grelina, e assim otimizar a perda de apetite 
e de peso.

2.1.2.  Sinalização central

 u A grelina estimula os neurônios de primeira or-
dem do núcleo arqueado produtores de AgRP 
(peptídeo relacionado com o agouti) e NPY (neu-
ropeptídio Y), que enviarão impulsos para ativar 
os neurônios de segunda ordem do núcleo lateral 
do hipotálamo, que liberam:
 W Orexina, hipocretina: substâncias que estimu-

lam o apetite.
 W Hormônio concentrador de melanina (MCH), o 

qual também estimula a fome, reduz o meta-
bolismo e a termogênese.

2.2.  ESTÍMULO ANOREXÍGENO

2.2.1.  Sinalização periférica

 u Quando o alimento entra no organismo, ele ativa 
uma série de estímulos no estômago, intestino, 
tecido adiposo, fígado, pâncreas, sangue etc. Es-
tes vão informar ao hipotálamo que há comida no 

corpo, e pode liberar os estímulos para saciedade. 
Os principais estímulos são:
 W Intestinal: peptídeo semelhante ao glucagon 1 

(GLP-1), peptídeo YY, colecistoquinina e oxin-
tomodulina produzidos pelas células L do íleo 
e do cólon, a partir da chegada de alimentos 
nessa porção do intestino.

 W Pancreático: insulina, amilina e polipeptídeo 
pancreático.

 W Tecido adiposo: leptina.

 DICA  Por que, então, os obesos têm maiores níveis 
de leptina e insulina e têm menor saciedade? Porque 
eles desenvolvem resistência central à leptina e 
insulina.

2.2.2.  Sinalização central

 u As mensagens periféricas agem no hipotálamo, 
estimulando a via anorexigênica e seus neurônios 
de primeira ordem do núcleo arqueado produtores 
de POMC/CART (pró-opiomelanocortina/transcrito 
regulado pela cocaína e anfetamina) são aciona-
dos. Ocorre a diminuição da fome, pela inibição 
da via orexigênica do NPY/AgRP.

3.  ETIOLOGIAS DA OBESIDADE

3.1.  EXÓGENO

 u Em qualquer idade e população, a principal causa 
para obesidade é exógena.

 u Fatores ambientais como dieta hipercalórica e 
baixo nível de atividade física interagem com 
polimorfismos genéticos que predispõem a maior 
capacidade de estocar gordura e menor capaci-
dade de oxidá-las. Como esses polimorfismos 
são de herança poligênica e não determinam a 
obesidade, mas apenas predispõem ao ganho de 
peso, reforçamos que os componentes exógenos 
são os mais determinantes.

 u Algumas medicações, como os antipsicóticos, os 
glicocorticoides e retrovirais podem aumentar a 
adiposidade, principalmente a visceral.
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3.2.  ENDÓGENO

 u As causas endógenas de obesidade são minoria. 
Dentre elas, as endócrinas, como o próprio hipo-
tireoidismo (embora seja um ganho de peso dis-
creto), síndrome de Cushing, déficit de hormônio 
de crescimento e craniofaringeoma.

 u Algumas mutações, que atrapalham as vias de 
sinalização anorexigênica da regulação do ape-
tite, podem causar obesidade grave desde a in-
fância, como:
 W Mutação do gene ou do receptor da leptina.
 W Mutação da POMC: além de obesidade por falta 

do MSH que estimula a saciedade, temos insufi-
ciência adrenal por falta do ACTH e defeitos de 
pigmentação da pele e cabelos, já que o MSH é 
um hormônio importante para a pigmentação;

 u Além disso, síndromes específicas são associadas 
ao grau acentuado de obesidade, são doenças 
raras, mas só para vocês saberem que existem: 
síndrome de Prader-Willi, Laurence-Moon, Bar-
det-Biedl e Alström.

4.  AVALIAÇÃO

4.1.  OBESIDADE

4.1.1.  Índice de massa corporal

 u O índice de massa corporal (IMC) é o método mais 
utilizado para avaliar obesidade.

 u Ele tem a vantagem de ser simples e bastante re-
produtível, uma vez que utiliza somente o peso e 
a altura (fórmula mostrada na Figura 1);

Figura 1. Fórmula do índice de massa corporal.
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altura metros
 u Classificamos o estado nutricional do paciente 

conforme mostrado na Tabela 1.

Tabela 1. Classificação do estado nutricional segundo 
valores do índice de massa corporal (IMC).

IMC (Kg/m²) Classificação

< 16 Magreza severa

Baixo peso16 a 16,9 Magreza 
moderada

17 a 18,5 Magreza leve

18,5 a 24,9 Eutrofia

25 a 29,9 Sobrepeso

30 a 34,9 Obesidade grau I

35 a 39,9 Obesidade grau II

Maior ou 
igual a 40 Obesidade grau III (mórbida/grave)

Fonte: Modificado de Fauci.2

 u O IMC é limitado na avaliação do risco cardiovas-
cular, já que a distribuição do tecido adiposo e a 
quantidade de massa muscular não são levadas 
em conta no cálculo.

 DICA  Em pacientes idosos consideramos peso ideal 
se IMC entre 22 e 27 kg/m². Nos asiáticos, classi-
ficamos como sobrepeso o IMC entre 23 e 24,9 e 
obesidade já acima de 25! Essa população tem maior 
acúmulo de gordura abdominal (visceral).

4.1.2.  Cintura abdominal

 u A circunferência abdominal (CA), medida ao final 
na linha média horizontal, entre a crista ilíaca 
e o último rebordo costal, ao final da expiração 
profunda.

 u É um dos métodos mais utilizados para definir a 
obesidade visceral e tem boa correlação com ris-
co cardiovascular. Pessoas com mesmo IMC, mas 
que tenham maior cintura abdominal, têm maior 
resistência insulínica e maior risco de HAS, DM2 
e dislipidemia.

 u A adiposidade visceral, muito relacionada com a 
cintura abdominal, libera maior quantidade de 
ácidos graxos não esterificados, substâncias pró-
-coagulantes e citocinas inflamatórias, por isso 
maior relação com risco cardiovascular.
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 u O cut-off para definirmos cintura aumentada pode 
variar conforme a etnia:
 W Em homens (CA):

 V Acima de 102 cm em americanos;
 V Acima de 94 cm em europeus;
 V Acima de 90 cm no restante.

 W Em mulheres (CA):
 W Acima de 88 cm em americanas;
 W Acima 80 cm no restante.

4.1.3.  Relação cintura-quadril

 u A relação cintura-quadril (RCQ) possibilita es-
timar tanto a gordura visceral (cintura) como a 
periférica/subcutânea (quadril), sendo um bom 
marcador da distribuição de gordura corporal e 
do risco cardiovascular.

 u Consideramos como medida alterada se relação 
acima de 0,9 em homens e 0,85 em mulheres.

 u Há críticas quanto à sua utilização para segui-
mento do paciente, já que mesmo pacientes que 
perdem grande quantidade de peso podem man-
ter a RCQ inalterada.

4.1.4.  Relação cintura-altura

 u Essa medida tem ganhado destaque, pois pare-
ce predizer mais adequadamente o risco de DCV 

que IMC ou mesmo a medida da circunferência 
abdominal.

 u É definida como alterada uma relação cintura-al-
tura ≥ 0,50. Algumas referências aceitam até 0,55 
cm como alterado.

4.1.5.  Avaliação indireta de composição corporal

 u Métodos como: bioimpedanciometria, cálculo por 
dobras cutâneas e densitometria de corpo inteiro 
avaliam o quanto do peso é massa muscular e o 
quanto é gordura, sendo muito útil para atletas 
e pessoas com grande massa muscular;

 u A desvantagem é a falta de trabalhos correla-
cionando os dados dessas medidas com o risco 
cardiovascular a longo prazo. Além de serem mais 
trabalhosos e dispendiosos.

4.2.  RESISTÊNCIA INSULÍNICA (RI)

 u Achados no exame físico:
 W acantose nigricans e acrocórdons.

 DICA  Qual o motivo desses achados dermatológicos? 
Os melanócitos não sofrem resistência insulínica, 
portanto o excesso de insulina hiperativa destas 
células, principalmente em áreas de dobras, levam 
ao espessamento de pele (acantose) e ao surgimento 
de nódulos (acrocórdons).

Figura 2. Acantose nigricans em região cervical e axilar.

 
Fonte: What is acanthosis nigricans.3
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 u Alguns autores propõem o uso do homeostasis 
model assessment (HOMA) ou a medida da insu-
linemia de jejum na definição da RI; no entanto, 
essa recomendação é refutada pela maior parte 
da comunidade científica, tendo utilidade somen-
te em pesquisas populacionais, e de maneira al-
guma deve ser utilizada para tomada de conduta 
na prática clínica.

4.3.  CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DE SÍNDROME 
METABÓLICA

 u Existem várias classificações para síndrome me-
tabólica, e nós listamos as principais na Tabela 2.

Figura 3. Acrocórdons + acantose nigricans em região cervical.

 
Fonte: What is acanthosis nigricans.3

Tabela 2. Critérios diagnósticos de síndrome metabólica.

NCEP-ATP III
International 

Diabetes 
Federation (IDF)

AACE Organização Mundial 
de Saúde (OMS)

Critérios Associação de três ou mais 
dos fatores seguintes

Alteração na glicemia definida por

• HbA1c 5,7%
• Teste oral de tolerância a glicose 140 mg/dL

• Glicemia jejum 100 mg/dL

+ dois dos seguintes critérios:

Alteração da 
glicemia ou 
tratamento

Glicemia
Jejum ≥ 100 mg/dL (algumas 
referências desatualizadas 

colocam 110 mg/dL)

HAS ou tratamento ≥ 130 × 85 mmHg ≥ 130 × 85 mmHg ≥ 140 × 90 mmHg

Hipertrigliceridemia 
ou em tratamento 150 mg/dL 150 mg/dL 150 mg/dL

Redução 
do HDL ou 
tratamento

Homem < 40 mg/dL < 40 mg/dL < 35 mg/dL

Mulher < 50 mg/dL < 50 mg/dL < 40 mg/dL

Obesidade 
visceral 
(central)

Homem Cintura abdominal 
(CA) ≥ 102 cm

De acordo com 
etnia – vide tópico 
cintura abdominal

CA ≥ 102 
cm Ou IMC> 

25 kg/m²
C/Q ≥ 0,9 Ou IMC > 

30 kg/m²
Mulher CA ≥ 88 cm CA ≥ 88 cm CA ≥ 0,85

Microalbuminúria – – – ≥ 30 mg/g

Fonte: adaptado de Mancini.4
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 DICA  A definição mais utilizada para síndrome 
metabólica é o da NCEP-ATPIII, que utiliza o valor 
arbitrário de cintura de 102 cm para homens e 88 
cm para mulheres.

 u Perceba que todas utilizam alguma medida de 
obesidade central, dislipidemia, pressão arterial 
e avaliação do perfil glicêmico.

 u A única que usa parâmetros diferentes é a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), que considera 
a avaliação da microalbuminúria dentro dos cri-
térios diagnósticos, utiliza medida de PA e HDL 
diferentes dos demais critérios, além de incluir 
a relação cintura-quadril e o IMC ≥ 30 dentro dos 
critérios de obesidade visceral.

5.  MANEJO DA SÍNDROME 
METABÓLICA

5.1.  MUDANÇA DO ESTILO DE VIDA

 u O objetivo do tratamento é reduzir eventos car-
diovasculares e mortalidade (a maior causa de 
morte no Brasil é a cardiopatia isquêmica);

 u Cada uma das complicações deve ser tratada in-
dividualmente, mas, essencialmente, devemos re-
duzir a resistência insulínica, através da mudança 
do estilo de vida associada à perda de 5% a 10% 
do peso inicial de 3-6 meses e aumento modera-
do e mantido da atividade física

5.1.1.  Dieta

 u Qual dieta deve ser escolhida? Sabemos que exis-
tem várias, mas devemos entender que, a base 
de todas elas é a restrição calórica, por exemplo: 
um déficit de aproximadamente 500-1.000 kcal/
dia leva a uma perda de peso inicial de cerca de 
0,5-1 kg/semana.

 u A dieta equilibrada é a mais sugerida pela maior 
capacidade de adaptação do paciente e manuten-
ção a longo prazo. Algumas pessoas, no entanto, 
podem se adaptar a protocolos mais restritos, que 

podem sem seguidos mediante orientação pro-
fissional especializada, pelos riscos de complica-
ções como arritmia cardíaca e déficit nutricional. 
Algumas delas são: dieta de Atkins (hiperproteica 
e restrição extrema de carboidratos), dieta Ornish 
(vegetariana com restrição extrema de gorduras), 
dietas de muito baixas calorias (400 a 800 kcal/dia)

 DICA  Há um mito que perder peso muito rápido 
pode levar ao reganho muito maior, mas isso não 
é verdade! Inclusive alguns estudos mostram que 
pessoas que perdem mais peso no início da dieta 
tendem a manter o peso a longo prazo. A questão 
é garantir uma estratégia de manutenção do peso, 
mantendo uma dieta de baixa colorias (mesmo após 
a perda de peso) e intensificando a atividade física, 
pois, uma vez obeso, a programação hipotalâmica 
será sempre de obeso, e, caso não haja nenhuma 
estratégia de manutenção, invariavelmente haverá 
reganho.

 u No caso dos pacientes já diabéticos, a Associa-
ção Americana de Diabetes (ADA) reforça alguns 
pilares no tratamento nutricional:
 W Reduzir a ingestão calórica global.
 W Manter uma alimentação balanceada: 15% de 

proteínas, 25% de gorduras e 60% de carboi-
dratos.

 W Restringir para menos de 7% das calorias do 
dia compostas por gorduras saturadas e zero 
de gordura trans na alimentação cotidiana.

 W Trocar açúcar por adoçante e evitar bebidas 
adoçadas.

 W Limitar a ingestão de álcool: no máximo uma 
dose por dia em mulheres e duas doses por 
dia em homens.

 W Aumentar a ingestão de fibras: 14 g de fibras 
para cada 1.000 kcal da dieta.

5.1.2.  Atividade física

 u A atividade física é fundamental na abordagem 
da síndrome metabólica, visto que melhora a 
resistência insulínica, ajuda na fase de manu-
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tenção, após perda de peso inicial e reduz risco 
cardiovascular.

 u Devemos orientar a atividade aeróbica, respei-
tando os limites de cada um, de pelo menos 150 
minutos/semana (atividade moderada) ou 75 mi-
nutos/sem (atividade intensa).

 u Nos pacientes com doença cardiovascular ou 
doença metabólica já estabelecida (DM2), deve-
mos acrescentar o eletrocardiograma à avaliação 
médica, e naqueles que se enquadrem nos crité-
rios da tabela 3, associamos o teste ergométrico.

Tabela 3. Indicações para solicitação de testes 
ergométricos em diabéticos para avaliação 

antes do início da atividade física.

Idade > 40 anos 
ou > 30 anos 

+ presença de 
pelo menos 

uma das 
características:

DM2 há mais de dez anos

DM1 há mais de quinze anos

Complicação crônica 
importante (retinopatia 

proliferativa, nefropatia – 
inclusive microalbuminúria –, 
doença vascular periférica, 

neuropatia autonômica)

Fator de risco CV adicional (HAS; 
dislipidemia ou tabagismo)

Fonte: Sociedade Brasileira de Diabetes.5

5.2.  TERAPIA FARMACOLÓGICA NO 
PRÉ-DIABETES

 u Quando a atividade física e a dieta não são pos-
síveis ou não são suficientes, podemos utilizar 
tratamentos farmacológicos para prevenir a pro-
gressão para o DM.

 u Existem várias medicações estudadas para este 
fim, contudo a mais utilizada e aceita na litera-
tura é a metformina. Além do efeito glicêmico, 
tem um efeito discreto na perda de peso (geral-
mente 2 a 3 kg).

 DICA  O tratamento com metformina visando a perda 
de peso em pessoas que não têm pré-diabetes ou DM 
não tem nenhuma eficácia, portanto não é indicado!

 u Quando utilizada, é prescrita da seguinte manei-
ra: metformina 850 mg, via oral, 2-3x/d; ou Glifage 
XR 1,5 a 2 g, via oral, dose única ou dividida em 
2x/d. O uso de subdoses como 500 a 850 mg/dia 
ser reservado para pacientes que não conseguem 
tolerar a dose plena, uma vez que doses menores 
não têm respaldo da literatura.

5.3.  TERAPIA FARMACOLÓGICA PARA 
OBESIDADE

 u As indicações de tratamento medicamentoso são 
IMC > 30 kg/m², ou > 27kg/m² (alguns autores têm 
indicado tratamento medicamentoso para IMC > 
25 Kg/m²) com comorbidades, mediante falha da 
dieta e atividade física.

 u No Brasil, dispomos de quatro opções: sibutramina; 
liraglutida e orlistate. Para compulsão alimentar 
moderada a grave também é aprovado o Venva-
nse® (lisdexanfetamina). Dentre as medicações 
off-label, usadas em casos de refratariedade ou 
efeitos colaterais com as medicações aprovadas, 
temos o topiramato e a associação de bupropiona 
com naltrexona.

 u As anfetaminas como amfepramona, manzidol e 
femproporex foram retiradas do mercado pela AN-
VISA em 2011 e, apesar da tentativa do congresso 
nacional de retornar a venda destas medicações, 
em 2018 a ANVISA reforçou a proibição, e sua uti-
lização não é permitida no Brasil.

 DICA  Em 2020 a ANVISA retirou do mercado o medi-
camento lorcasserina, após o estudo CAMELLIA-TIMI 
61, que mostrou um aumento na incidência de câncer 
(7,7% no grupo lorcasserina e 7,1% no grupo placebo) 
nos pacientes que fizeram uso dessa medicação por 
tempo prolongado (5 anos).

 u As doses, modo de ação e efeitos colaterais estão 
resumidas no Quadro 2.
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5.3.1.  Sibutramina

 u Inibidor de receptação de noradrenalina e seroto-
nina, é um medicamento com efeito sacietógeno 
e tem discreto efeito termogênico.

 u Pode elevar a pressão arterial (diastólica) e a 
frequência cardíaca, sendo contraindicado seu 
uso em pacientes com alto risco cardiovascular.

 u As contraindicações para o uso de sibutramina 
são: ICC, DAC, HAS mal controlada e alto risco 
cardiovascular, transtornos alimentares (como 
bulimia e anorexia) e transtornos psiquiátricos 
não controlados, extremos de idade e não res-
pondedores à medicação.

 u Chegou a ser proibida pela ANVISA no Brasil, mas 
foi liberada poucos meses depois, com prescri-
ção como “psicotrópico anorexígeno”, exigindo 
receituário B2 e um termo de responsabilidade 
preenchido pelo médico e pelo paciente.

5.3.2.  Liraglutida

 u Agonista do hormônio GLP-1, cuja ação no cérebro 
leva ao aumento da saciedade, no estômago re-
duz o esvaziamento gástrico e no tecido adiposo 
aumenta termogênese, resultando em perda de 

peso. Além disso, aumenta captação muscular 
da glicose, os estoques hepáticos de glicogênio, 
potencializa a secreção de insulina em resposta 
à alimentação e reduz secreção de glucagon, com 
ação também no controle glicêmico.

 u Para obesidade pode ser utilizada doses mais altas 
(até 3 mg/dia) que no diabetes (até 1,8 mg/dia).

 u A grande vantagem é a redução da mortalidade 
cardiovascular encontrada em pacientes de alto 
risco (como documentado no estudo LEADER), 
enquanto as desvantagens são o preço e a náu-
sea (contornada através da titulação progressiva 
da dose).

5.3.3.  Orlistate

 u É um inibidor das lipases pancreáticas, reduzindo 
a quebra de 30% dos triglicérides.

 u Melhora o perfil lipídico e o controle glicêmico.
 u É uma medicação bem tolerada, mas menos efi-

caz que a sibutramina e liraglutida para redução 
do peso.

 u Principais colaterais: diarreia e incontinência fecal.
 u Outro efeito colateral é a má absorção de vitami-

nas lipossolúveis (vitaminas A, D, E e K).

Quadro 2. Tratamento medicamentoso para perda de peso.

Medicamento Dose Benefícios Efeitos colaterais

Sibutramina 10 a 15 mg VO 
pela manhã Redução do apetite

• Aumento da pressão arterial e 
frequência cardíaca

• Insônia e constipação

Topiramato 25 a 200 mg

• Redução do apetite
• Usado também como profilaxia 

de enxaqueca e anticonvul-
sivante

• Sonolência
• Redução da concentração
• Miopia aguda

Orlistate
120 mg VO de uma 

até três vezes por dia 
com as refeições

Reduz absorção da gordura 
no trato gastrointestinal Diarreia

Dimesilato de 
lisdexanfetamina 

(Venvanse®)

50 a 70 mg VO 
pela manhã

Redução da compulsão 
alimentar Insônia

Liraglutida 
(Saxenda®)

0,6 a 3,0 mg, SC, 
uma vez por dia Redução do apetite Náuseas

Bupropiona + 
naltrexona

90/8 mg VO uma vez 
ao dia até 180/16 mg 

duas vezes ao dia
Redução do apetite Efeito anti-abuse

Fonte: adaptado de Mancini.4
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QUESTÕES COMENTADAS

Questão 1

(ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL – 2009) Considere 
as afirmações abaixo sobre obesidade em adultos.

I. A incidência de câncer de cólon, reto, vesícula 
de vias biliares é maior em mulheres obesas.

II. A presença de insuficiência renal, de glaucoma, 
de doença coronariana e de acidente vascular 
cerebral contraindica o uso de sibutramina em 
pacientes obesos.

III. Uma das complicações da pele associadas à 
obesidade é a acantose nigricans. Esta reflete 
resistência à insulina, porém não melhora com 
a redução de peso.

Qual a alternativa correta?

	⮦ Apenas I.
	⮧ Apenas II.
	⮨ Apenas III.
	⮩ Apenas I e II.
	⮪ I, II e III.

dificuldade:  

Assertiva I: VERDADEIRA. Quando comparamos indivíduos 
obesos a indivíduos não obesos, observamos uma 
maior incidência de câncer de cólon, reto, vesícula 
de vias biliares.
Assertiva II: VERDADEIRA. A sibutramina é um medica-
mento pouco utilizado hoje em dia, devido à quan-
tidade de efeitos colaterais, como hipertensão ar-
terial, arritmias, hipertensão pulmonar e turvação 
visual, estando contraindicada em pacientes obesos 
com glaucoma, insuficiência renal, doença corona-
riana e AVC prévio.
Assertiva III: FALSA. A acantose nigricans está asso-
ciada à hiperinsulinemia decorrente da resistência 

à insulina, e melhora com a redução do peso e di-
minuição da resistência insulínica.
 ✔ resposta: ⮩

Questão 2

(HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO – 2012) Sem resposta 
satisfatória a diferentes dietas, e limitada até para 
locomover-se no próprio quarto, uma obesa mór-
bida estava em preparo pré-operatório de cirurgia 
bariátrica com bypass gástrico. Os conhecimentos 
mais recentes sugerem que, na ressecção parcial do 
estômago, um dos fatores responsáveis pela perda 
de apetite e pela redução ponderal se vincula à me-
nor produção do hormônio:

	⮦ Leptina.
	⮧ Grelina.
	⮨ Prandilina.
	⮩ Melatonina.

dificuldade:  

Resolução: Cirurgias bariátricas com a técnica de gas-
trectomia em manga (sleeve) ou bypass gástrico, que 
promovem a exclusão do fundo gástrico, não são 
consideradas puramente restritivas ou mecânicas. 
A grelina é um hormônio periférico produzido no es-
tômago, principalmente no fundo gástrico, que age 
sobre o sistema límbico, estimulando a fome. Com a 
cirurgia, temos uma redução importante deste hor-
mônio e, consequentemente, da ingesta alimentar.
 ✔ resposta: ⮧

Questão 3

(REDE D’OR – 2013) Mulher, 42 anos, tenta emagrecer há 
4 anos. Já tentou diversas dietas e tenta praticar 
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atividade física regularmente. Tem diabetes mellitus, 
hipertensão arterial sistêmica e hiperlipidemia. Faz 
uso de metformina e vildagliptina, enalapril, ator-
vastatina e AAS. A PA é de 136 X 90 mmHg. A hemo-
globina glicada é de 6,8%. Seu IMC é de 34. Qual a 
conduta mais apropriada agora?

	⮦ Acrescentar insulina glargina ao tratamento do 
diabetes.
	⮧ Recomendar cirurgia bariátrica.
	⮨ Iniciar sibutramina.
	⮩ Iniciar orlistate.

dificuldade: 

Resolução: O tratamento da obesidade começa com 
mudanças do estilo de vida, com dieta hipocalórica 
e atividade física regular, já tentadas pela paciente. 
Após tentativa inicial de tratamento conservador, em 
casos de falha, pacientes com IMC maior ou igual a 
30 kg/m² ou maior ou igual a 27 kg/m² com comor-
bidades têm indicação de tratamento farmacológi-
co, com diversas opções farmacológicas. Dentre as 
opções, o orlistate possui um bom perfil de segu-
rança, sendo geralmente indicado. A sibutramina 
apresenta muitos efeitos colaterais, e não é mais 
tão utilizada. A indicação de cirurgia bariátrica vem 
apenas a partir da obesidade grau II (IMC maior ou 
igual a 35), que não é o caso da paciente.

 ✔ resposta: ⮩

Questão 4

(HOSPITAL ERNESTO DORNELLES – 2014) Leia com atenção as 
assertivas sobre síndrome metabólica.

I. A adiposidade intra-abdominal está mais for-
temente ligada à resistência à insulina, e o seu 
efeito na tolerância à glicose independe da adi-
posidade total.

II. Metformina é uma biguanida, funcionando como 
sensibilizante da insulina, com ação predominan-
temente hepática, não associada ao aumento 
dos níveis de insulina sérica.

III. As medidas mais efetivas para melhorar a sensi-
bilidade à insulina são perda de peso e exercícios 
físicos.

Assinale a alternativa correta:

	⮦ Apenas I está correta.
	⮧ Apenas II está correta.
	⮨ Apenas III está correta.
	⮩ Apenas I e II estão corretas.
	⮪ I, II e III estão corretas.

dificuldade: 

Assertiva I: VERDADEIRA. O principal tipo de adiposidade 
relacionado a comorbidades e ao aumento do risco 
cardiovascular é a gordura intra-abdominal, sendo 
este o motivo de utilizarmos a circunferência abdo-
minal como parâmetro de avaliação.
Assertiva II: VERDADEIRA. A metformina é uma biguanida 
que funciona aumentando a sensibilidade na insu-
lina, principalmente no fígado. Não está associada 
ao aumento dos níveis de insulina sérica e, por isso, 
não leva a episódios de hipoglicemia.
Assertiva III: VERDADEIRA. A perda de peso e a realiza-
ção de exercícios físicos são importantes medidas 
para melhorar a sensibilidade à insulina.

 ✔ resposta: ⮪

Questão 5

(HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS – 2015) A obesidade é cada 
vez mais prevalente na infância, na adolescência e 
na idade adulta, sendo um importante problema de 
saúde pública. Acerca desse tema, assinale a alter-
nativa CORRETA.

	⮦ A obesidade infantil exógena, ao contrário da do 
adulto, deve ser considerada de fácil manejo, pois 
envolve praticamente a interação de influências 
metabólicas com alimentares.
	⮧ Na obesidade exógena, os fatores ambientais são 
a dieta hipercalórica e o baixo nível de atividade 
física, bem como a produção elevada de leptina 
e diminuída de adiponectinas, proteínas produ-
zidas pelo tecido adiposo visceral, cuja função é 
regular processos fisiológicos ligados ao meta-
bolismo de carboidratos e gorduras.
	⮨ O papel de atividade física regular no manejo da 
obesidade é importante para melhorar a aptidão 
física e a massa muscular, enquanto a restrição 
calórica alimentar aumenta o metabolismo basal 
e de repouso, ambos importantes para o contro-
le de peso.
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	⮩ Na infância, a obesidade de origem endógena, 
como na hipertensão arterial secundária, abran-
ge a grande maioria dos casos, como Cushing, e 
síndromes de Prader-Willi e de Alström devem 
ser realizadas.
	⮪ Assim como na obesidade do adulto, na obesida-
de infantil exógena, a prescrição de medicamen-
tos tem frequente indicação, pois é difícil, para 
crianças, aderir a dietas com restrição calórica.

dificuldade:   

Alternativa A: INCORRETA. O manejo da obesidade infan-
til primária pode ser tão difícil quanto em adultos, 
incluindo dieta e atividades físicas lúdicas.
Alternativa B: CORRETA. A obesidade infantil exógena 
(primária) representa a maioria dos casos, e é re-
sultado de vários fatores, como hábitos alimentares, 
genética, sedentarismo e comportamento.
Alternativa C: INCORRETA. A restrição calórica diminui o 
metabolismo basal.
Alternativa D: INCORRETA. A obesidade endógena (secun-
dária) apresenta 5% dos casos, e deve ser suspeitada 
na presença de outras alterações, como baixa esta-
tura, deficiência intelectual, e outras malformações 
associadas, não precisando ser sempre investigada.
Alternativa E: INCORRETA. O uso de medicamentos deve 
ser evitado, restrito a casos específicos.

 ✔ resposta: ⮧

Questão 6

(HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO – 2017) Quais hormô-
nios gastrointestinais atuam promovendo a saciedade 
através de um sistema de feedback neuroendócrino?

	⮦ Colecistoquinina, peptídeo semelhante ao glu-
cagon 1, peptídeo YY.
	⮧ Tiroxina, grelina, orexina.
	⮨ Colecistoquinina, adrenalina, insulina.
	⮩ Tiroxina, adrenalina, glucagon.
	⮪ Peptídeo semelhante ao glucagon 1, tiroxina, 
peptídeo YY.

dificuldade:  

Resolução: São exemplos de hormônios anorexíge-
nos (inibem a ingesta alimentar): colecistoquinina, 

peptídeo semelhante ao glucagon 1 (GLP-1) e pep-
tídeo YY, produzidos pelo intestino; a leptina, pro-
duzida pelo tecido adiposo; e a insulina, produzida 
pelo pâncreas. A tiroxina, grelina e adrenalina são 
hormônios orexígenos, ou seja, estimulam a inges-
ta alimentar.

 ✔ resposta: A

Questão 7

(FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – 2018) Mu-
lher, 34 anos, professora, procura endocrinologista 
com queixa de ganho progressivo de peso após a 
última gestação. Nega tabagismo e etilismo. Hiper-
tensa em uso de ramipril 5 mg/dia. Referiu episódios 
de compulsão alimentar em determinadas situações, 
como nos períodos de correção de provas. É mãe de 
três filhos. Queixa-se de que os filhos e o trabalho 
não permitem que realize programa de exercícios 
físicos. Ao exame: ausculta cardiopulmonar normal. 
Peso = 90 kg, estatura = 1,60 m, IMC = 35,1 kg/m², PA 
= 30 x 80 mmHg, FC = 80 bpm, circunferência abdo-
minal (CA) = 87 cm. Exames laboratoriais: colesterol 
total = 220 mg/dL, HDL = 45 mg/dL, LDL = 156 mg/dL, 
triglicerídeos = 144 mg/dL, glicemia de jejum = 98 
mg/dL, creatinina = 0,7 mg/dL. Segundo critérios de 
síndrome metabólica (SM) da International Diabetes 
Federation (IDF), é CORRETO afirmar:

	⮦ A paciente tem o diagnóstico de SM pelos se-
guintes achados: obesidade central (CA > 80 cm), 
LDL elevado (“maior ou igual que” 150 mg/dL) e 
diagnóstico de hipertensão arterial.
	⮧ A paciente não tem o diagnóstico de SM, pois 
preenche apenas dois critérios.
	⮨ A paciente tem o diagnóstico de SM pelos seguin-
tes achados: obesidade central (CA > 80 cm), HDL 
baixo (“menor ou igual que” 50 mg/dL) e diagnós-
tico de hipertensão arterial.
	⮩ A paciente tem o diagnóstico de SM pelo IMC > 
30, CA > 80 cm e hipertensão arterial.
	⮪ Para estabelecer diagnóstico de SM são neces-
sários hemoglobina glicada ou teste oral de to-
lerância a glicose.

dificuldade:  

Resolução: Os critérios diagnósticos para síndrome 
metabólica são: (1) circunferência abdominal > 88 
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cm em mulheres e > 102 cm em homens; (2) pressão 
arterial sistólica maior ou igual a 130 mmHg ou dias-
tólica maior ou igual a 85 mmHg OU DIAGNÓSTICO 
PRÉVIO EM USO DE ANTIHIPERTENSIVO; (3) triglicerí-
deos maior ou igual a 150 mg/dL; (4) glicemia de je-
jum maior ou igual a 100 mg/dL e (5) HDL < 50 mg/dL 
em mulheres e < 40 mg/dL em homens. No entanto, 
de acordo com o International Diabetes Federation, 
o parâmetro de circunferência abdominal varia de 
acordo com a etnia, e, se o IMC for maior do que 30, a 
obesidade central pode ser presumida, e o critério é 
fechado. Assim, para esta paciente, temos 3 critérios 
que fecham o diagnóstico de síndrome metabólica.

 ✔ resposta: ⮨

Questão 8

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SINOP – 2018) Assinale a 
alternativa que contém dois critérios diagnósticos 
de síndrome metabólica:

	⮦ Índice de massa corporal e pressão arterial.

	⮧ Circunferência abdominal e LDL-colesterol.

	⮨ HDL-colesterol e triglicerídeos séricos.

	⮩ Índice de massa corporal e colesterol total.

	⮪ Insulina sérica e peso corporal.

dificuldade: 

Resolução: Os critérios diagnósticos para síndrome me-
tabólica são: (1) circunferência abdominal > 88 cm em 
mulheres e > 102 cm em homens; (2) pressão arterial 
sistólica maior ou igual a 130 mmHg OU diastólica 
maior ou igual a 85 mmHg; (3) triglicerídeos maior 
ou igual a 150 mg/dL; (4) glicemia de jejum maior ou 
igual a 100 mg/dL e (5) HDL < 50 mg/dL em mulheres 
e < 40 mg/dL em homens. IMC, colesterol LDL, peso 
e insulina sérica não entram como critérios.

 ✔ resposta: ⮨

Questão 9

(SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
– 2018) Homem, 37 anos, IMC, 43 kg/m², sai de con-
sulta com cirurgião bariátrico, que indica uma gas-
trectomia em manga (sleeve). O médico explica que 
a grelina é um fator importante e modificado com 

esse procedimento. Em relação a esse hormônio, 
assinale a alternativa CORRETA.

	⮦ Produzido, preferencialmente, pelo antro-piloro 
gástrico.
	⮧ Tem efeito sinérgico à leptina, apesar de as duas 
agirem em receptores diferentes.
	⮨ Tem secreção aumentada após distensão gástrica.
	⮩ Promove diminuição da motilidade estomacal.
	⮪ Age no sistema límbico, nos mecanismos de sa-
tisfação e compulsão.

dificuldade:  

Resolução: A grelina é um hormônio OREXÍGENO, ao 
contrário da leptina (ANOREXÍGENO), que é produ-
zido pelo FUNDO GÁSTRICO, agindo sobre o sistema 
límbico estimulando a fome. A distensão gástrica 
diminui sua produção, além de não ter atividade 
sobre motilidade gástrica.
 ✔ resposta: ⮪

Questão 10

(FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS – 2018) Qual dos se-
guintes pacientes se encaixa nos critérios para o 
diagnóstico de síndrome metabólica?

	⮦ Homem com circunferência abdominal de 110 cm, 
diabetes mellitus bem controlado, com glicose 
plasmática em jejum de 98 mg/dL e pressão ar-
terial de 140/75 mmHg;
	⮧ Mulher com 180 mg/dL de triglicerídeos, circun-
ferência abdominal de 75 cm e síndrome de ová-
rios policísticos;
	⮨ Homem com doença hepática não alcoólica, ap-
neia obstrutiva do sono e pressão arterial de 
135/90 mmHg;
	⮩ Mulher com 54 mg/dL de lipoproteína de alta den-
sidade (HDL), pressão arterial de 125/80 mmHg e 
glicose plasmática em jejum de 85 mg/dL;
	⮪ Todos os itens acima estão corretos.

dificuldade: 

 Y Dica do autor: Os critérios diagnósticos para sín-
drome metabólica são: (1) circunferência abdomi-
nal > 88 cm em mulheres e > 102 cm em homens; (2) 
pressão arterial sistólica maior ou igual a 130 mmHg 
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OU diastólica maior ou igual a 85 mmHg; (3) trigli-
cerídeos maior ou igual a 150 mg/dL; (4) glicemia de 
jejum maior ou igual a 100 mg/dL e (5) HDL < 50 mg/
dL em mulheres e < 40 mg/dL em homens. Pelo me-
nos 3 dos 5 critérios devem ser preenchidos para o 
diagnóstico. Colesterol LDL e esteatose hepática não 
entram nos critérios diagnósticos.
Alternativa A: CORRETA. O paciente apresenta 3 critérios.
Alternativa B: INCORRETA. A paciente apresenta apenas 
1 critério (triglicerídeos).
Alternativa C: INCORRETA. O paciente apresenta apenas 
1 critério (PA).
Alternativa D: INCORRETA. A paciente não apresenta ne-
nhum critério.
 ✔ resposta: A
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FIXE SEU CONHECIMENTO COM FLUXOGRAMAS

Use esse espaço para construir fluxogramas e fixar seu conhecimento!

FIXE SEU CONHECIMENTO COM MAPAS MENTAIS

Use esse espaço para construir mapas mentais e fixar seu conhecimento!


