
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: OBESIDADE INFANTIL ASSOCIADA AO RISCO DE DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS
CARDIOVASCULARES CAUSADAS POR ATEROSCLEROSE
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: BIOMEDICINASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): KARLA SALES SANTANAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): VANESSA CRISTINA DO NASCIMENTO MARTINSORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

A obesidade é uma doença crônica e epidêmica que se propaga em todo o 

mundo; é causada por fatores ambientais e genéticos, onde, a presença dessa 

patologia aumenta as chances do surgimento de inúmeras doenças. Uma das 

principais e mais preocupante doença para a economia, devido às altas taxas de 

morbimortalidade, são as doenças cardiovasculares (DCV), que apresentam cerca 

de 30% das causas de morte no Brasil. A patogênese mais encontrada dentre as 

DCV é a aterosclerose, uma doença inflamatória crônica que pode resultar na 

obstrução do vaso em que se instala, culminando em infarto e até em morte. A 

obesidade infantil atua como fator de risco para seu desenvolvimento, onde, 

medidas de prevenção precoces atuam de forma fundamental para diminuir essa 

alta taxa de mortalidade de DCV causadas por aterosclerose. 

2. INTRODUÇÃO 

A obesidade infantil é um problema de saúde publica que vem crescendo em 

grandes proporções nos últimos anos. Dados estatísticos demonstram que no Brasil, 

23% das crianças entre 6 e 12 anos e, 21% entre 12 e 17 anos são obesas.1 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), até 2025 cerca de 75 milhões de 

crianças no mundo podem apresentar excesso de peso, caso nada seja feito.  

A obesidade está entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento 

de doenças cardiovasculares. Crianças com excesso de peso podem apresentar 

distúrbios nos níveis de lipídeos no sangue (dislipidemias), intolerância a glicose, 

anormalidades vasculares e hipertensão. Sendo assim, o grupo de crianças que 

obtêm maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares (DCV), causadas por 

aterosclerose na vida adulta.2,3 

Já está bem estabelecido que DCV causadas por aterosclerose podem ter 

início na infância, portanto é de extrema importância entender de que forma a 

obesidade infantil influencia no surgimento da aterosclerose e que medidas podem 

ser tomadas a fim de reduzir futuramente a taxa de mortalidade por DCV. 

3. OBJETIVO 

 Abordar como a obesidade infantil apresenta fatores de riscos precoces que 

influenciam no surgimento e progressão da aterosclerose; a principal patogênese 

dentre as DCV que atualmente tem uma alta taxa de mortalidade. 

4. METODOLOGIA 



Escolhe-se para metodologia deste trabalho a análise de revisão literária com 

buscas de dados em livros e artigos científicos. Como fonte de pesquisa foram 

acessados nas bases de dados SCIELO (Scientific Electronic Library Online), 

Sociedade Brasileira de Pediatria, ABESO e LILACS, sempre abordando os 

principais aspectos propicio ao tema. Materiais com data de publicação anterior ao 

ano de 2001 foram descartados. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Hoje em dia a obesidade é considerada uma doença crônica, epidêmica e um 

problema de saúde publica, tanto em países desenvolvidos quanto naqueles em 

desenvolvimento, 2,4 podendo destacar que, pela primeira vez na historia da 

humanidade, a quantidade de pessoas obesas ultrapassou a quantidade de pessoas 

com desnutrição.5  

Conceitualmente, a obesidade é definida como acumulo de gordura em todo 

corpo, sendo uma doença complexa e de etiologia multifatorial.  Seu 

desenvolvimento associa-se a fatores genéticos e ambientais, estando relacionada à 

diminuição da expectativa de vida devido ao desenvolvimento de doenças 

associadas.6                                                                                             

Crianças que apresentam excesso de peso desenvolvem anormalidades 

corpórea, como: idade óssea avançada, maturidade precoce, distúrbios 

psicossociais e respiratórios, sobrecarga esquelética e cardiovascular; 

comprometendo de forma negativa seu desenvolvimento normal, além de aumentar 

os riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV) através da 

hipertensão, hiperinsulinêmia e hiperlipidêmia.7,8 O Bogalusa Heart Study realizado 

com crianças entre 05 a 17 anos, demonstrou que aquelas consideradas obesas 

apresentam 58% de chances de desenvolverem pelo menos um fator de risco para 

DCV.9 

Contudo, a obesidade precoce predispõe o individuo á uma série de fatores 

de risco para a progressão da estria gordurosa e mais tardiamente ao 

desenvolvimento da aterosclerose. Portanto, dentre esses fatores de riscos, existem 

alguns que podem ser modificados tornando essa patogênese reversível se 

diagnosticada e tratada precocemente.   

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Este estudo apresenta os fatores de riscos que podem levar ao 

desenvolvimento da aterosclerose em crianças que apresentam excesso de peso. 



Portanto, dentre esses fatores de riscos, existem alguns que podem ser modificados 

tornando essa patogênese reversível se diagnosticada e tratada precocemente, 

através da adoção de dieta alimentar saudável e prática regular de exercícios 

físicos. É necessário que a prevenção seja iniciada o quanto antes para que tenha 

resultados positivos e diminuição de chances do desenvolvimento da patologia.  
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