
 

 

Dia Mundial da Obesidade: urgente reconhecer o impacto da 

obesidade na saúde e garantir um acesso equitativo a 

terapêuticas eficazes 

 

Obesidade: definição, epidemiologia, fisiopatologia e custos 

A obesidade é uma doença crónica e recidivante, caracterizada por um excesso de tecido 

adiposo, com efeitos negativos na saúde, aumentando o risco de complicações clínicas a 

longo-prazo e reduzindo a esperança média de vida em até 14 anos.1 Está na origem da 

inúmeras doenças, incluindo a diabetes tipo 2 (fração atribuível à obesidade: 79,4% 2), 

doença cardíaca isquémica (fração atribuível à obesidade: 35,8%)  acidente vascular 

cerebral isquémico e hemorrágico (fração atribuível à obesidade: 42,8% e 62,9%, 

respetivamente).3 

 

A obesidade é uma doença complexa e multifatorial caracterizada por uma desregulação 

do balanço energético, tipicamente causada por um padrão alimentar em que o aporte 

calórico é superior às calorias despendidas, tendo o cérebro um papel central neste 

processo. Tanto estruturas conscientes, como o córtex frontal, estruturas subconscientes, 

como o hipotálamo e a área mesolímbica, estão envolvidos na regulação do balanço 

energético.4 Várias alterações hormonais e metabólicas que ocorrem com a perda de peso 

potenciam um aumento compensatório do aporte calórico e uma redução do gasto 

energético com consequente reganho de peso. Desta forma, abordagens terapêuticas 

centradas apenas na modificação do estilo de vida têm um sucesso reduzido a médio e 

longo prazo. Em média, 3-5 anos após uma intervenção para perda de peso baseada em 

modificação do estilo de vida, os doentes com obesidade reganham mais de 80% do peso 

inicialmente perdido20. 

Atualmente, a Obesidade (IMC-índice de massa corporal superior a 30 Kg/m2) tem uma 

prevalência de 28,7% entre os cidadãos portugueses com idades compreendidas entre os 

25 e os 74 anos. Quando olhamos para a conjugação da prevalência da obesidade com o 

pré-obesidade, a percentagem de população portuguesa afetada atinge os 67,6%.5  

Na idade pediátrica a situação também é preocupante, sendo que a obesidade afeta cerca 

de 11,9% das crianças portuguesas e 29,7% têm excesso de peso (pré-obesidade ou 

obesidade)21. Um adolescente com obesidade tem cerca de 80% de probabilidade de ser 

um adulto com obesidade6.  

De acordo com o relatório The Heavy Burden of Obesity – The Economics of Prevention 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), em 

Portugal, 10% da despesa total da saúde é utilizada para o tratamento de doenças 

relacionadas com excesso de peso e obesidade, uma percentagem superior à média dos 

países da OCDE (8,4%), valor que representa 3% do Produto Interno Bruto. De acordo 

com o mesmo relatório, estima-se que, entre 2020 e 2050, o excesso ponderal e as doenças 



 

associadas, possam vir a contribuir para uma diminuição da esperança média de vida em 

cerca de 2,2 anos. 7   

As projeções do Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) para 2030 em 

Portugal, indicam que do total de óbitos projetados, a percentagem atribuível a pré-

obesidade e obesidade será de 11,99% (IC95: 7,40-17,80), ultrapassando o tabagismo, 

cuja percentagem projetada de óbitos atribuível será de 11,07%8. 

Diversos estudos demonstram que a obesidade está associada ao gradiente social, sendo 

mais prevalente nas classes sociais mais desfavorecidas e com níveis de escolaridade mais 

baixos. Em Portugal, esse efeito é manifestamente intenso: a prevalência de obesidade é 

cerca do triplo nos indivíduos com menor nível educacional (38,5% nos indivíduos com 

4 ou menos anos de escolaridade vs 13,2% nos indivíduos com 12 ou mais anos de 

escolaridade).9 

 

Tratamento da obesidade 

A abordagem nutricional isolada pode atingir perdas de peso significativas a curto prazo, 

mas demonstra-se pouco sustentável no longo prazo na maioria dos doentes9. A restrição 

calórica crónica afeta as vias endócrinas e neurológicas de controlo do apetite, gerando 

frequentemente um efeito rebound, que se traduz num aumento do aporte calórico e 

consequente reganho de peso10. Assim, o tratamento eficaz da obesidade tem que incluir 

intervenções específicas que promovam a perda de peso e previnam o reganho de peso. 

As intervenções no estilo de vida devem ser mantidas no longo prazo, mas são 

insuficientes para normalizar o peso na maioria dos doentes com obesidade. Existem duas 

opções eficazes nestes casos: tratamento médico com fármacos que promovam a perda 

de peso e tratamento cirúrgico (cirurgia bariátrica), ambos como complemento de uma 

dieta reduzida em calorias e de um aumento da atividade física 

A abordagem farmacológica pode aspirar perdas médias de peso de 6-8%, após um ano 

de tratamento. No entanto, a investigação na área da obesidade tem sido muito ativa nos 

últimos anos, sendo muito provável que em breve estejam disponíveis novos fármacos 

com um impacto ainda mais marcado na perda de peso.  

De acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde, a cirurgia bariátrica está 

recomendada em doentes com IMC ≥35 com pelo menos uma comorbilidade associada à 

obesidade, ou para doentes com IMC≥40, com ou sem comorbilidades11. A cirurgia 

bariátrica é muito eficaz no primeiro ano, sendo atingidas perdas de peso médias 

superiores a 25% e melhoria significativa de vários fatores de risco cardiovascular, como 

a hiperglicemia, a hipertensão ou a dislipidemia.  

 

Para além do peso, o tratamento eficaz da obesidade resulta também em: 

• Reversão da pré-diabetes.  



 

• Reduções significativas da pressão arterial (PA) sistólica e diastólica, do colesterol 

LDL e triglicéridos, da proteína C reativa (PCR) e do perímetro abdominal. 12 13 

• Remissão da diabetes tipo 2. 14 15 

• Reversão da esteatose hepática não-alcoólica (NASH) 16 17 

• Redução de sintomatologia em doentes com patologia osteoarticular, sobretudo da 

anca e joelho18. 

 

Em resumo, a obesidade é uma doença crónica e recidivante, com um impacto muito 

significativo não só no individuo, mas também na Sociedade. O tratamento da obesidade, 

a par de uma dieta reduzida em calorias e de um aumento da atividade física, pode 

requerer tratamento farmacológico ou cirúrgico. O combate a esta doença é prioritária, 

sendo urgente o aumento da literacia em saúde e a implementação de programas de saúde 

pública de promoção de vida saudável. Atendendo ao atingimento de forma 

desproporcional pela obesidade das classes socioeconómicas mais desfavorecidas, é 

essencial reduzir a iniquidade social no acesso a tratamentos eficazes para a obesidade, 

contribuindo para um país mais saudável, menos vulnerável e assimétrico, travando a 

progressão desta doença crónica. 
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