
E-BOOK
PARA NUTRICIONISTAS

OBESIDADE 
E COVID-19



Olá
Como todos sabemos, a obesidade é uma doença
que atinge cada vez mais um número maior de
pessoas no Brasil e no mundo.
 
Para auxiliar na sua conduta clínica,
desenvolvemos esse ebook.
 
O Cozinha das Nutris é um projeto que tem como
objetivo principal auxiliar nutricionistas a
aprimorarem cada vez mais seus conhecimentos,
para garantir um atendimento diferenciado aos
seus pacientes portadores de obesidade ou sob
risco de se tornarem portadores dessa doença.
 
Gostaríamos de lhe desejar uma ótima leitura e
nos colocar à disposição para sanar qualquer
dúvida que você tenha em relação à aplicação
desse conteúdo em seu dia a dia no consultório.
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1. A OBESIDADE

A obesidade é uma doença crônica
caracterizada pelo excesso de tecido
adiposo. 
 
Pode estar associada a outros problemas
de saúde como hipertensão (HAS), diabetes
(DM2) e problemas cardiovasculares (DCV). 
 
Ninguém tem obesidade por falta de força
de vontade, muito menos por falha de
caráter. As suas causas são múltiplas,
envolvendo fatores genéticos, ambientais e
socioeconômicos. O tratamento é sempre
complexo e costuma envolver especialistas
de diversas áreas.
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2. COMORBIDADES:

A obesidade é causa de redução de
qualidade e de expectativa de vida e
aumento da mortalidade. Condições
crônicas como doença renal,
osteoartrose, câncer, DM2, apneia
do sono, doença hepática gordurosa
não alcoólica, HAS e DCV estão
diretamente relacionadas com
incapacidade funcional. 
 
Muitos estudos epidemiológicos têm
confirmado que a perda de peso
leva à melhora dessas doenças,
reduzindo os fatores de risco e a
mortalidade.
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A obesidade pode ser diagnosticada através
do Índice de Massa Corporal (IMC), porém
sabemos que o maior risco está relacionado
à distribuição de gordura. Esta pode ser 
determinada por meio da circunferência
abdominal e bioimpedência elétrica.

3. DIAGNÓSTICO
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Há muitos desafios terapêuticos nos cuidados
dos indivíduos portadores de obesidade que
podem vir a ter complicações da COVID-19.
Essa população necessita de leitos hospitalares
bariátricos que geralmente são escassos. A
equipe de enfermagem, na maioria das vezes,
apresenta dificuldade em posicionar e
transportar o paciente. Muitos diagnósticos por
imagens são comprometidos devido à limitação
de peso dos equipamentos. Além do fluxo de ar
diminuído devido à expansão do tronco estar
limitada, o consumo de oxigênio e o potencial
respiratório podem estar comprometidos,
predispondo a infecções e necessidade de
maior suporte de oxigênio. O tecido adiposo
excessivo na orofaringe e na laringe ainda
dificulta a intubação.

4.1 FATORES MECÂNICOS
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Indivíduos portadores de obesidade
apresentam redução dos volumes
pulmonares com microatelectasias das
bases pulmonares, presença de apneia
obstrutiva do sono, um maior risco de
tromboembolia pulmonar e uma resposta
imune alterada.
 
Um aumento da superfície corporal expõe
mais os indivíduos portadores de obesidade
a se contagiar com o vírus na presença de
perdigotos e contato com outras pessoas.
 
Comorbidades que são comuns nos
pacientes portadores de obesidade como
diabetes mellitus, hipertensão arterial e
aterosclerose também aumentam o risco de
contrair COVID-19.

4.2 FATORES
FISIOLÓGICOS
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4.3 OBESIDADE,
INFLAMAÇÃO 
E IMUNIDADE

O tecido adiposo é um órgão endócrino
envolvido em muitos processos fisiológicos
e metabólicos, composto por adipócitos,
tecido conjuntivo, tecido nervoso, células
do estroma vascular, nódulos linfáticos,
células imunes, fibroblastos e pré-
adipócitos.
 
Porém, o excesso de gordura corporal,
causa uma desregulação metabólica,
podendo comprometer o sistema
imunológico e aumentar o risco de
infecções e doenças respiratórias crônicas.
 
Sabe-se que a hipertrofia do tecido adiposo
aumenta a produção de citocinas pró-
inflamatórias, desencadeando mecanismos
dentro e a partir das células para manter e
restaurar a homeostase energética. Por
exemplo, o fator de necrose tumoral α (TNf-
α) e a interleucina-6 (IL-6) são citocinas
que induzem a resistência insulínica (RI),
portanto, a sua produção local pode
constituir um mecanismo regulador para
impedir cada vez mais a hipertrofia de
adipócito.
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Porém essa resposta imune local é pouco
resolutiva e passa para um estado crônico
sistêmico. Essa inflamação crônica de baixo
grau pode prejudicar a resposta imune e
afetar o parênquima pulmonar e os
brônquios. A inflamação leva à hipóxia e
isquemia, causando um estado de estresse
oxidativo e consequente estímulo de
secreção de proteínas inflamatórias e
espécies reativas de oxigênio que causam
danos à funcionalidade da mitocôndria e do
DNA, levando à resistência à insulina,
diabetes mellitus, síndrome metabólica,
aterosclerose e hipertensão arterial.
 
Além disso, os adipócitos secretam
moléculas bioativas denominadas
adipocinas, muitas das quais apresentam
função imunomoduladora, como as mais
conhecidas temos a leptina e a
adiponectina14. A adiponectina é um
hormônio anti-inflamatório e sensibilizante
à insulina, e apresenta baixas
concentrações na obesidade. Sua ação é
oposta à da leptina, inibindo a produção de
TNf-α nos macrófagos e a diferenciação de
precursores de monócitos.
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A leptina, por sua vez, regula a função
imune estimulando a proliferação e
diferenciação dos monócitos em
macrófagos e induzindo a produção de
citocinas pró-inflamatórias como TNf-α, IL-
6 ou interleucina-12 (IL-12). Além de
também sinalizar a reserva de tecido
adiposo: quando está elevada, a leptina
ativa o sistema nervoso central,
estimulando a saciedade e o gasto
energético.
 
Os raros humanos que apresentam
deficiência em leptina e mesmo os
camundongos ob/ob que não produzem
leptina, tem um aumento da tendência de
infecções, principalmente pulmonares.
Ainda no paciente portador de obesidade,
há uma resistência à leptina e
consequentemente uma hiperleptinemia
compensatória, com possíveis
consequências na ativação das células
imunes.
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A leptina tem um papel muito importante na
resposta imune e age tanto na imunidade
inata quanto na imunidade adaptativa. A
imunidade inata é uma linha primitiva e
imediata de defesa contra a invasão do
hospedeiro, porém é efêmera e não
apresenta memória, mas é capaz de
identificar um invasor assim que ele entra
no organismo. O próprio epitélio já faz parte
da imunidade inata, assim como as células
dendríticas, macrófagos, neutrófilos e as
células natural killer (NK), que são células
que identificam e combatem o invasor, no
caso um vírus, mesmo antes do organismo
criar anticorpos. A leptina aumenta a
citotoxicidade, o número de células NK e
reduz a apoptose, além de ativar os
macrófagos.
 
Já a imunidade adaptativa, envolve os
linfócitos B que produzem anticorpos com
alta afinidade e também os linfócitos T
citotóxicos e os linfócitos T helper (Th). O
desenvolvimento dessa imunidade
adaptativa demora de horas a dias, é uma
linha mais tardia, duradoura e altamente
específica.
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Como vimos, o excesso de tecido adiposo
afeta negativamente a função imune e a
defesa do hospedeiro em portadores de
obesidade. A resposta imune alterada leva a
uma primeira linha de defesa com resposta
inflamatória aumentada e resposta anormal
das células T, desencadeando a disfunção
do sistema imunológico.
 
O tecido adiposo produz uma série de
substâncias como proteínas envolvidas na
angiogênese e na homeostase vascular,
chamando atenção aqui para o inibidor do
ativador de plasminogênio 1, o PAI-1, que
leva a uma tendência de aumento de
coagulação, citocinas inflamatórias como
TNF-α, IL-6 e quemoquinas que são
importantes para atração de células
imunes.
 
O indivíduo portador de obesidade
apresenta função deficiente tanto das
células T no tecido adiposo quanto dos
macrófagos.

4.4 ATIVAÇÃO DO 
SISTEMA IMUNOLÓGICO
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Além da redução da funcionalidade das
células imunes, a obesidade pode
influenciar a imunidade através da indução
do desequilíbrio da microbiota e do viroma
intestinais e do aumento da resistência a
antimicrobianos e anticoagulantes. 
 
Além disso, em estudos recentes
experimentais e com humanos observou-se
que a obesidade exacerba doenças
imunológicas em órgãos específicos como
cérebro e intestino, propiciando a expansão
seletiva dos linfócitos Th17. Os linfócitos
Th17 também estão associadas à asma e ao
vírus da gripe pandêmica H1N1. Também já
foi demonstrado que uma dieta rica em
gorduras acelera a inflamação do tecido
adiposo bem como a resistência à ação da
insulina nos adipócitos, colaborando para
as respostas inflamatórias locais, através
da mobilização de células T ao tecido
adiposo e do aumento da síntese de
interferon γ (IFNγ).
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4.5 LITERATURA
ATÉ O MOMENTO

Assim como já foi observado para o vírus da
influenza, SARs e MERS19, tem se observado
que além de a obesidade ser um fator de
risco para COVID-19, ela piora o seu
prognóstico        .
 
Relatórios recentes têm indicado que
pacientes com COVID-19 apresentam um
quadro inflamatório aumentado, o que leva a
um perfil de citocinas exacerbado
(denominado tempestade perfeita),
principalmente de IL-6 e ferritina. 
 
Na obesidade o quadro de inflamação
sistêmica de baixo grau ativa o sistema
imunológico a gerar uma tempestade de
citocinas ainda mais intensa quando
provocada por infecção . Ou seja,
aparentemente, a infecção pelo coronavírus e
a obesidade compartilham as mesmas vias
metabólicas e inflamatórias. 
 
Alguns estudos com amostras pequenas e
com dados faltantes, já demonstraram que
indivíduos entre 19 e 64 anos admitidos na
unidade de terapia intensiva apresentavam
significativamente mais doenças crônicas
principalmente decorrentes de excesso de
gordura corporal do que os hospitalizados
sem necessidade de UTI.
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O excesso de gordura corporal é o principal
fator de inflamação crônica, resistência à
insulina e muitas doenças crônicas como
doenças cardiovasculares, diabetes,
hipertensão, doenças hepáticas, renais e
câncer, além de aumentar o risco de
infecções respiratórias e doenças
inflamatórias pulmonares.
 
O estado inflamatório crônico da obesidade,
bem como uma resposta tardia e ineficaz
predispõem a complicações mais graves se
expostos a um vírus. O SARS-COv se liga ao
receptor da enzima de conversão da
angiotensina 2 (ECA2) para invasão
intracelular  . 
 
Quando existe endocitose do vírus, o
receptor entra junto com o vírus na célula,
reduz a presença de ECA 2 na membrana e
isso faz com que possa ocorrer uma maior
atividade da angiotensina 2. Acredita-se que
essa maior atividade da ECA2 leve a um
maior dano pulmonar.
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A expressão do ECA 2 é 3 vezes maior no
tecido adiposo do que no pulmão e está
muito aumentada no intestino, o que pode
estar relacionado aos quadros de diarreia
que ocorrem com alguns pacientes com
COVID-19. Sugere-se que pela presença de
uma quantidade aumentada de ECA2 no
tecido adiposo, este possa ser um
reservatório abundante de SARS-CoV-2 e
com isso, o paciente portador de obesidade
apresente um quadro mais grave, uma carga
viral aumentada e um eliminação viral   e
consequentemente um período de infecção
mais duradouros  . 
 
A interação entre o sistema ECA2-SRA, o
tecido adiposo e o SARS-COv-2 poderiam
pelo menos parcialmente, explicar o maior
risco de morbimortalidade de pacientes com
obesidade e COVID-19.
 
Há evidências que os portadores de DM são
mais propensos a serem infectados e
apresentam maior risco de complicações e
morte. 
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Nos E.U.A, indivíduos com idade acima de 65
anos o risco de morte por COVID-19 se
distribui   em 26,8% em portadores de DM,
68,4% em indivíduos hipertensos, e 15,5%
com obesidade grave.
 
Os níveis plasmáticos de glicose e DM são
preditores independentes da mortalidade e
morbidade em pacientes com COVID-19. Os
mecanismos que explicam o maior risco são
síndrome de tempestade de citocinas, como
descrito anteriormente, diminuição das
células T (resposta imune alterada) e
presença de doenças cardiovasculares
(DCV). 
 
Agentes hipoglicemiantes como agonistas do
peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1),
anti-hipertensivos como inibidores do ECA e
estatinas aumentam a velocidade da ECA2   .
O DM também inibe a atividade quimiotáxica
dos neutrófilos acarretando prejuízos na
imunidade adaptativa, isto é, atraso na
ativação das células Th1  .
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4.6 VACINAS E
ANTIVIRAIS

Já foi descrito na literatura que as vacinas
parecem ser menos efetivas em indivíduos
com excesso de gordura  . Isso é
documentado para vacina de Influenza A      .  
 
Indivíduos com obesidade e vacinados
apresentam risco 2 vezes maior de contrair a
doença comparados com indivíduos com
eutróficos vacinados      .
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