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Quintino CR. Obesidade, saúde metabólica e sua associação com a espessura
íntima-média carotídea e calcificação coronariana [tese]. São Paulo: Faculdade
de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018.

Introdução: A obesidade aumenta o risco da presença de alterações
metabólicas, o que contribui para um elevado risco cardiovascular. No entanto,
o papel independente da obesidade na gênese da aterosclerose e da doença
cardiovascular ainda é controverso. Diversos estudos identificaram indivíduos
que apresentam um fenótipo de obesidade sem alterações metabólicas,
conhecida como “obesidade metabolicamente saudável” (ObMS). Como a
definição de ObMS é variável, sua prevalência não é bem definida. A espessura
íntima-média carotídea (EIMC) e a calcificação arterial coronariana (CAC) são
considerados marcadores precoces de aterosclerose subclínica Apesar de
estudos prévios terem avaliado a associação entre índice de massa corporal
(IMC) e EIMC e entre IMC e CAC, o papel independente da obesidade,
particularmente em indivíduos metabolicamente saudáveis não está claro.
Objetivos: Avaliar se a obesidade, independentemente dos fatores de risco
cardiovascular, está associada à maior EIMC e à maior CAC. Calcular a
prevalência de ObMS utilizando uma definição estrita de saúde metabólica.
Métodos: Este estudo é uma análise transversal dos dados da linha de base do
Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto (ELSA-Brasil). O indivíduo foi
classificado como tendo ObMS se tivesse o IMC ≥30 kg/m2 e não tivesse nenhum
dos componentes da síndrome metabólica, excluindo-se o critério da
circunferência abdominal. Resultados: A análise com EIMC incluiu 10.335
participantes e a análise com CAC incluiu 4.320 participantes. A prevalência de
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obesidade foi de 21,2% (n=2.191) na análise com EIMC e de 24,3% (n=1.050)
na análise com CAC. Com uma definição estrita, a prevalência de ObMS foi de
5,6% na análise com EIMC e 5,5% na análise com CAC. A estratificação dos
indivíduos de acordo com a saúde metabólica, evidenciou que os indivíduos
metabolicamente saudáveis eram mais jovens, predominantemente mulheres e
que tinham menor circunferência abdominal. A maioria dos indivíduos com
ObMS tinha obesidade grau 1 (84,7% na análise com EIMC e 82,8% na análise
com CAC) e raramente tinham obesidade grau 3 (3,2% na análise com EIMC e
5,2% na análise com CAC). A obesidade abdominal foi presente em mais de
99% dos indivíduos obesos. A análise com EIMC evidenciou que a EIMC média
da amostra foi de 0,81 mm (±0,20). A EIMC média da subamostra
metabolicamente saudável foi de 0,70 (±0,13) mm nos indivíduos não obesos e
de 0,76 mm (±0,13) nos obesos (p<0,001). A EIMC média da subamostra
metabolicamente não saudável foi de 0,81 (±0,20) mm nos indivíduos não
obesos e de 0,88 mm (±0,20) nos obesos (p<0,001). Estes achados se
mantiveram inalterados mesmo após o ajuste multivariado para possíveis
variáveis de confusão. A análise com CAC (CAC=0 versus CAC>0) não
evidenciou diferença significativa de calcificação coronariana nos indivíduos
obesos, metabolicamente saudáveis ou não, em relação aos não obesos.
Conclusão: Utilizando-se uma definição estrita, a prevalência de ObMS é menor
do que 6%. O conceito de obesidade metabolicamente saudável, mesmo
utilizando-se uma definição estrita, parece inadequado, visto que nesta
população, a obesidade está associada com valores mais elevados de EIMC. Na
análise com CAC não evidenciamos diferença estatisticamente significativa.
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Descritores: obesidade; síndrome metabólica, aterosclerose; espessura íntimamédia carotídea; epidemiologia; estudos transversais.
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Quintino CR. Obesity, metabolic health and their association with carotid intimamedia thickness and coronary calcification [thesis]. São Paulo: “Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018.

Introduction: Obesity increases the risk of metabolic abnormalities, which
contributes to elevated cardiovascular risk. However, the independent role of
obesity in the development of atherosclerosis and cardiovascular disease is still
debatable. Several studies identified individuals with an obesity phenotype
without metabolic abnormalities: “metabolically healthy obesity” (MHO). Since the
definition of MHO is variable, the prevalence of MHO varies widely. Carotid
intima-media thickness (CIMT) and coronary artery calcification (CAC) are
considered early markers of subclinical atherosclerosis. Although previous
studies have evaluated the association between body mass index (BMI) and
CIMT and between BMI and CAC, the independent role of obesity, particularly in
metabolically healthy subjects, is still unclear. Objectives: This study sought to
evaluate whether obesity, regardless of cardiovascular risk factors, is associated
with higher CIMT levels and higher CAC. We also sought to calculate MHO
prevalence using a strict definition of metabolic health. Methods: This is a crosssectional analysis of the baseline data of Brazilian Longitudinal Study of Adult
Health (ELSA-Brasil). MHO was defined as BMI ≥30 kg/m2 and none of metabolic
syndrome components, excluding waist circumference criterion. Results: EIMC
analysis included 10,335 subjects and CAC analysis 4,320 subjects. Obesity
prevalence was 21.2% (n=2,191) in EIMC analysis and 24.3% (n=1,050) in CAC
analysis. This study showed a prevalence of MHO: 5.6% (n=124) in EIMC
analysis and 5.5% (n=58) in CAC analysis. When individuals were stratified
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according to the presence of metabolic health, we found that metabolically
healthy subjects were younger, more likely to be women and had lower waist
circumference. Most of the MHO subjects had grade 1 obesity (84.7% in EIMC
analysis and 82.8% in CAC analysis) and rarely had grade 3 obesity (3.2% in
EIMC analysis and 5.2% in CAC analysis). Abdominal obesity was present in
more than 99% of obese subjects. EIMC analysis showed that mean CIMT of the
sample was 0.81 (±0.20). The mean CIMT of metabolically healthy subsample
was 0.70 (±0.13) in non-obese and 0.76 (±0.13) in obese (p<0.001). The mean
CIMT of metabolically unhealthy subsample was 0.81 (±0.20) in non-obese and
0.88 (±0.20) in obese (p<0.001). Those findings remained essentially unchanged
after multivariate adjustment for confounding. CAC analysis (CAC=0 versus
CAC>0) did not show a significant difference in coronary calcification in obese
subjects, regardless metabolic status, when compared with non-obese subjects.
Conclusion: Using a strict definition, the prevalence of MHO is below 6%. The
concept of MHO, even with strict definition, seems inadequate, as even in this
population obesity is associated with higher CIMT levels. CAC analysis did not
show statiscally significant difference.

Descriptors: obesity; metabolic syndrome; atherosclerosis; carotid intima-media
thickness; epidemiology; cross-sectional studies.
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1.1. Epidemiologia da obesidade

A obesidade é um problema de saúde pública mundial que tem alcançado
proporções epidêmicas. O excesso de peso corporal é o sexto fator de risco que
mais contribui para a carga global de doenças1. Dados do estudo mais recente
do Global Burden of Disease2 evidenciam que de 1980 a 2015 a prevalência de
obesidade dobrou em mais de 70 países. O índice de massa corporal (IMC)
elevado contribuiu para mais de 4 milhões de mortes globalmente, das quais,
aproximadamente 70% foram causadas por doenças cardiovasculares.
O mesmo padrão tem sido descrito na população brasileira. Dados
epidemiológicos do Ministério da Saúde evidenciaram um aumento na
prevalência de excesso de peso, de 48,1% em 2010 para 54% em 2017 e de
obesidade, de 15% em 2006 para 18,9% em 2017 da população adulta das
capitais brasileiras, de ambos os sexos3, 4. Dados da última Pesquisa Nacional
de Saúde (PNS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 5, em
2013, evidenciaram que cerca de 82 milhões de brasileiros apresentam IMC
maior ou igual a 25 Kg/m2, portanto, com sobrepeso ou obesidade, o que leva a
uma prevalência de 56,9% de excesso de peso e de 20,8% de obesidade na
população com 18 anos ou mais de idade. Dados dessa mesma pesquisa
revelam que 37,7% dos brasileiros com 18 anos ou mais de idade têm uma
circunferência abdominal aumentada.
Existem inúmeras consequências do excesso de peso e da obesidade na
saúde geral e cardiovascular. Claramente, a obesidade contribui para a maioria
dos fatores de risco cardiovascular: dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2,
hipertensão arterial sistêmica, inflamação e afeta negativamente a função
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ventricular sistólica e diastólica6. Desta forma, a obesidade está associada ao
desenvolvimento da maioria das doenças cardiovasculares, incluindo doença
arterial coronariana (DAC), acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência
cardíaca e fibrilação atrial6.
No entanto, evidências7, 8 da última década demonstraram um “paradoxo
da obesidade”, em que indivíduos com sobrepeso e obesidade leve geralmente
têm um prognóstico melhor a curto e a longo prazo do que indivíduos com peso
normal. Os mecanismos deste paradoxo são difíceis de precisar, mas algumas
possibilidades são: perda de peso involuntária, ser mais jovem, menor
prevalência de tabagismo, menor prevalência de caquexia, níveis de peptídeos
natriuréticos atriais mais baixos, resposta atenuada ao sistema reninaangiotensina-aldosterona, níveis mais elevados de pressão arterial, o que leva a
maior uso de medicações com ação no coração, massa muscular elevada e
implicações relacionadas à aptidão cardiorrespiratória (ACR) 6.
Contudo, estudo recém-publicado9 evidenciou que indivíduos com
sobrepeso e obesidade, em comparação com indivíduos com IMC normal (18,5
a 24,9 kg/m2), tiveram maior risco de DCV incidente e a obesidade foi associada
com maior mortalidade. Também neste estudo, indivíduos com sobrepeso
tiveram longevidade semelhante a indivíduos com IMC normal, porém o excesso
de peso foi associado a um aumento significativo do risco de desenvolvimento
de DCV em idade mais precoce, resultando em uma maior proporção de tempo
vivido com morbidade por DCV.
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1.2. Obesidade metabolicamente saudável

Indivíduos com obesidade metabolicamente saudável (ObMS) são
pessoas que têm obesidade segundo o critério do índice de massa corporal
(IMC: ≥30 kg/m2), porém não apresentam alterações metabólicas, que são
consideradas fatores de risco cardiovascular, tais como ausência dos
componentes da síndrome metabólica10 (pressão arterial normal, glicemia de
jejum normal, perfil lipídico normal), são insulino-sensíveis baseando-se no
homeostatic model assessment of insulin resistance (HOMA-IR) e têm boa
aptidão cardiorrespiratória (ACR)11.
Existe uma forte associação entre IMC e circunferência abdominal (Figura
1)11. Estudos epidemiológicos demonstraram que a circunferência abdominal
elevada

é

associada

com

doença

cardiovascular

independentemente da adiposidade geral12,

13.

e

mortalidade,

Adicionalmente, dados de

diversos estudos evidenciaram que existe uma parcela de indivíduos obesos que
não são insulino-resistentes14,

15.

Apesar de a resistência à insulina ser

fortemente associada com o IMC, existe uma variação muito mais ampla em
cada nível de IMC, se comparada com a circunferência abdominal (Figura 1).
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Figura 1. Associação entre índice de massa corporal, circunferência abdominal e resistência à
insulina - Tübingen Family Study e Tübingen Lifestyle Intervention Program (n=2472)16, 17 – A
associação entre o IMC e a circunferência abdominal é forte. Já a associação entre IMC e
resistência à insulina (estimada pelo HOMA-IR) tem ampla variação para qualquer IMC entre
indivíduos obesos.
Nota: IMC: índice de massa corporal; HOMA-IR: honmeostasis model assessment of insulin
resistance
Adaptado de: Stefan et al11.

A resistência à insulina é um dos mais importantes mecanismos
fisiopatológicos das doenças metabólicas e cardiovasculares18. Além da
distribuição da gordura corporal e da resistência insulínica, outros fatores de
risco metabólicos podem contribuir para a caracterização da ObMS, tais como
perfil lipídico, pressão arterial, inflamação e ACR 11.

1.2.1. Limitações na definição de obesidade metabolicamente saudável
A primeira definição de ObMS foi proposta por Karelis et al. 19 em 2004 e
desde então, diversas definições têm sido utilizadas. Uma revisão da literatura
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identificou mais de 30 definições para saúde metabólica 20. Os pesquisadores
têm definido saúde metabólica, de modo geral, de três maneiras: 1) utilizando
critérios da síndrome metabólica; 2) utilizando medidas de resistência à insulina
ou 3) utilizando a combinação do uso de critérios da síndrome metabólica e de
resistência à insulina.
Em relação ao uso de critérios da síndrome metabólica, há autores que
utilizam a medida da circunferência abdominal na definição e outros não. Mesmo
os estudos que acessaram a circunferência abdominal em indivíduos obesos,
utilizaram geralmente percentis específicos do estudo para categorizar os grupos
de risco.
De modo semelhante, o HOMA-IR tem sido utilizado com pontos de corte
variáveis para se definir saúde metabólica. A utilização de um ponto de corte
específico para o HOMA-IR seria uma decisão arbitrária porque os métodos para
a medida da insulinemia não são padronizados mundialmente11.
A prevalência de ObMS pode variar amplamente, de 3,3 a 75%,
dependendo da definição utilizada 21-23. A utilização de diferentes definições de
ObMS é um grande problema, pois leva a diferentes dados de prevalência,
dificulta a comparação dos dados existentes e limita o potencial de futuras
metanálises para analisar o prognóstico dos indivíduos com ObMS.
A Tabela 1 compara algumas das definições de saúde metabólica mais
comumente utilizadas para adultos.
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Tabela 1 – Comparação de algumas definições de saúde metabólica
NCEP
ATP-III24
>102 (M)
>88 (F)
<40 (M)
<50 (F)

Wildman
(NHANES)25

AguilarSalinas26

__

__

<40 (M)
<50 (F)

>40

<100

__

__

__

<200

__

__

__

≥110

≥100

Karelis19
Circunferência
abdominal (cm)
Colesterol HDL
(mg/dL)
Colesterol LDL
(mg/dL)
Colesterol total
(mg/dL)
Glicemia de
jejum (mg/dL)

HOMA-IR

__
>50

≤1,95

__

__

__

__

HOMAIR

Ortega28

__

__

__

<40 (M)
<50 (F)

__

__

__

__

__

__

__

<126

≥100

__

≥100

Meigs27
>102 (M)
>88 (F)
<40 (M)
<50 (F)

<2,529
ou
≤p7527,

__

__

>0,1 (>p90)

__

__

__

__

≥130x85

≥130x85

<140x90

≥130x85

__

≥130x85

<150

≥150

≥150

__

≥150

__

≥150

4 ou
mais dos
critérios
acima

No
máximo 2
dos
critérios
acima

No máximo
um dos
critérios
acima

Todos os
acima

No
máximo
2 dos
critérios
acima

O único
acima

Nenhum
dos
acima

>3,1 (>p90)

__

30-32

PCR (mg/L)
Pressão arterial
(mmHg)
Triglicérides
(mg/dL)
Definição de
saúde
metabólica

Nota: cm: centímetros; F: no sexo feminino; HDL: high-density lipoprotein; HOMA-IR:
homeostasis model assessment of insulin resistance; LDL: low-density lipoprotein; M: no sexo
masculino; mg/dL: miligrama por decilitro; mg/L: miligrama por litro; mmHg: milímetros de
mercúrio; NCEP ATP-III: National Cholesterol Education Program - The Adult Treatment Panel
III; NHANES: National Health and Nutrition Examination Survey; p: percentil; PCR: proteína C
reativa.

Alguns estudos20, 22, 27, 30-37 compararam diferentes definições de saúde
metabólica, e, portanto, de ObMS, sendo, na sua maioria, restritos a
comparações de definições da síndrome metabólica e do HOMA-IR. Todos eles
mostraram que a prevalência de ObMS varia substancialmente de acordo com a
definição utilizada.
É importante notar que as diferentes definições de saúde metabólica
identificam subgrupos de indivíduos com alguma sobreposição. Por exemplo, de
acordo com dados do National Health and Nutrition Examination Survey
(NHANES) III20, 20% dos participantes obesos foram classificados como
metabolicamente saudáveis de acordo com um ponto de corte predefinido do
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HOMA-IR, enquanto que mais que o dobro (44%) foi classificado como ObMS
com base na presença ou ausência de saúde metabólica de acordo com a
definição do ATP-III38; quando para se ter ObMS era necessário se enquadrar
em ambos os critérios, a frequência de ObMS caiu para apenas 3,5% 20.
Em publicação prévia36 da linha de base do ELSA-Brasil, em que se
comparou a frequência de ObMS por quatro definições diferentes, a saber:
National Health Examination Surveys (NHANES)25, National Cholesterol
Education Panel (NCEP)38, International Diabetes Federation (IDF)10 e pelo
critério de comorbidades, este último utilizou a presença de hipertensão arterial
sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM) ou dislipidemia, constatou-se a
prevalência de ObMS de 17,1 a 26,8% dependendo da definição utilizada
(Figura 2) e de apenas 12% se as 4 definições fossem utilizadas em conjunto
para definir a ObMS.

Figura 2. Prevalência de obesidade metabolicamente saudável de acordo com
quatro definições na população do ELSA-Brasil.
Nota: Comorb: definição de comorbidades; IDF: International Diabetes Federation; NCEP:
National Cholesterol Education Panel; NHANES: National Health Examination Surveys; ObMS:
obesidade metabolicamente saudável; ObMNS: obesidade metabolicamente não saudável.
Adaptado de: Diniz et al.36
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Em 2016, Ortega et al.28 publicaram um estudo propondo a harmonização
da definição da ObMS. Para que uma definição seja útil e viável em contextos
clínicos e de saúde pública, ela precisa basear-se em marcadores relativamente
simples, baratos e de rápida mensuração. Assim, propuseram que para
considerar um adulto com ObMS, ele deveria ter um IMC≥30 kg/m2 e não ter
nenhum componente da síndrome metabólica 10, excluindo-se o critério da
circunferência abdominal.
A definição de síndrome metabólica utilizada foi a proposta por Alberti et
al10 por ser a mais aceita na comunidade científica, por ser um consenso de
importantes organizações internacionais: International Diabetes Federation Task
Force on Epidemiology and Prevention; National Heart, Lung, and Blood
Institute; American Heart Association; World Heart Federation; International
Atherosclerosis Society; e International Association for the Study of Obesity.
A circunferência abdominal foi excluída da definição pois a maioria dos
indivíduos obesos satisfaz o critério de circunferência abdominal elevada da
síndrome metabólica. Especificamente, 80 a 95% dos indivíduos com ObMS,
dependendo do ponto de corte utilizado (102/88 cm versus 94/80 cm10),
satisfazem o critério de circunferência abdominal elevada39, 40. A definição de
ObMS proposta por Ortega et al pode ser vista na Tabela 2.

Introdução 10

Tabela 2 – Harmonização da definição de obesidade metabolicamente
saudável proposta por Ortega et al.28
Um indivíduo deve ser classificado com ObMS se for obeso (IMC≥30 kg/m 2) e não
tiver nenhum dos componentes da síndrome metabólica, excluindo-se o critério da
circunferência abdominal
Hipertrigliceridemia ou uso de
medicação para tratamento de
hipertrigliceridemia
Colesterol HDL baixo ou uso de
medicação para tratamento de
colesterol HDL baixo
Pressão arterial elevada ou diagnóstico
prévio de hipertensão arterial sistêmica
(HAS) ou uso de anti-hipertensivos em
indivíduo com histórico de HAS
Glicemia de jejum elevada ou
diagnóstico prévio de DM ou uso de
medicação para tratamento DM

Triglicérides ≥150 mg/dL (1,7 mmol/L)

Colesterol HDL:
<40 mg/dL (1,0 mmol/L) em homens
<50 mg/dL (1,3 mmol/L) em mulheres
PAS ≥130 mmHg ou PAD ≥85 mmHg

Glicemia de jejum ≥100 mg/dL (5,6
mmol/L)

Nota: DM: diabetes mellitus; HDL: high-density lipoprotein; mg/dL: miligrama por decilitro;
mmHg: milímetros de mercúrio; mmol/L: milimol por litro; PAD: pressão arterial diastólica; PAS:
pressão arterial sistólica.

Essa proposta de harmonização da definição de ObMS é bastante
sensata e factível. Sendo assim, optamos por utilizá-la no presente estudo.

1.3. Obesidade, saúde metabólica e risco cardiovascular
Uma análise recente envolvendo coortes prospectivas somando 1,8
milhões de participantes evidenciou que aproximadamente metade do excesso
risco para DAC e mais de 75% do excesso de risco para AVC relacionados ao
IMC elevado foram mediados por uma combinação de níveis elevados de
pressão arterial sistêmica, colesterol total e glicemia de jejum41.
No entanto, não está claro se a ausência de fatores de risco
cardiovascular elimina a associação entre obesidade, risco cardiovascular e
excesso de mortalidade.
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Também é discutível se o fenótipo metabolicamente saudável da
obesidade é estável ou transitório em direção ao estabelecimento de disfunção
metabólica11. A maioria dos estudos têm apontado para a ObMS ser uma
condição transitória31,

33, 42-45

. Dados do North West Adelaide Health Study42

evidenciaram que 1/3 dos indivíduos classificados com ObMS na linha de base
mudaram para o fenótipo ObMNS durante o seguimento e que o subgrupo de
obesos que se mantiveram metabolicamente saudáveis tiveram baixo risco de
desenvolver DM tipo 2 e DCV.
Uma publicação recente do estudo MESA46 evidenciou que quase
metade dos obesos que eram considerados metabolicamente saudáveis na linha
de base desenvolveu síndrome metabólica após 12 anos de seguimento (ObMS
não estável), corroborando com a hipótese que a ObMS é um estado transitório.
Os indivíduos com ObMS não estável apresentaram risco cardiovascular
elevado em comparação com os indivíduos com ObMS estável e com os
indivíduos metabolicamente saudáveis com peso normal.
Dados recém-publicados47 do Nurses Health Study, uma coorte de
mulheres enfermeiras seguidas por uma mediana de 24 anos, constataram que
mulheres com ObMS apresentaram maior risco de desenvolverem DCV em
comparação com mulheres metabolicamente saudáveis com IMC normal. Além
disso, a maioria (84%) das participantes com ObMS no início do seguimento
mudou para o fenótipo metabolicamente não saudável. Mesmo as participantes
obesas que mantiveram o status metabolicamente saudável tiveram risco
elevado de DCV em comparação com mulheres metabolicamente saudáveis que
mantiveram o IMC dentro da faixa da normalidade.
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Ainda é questão de debate se os indivíduos com ObMS têm um risco
cardiovascular maior que os indivíduos metabolicamente saudáveis com IMC
normal. Alguns estudos27, 32, 40, 43, 48-50 não conseguiram comprovar que a ObMS
eleva o risco de DCV, enquanto que outros estudos51-54 encontraram associação
positiva entre ObMS e risco cardiovascular. Talvez a heterogeneidade dos
resultados esteja diretamente relacionada à diversidade das definições
utilizadas.
Alguns autores32 sugerem que indivíduos com ObMS estejam sob risco
intermediário de DCV (maior que indivíduos metabolicamente saudáveis com
IMC normal, mas menor do que obesos metabolicamente não saudáveis) e que
tenham uma tendência a apresentar o evento cardiovascular mais tardiamente
dos que os indivíduos com ObMNS.

1.4. Aterosclerose subclínica como marcador substituto de doença
cardiovascular
A doença cardiovascular aterosclerótica, que se inicia como aterosclerose
subclínica em fases precoces da vida, associa-se a desfechos graves na sua
evolução55. O risco de tais eventos pode ser estimado por diversas equações de
análises multivariadas derivadas de diversos estudos populacionais. Entretanto,
estas equações têm limitações, pois tendem a identificar de forma acurada os
casos graves e subestimar os casos de baixo e médio risco.
Assim, têm surgido nas últimas décadas marcadores substitutos, na
tentativa de melhorar a estimativa do risco cardiovascular 55, tais como a
espessura íntima-média carotídea e o escore de calcificação arterial coronariana

Introdução 13

(CAC).

1.4.1. Espessura íntima-média carotídea
A espessura das camadas íntima e média da parede das artérias
carótidas comuns, realizada por ultrassonografia, é utilizada como marcador de
aterosclerose subclínica56. Consiste na mensuração do espaço entre as duas
linhas ecogênicas criadas pela interface entre a luz arterial e a camada íntima, e
entre a camada média e a adventícia, tanto na parede anterior (proximal) quanto
posterior (distal) da artéria57.
Consiste em uma técnica não invasiva de avaliação de aterosclerose
validada e que tem sido utilizada em ensaios clínicos como marcador e desfecho
substituto de doença cardiovascular, bem como para rastreamento de
aterosclerose;56 estratificação de risco cardiovascular, se somada a escores
clínicos; e para a avaliação de eficácia de drogas no tratamento de fatores de
risco cardiovascular58.
O principal consenso57 sobre o assunto descreve três tipos de medidas
principais de medida da espessura íntima-média carotídea (EIMC):
➢ EIMC máxima: é o valor máximo das aferições de um total de 150
medidas instantâneas, em sistemas automáticos, entre as artérias
carótida comuns direita e esquerda;
➢ EIMC média: é a média aritmética dos valores médios da EIMC
para ambas as artérias carótidas comuns;
➢ EIMC média-máxima: é a média aritmética dos valores máximos da
EIMC de ambas as artérias carótidas comuns.

Introdução 14

O Consenso de Mannheim57 considera mais adequadas as medidas da
EIMC máxima ou EIMC média para fins de avaliação do risco cardiovascular ou
para o uso como marcador substituto.
Diversos estudos prospectivos de indivíduos assintomáticos avaliaram a
associação da EIMC e risco cardiovascular59, e demonstraram que a EIMC está
significativamente associada com o risco de infarto agudo do miocárdio, acidente
vascular cerebral, morte por doença arterial coronariana ou com uma
combinação desses eventos. Na maioria desses estudos, a habilidade da EIMC
prever eventos cardiovasculares foi independente dos fatores de risco
tradicionais. Em publicação prévia do ELSA-Brasil60, evidenciou-se que em mais
de 60% dos casos o aumento da EIMC não pode ser explicado pelos fatores de
risco tradicionais.

1.4.2. Calcificação arterial coronariana
A utilização da tomografia computadorizada para avaliação da
calcificação arterial coronariana (CAC) foi utilizada de forma pioneira por
Agatston na década de 199061 e mostrou-se uma técnica altamente sensível e
de elevada acurácia para detecção da CAC 62, sendo um preditor independente
de evento cardiovascular futuro63.
Considera-se CAC igual a zero como doença coronariana não
identificada; CAC de 1 a 99, como associado a aumento leve do risco
cardiovascular e ≥100, como importante aumento do risco cardiovascular. O
valor pode ser apresentado de forma absoluta, ou em percentil ajustado para
sexo e idade, conforme calculado por Agatston 61, e posteriormente por outros
estudos observacionais, como o MESA64, o qual também leva em conta a etnia
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ou raça. Trata-se de uma variável assimétrica, inflacionada no zero, maior em
homens, em idosos, em indivíduos de etnia branca e hispânicos, e menor em
indivíduos negros e asiáticos64.
Estudos prospectivos comprovam a importância do valor da CAC para a
predição de mortalidade e eventos cardiovasculares de forma independente e
aditiva aos fatores de risco tradicionais65, 66. Atualmente, portanto, o escore de
CAC é indicado como ferramenta para aprimorar a estratificação de risco
cardiovascular de acordo com diretriz internacional55, especialmente em
indivíduos assintomáticos, de risco intermediário pelos critérios de Framingham
(risco em 10 anos de 10 a 20%). É recomendada a reclassificação adequada
desses indivíduos para permitir o tratamento mais intensivo de seus fatores de
risco55.
O escore de CAC é um marcador altamente específico para a detecção
de aterosclerose67 e um preditor robusto de eventos cardiovasculares futuros,
independentemente dos marcadores de risco tradicionais 67, como o escore de
risco de Framingham, podendo então ser utilizado como desfecho substituto de
eventos cardiovasculares.

2. Justificativa
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Apesar de estudos prévios terem avaliado a associação entre o IMC e a
espessura íntima-média carotídea (EIMC) e entre o IMC e a calcificação
coronariana (CAC), o papel da obesidade, independentemente dos fatores de
risco cardiovascular, no desenvolvimento das doenças cardiovasculares ainda
não está estabelecido.
A maioria dos estudos relacionados ao fenótipo metabolicamente
saudável da obesidade estão concentrados na América do Norte, Europa e
Coréia do Sul e são escassos os dados de populações de outras etnias e
ambientes socioeconômicos68, 69.

3. Objetivos
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3.1. Principais

3.1.1. Avaliar se a obesidade, independentemente dos fatores de risco
cardiovascular, está associada à maior espessura íntima-média carotídea.

3.1.2. Avaliar se a obesidade, independentemente dos fatores de risco
cardiovascular, está associada à maior calcificação arterial coronariana.

3.2. Secundários

3.2.1. Calcular a prevalência de obesidade metabolicamente saudável
utilizando uma definição estrita.

3.2.2. Calcular a prevalência de obesidade metabolicamente saudável
utilizando uma definição estrita em cada grau de obesidade.

4. Métodos
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4.1. População do estudo

Este estudo é uma análise transversal dos dados da linha de base do
Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto (ELSA-Brasil).
O protocolo do estudo ELSA-Brasil foi publicado anteriormente70, 71. Tratase de uma coorte de 15.105 funcionários públicos com idade entre 35 e 74 anos,
em seis instituições de ensino e pesquisa no Brasil: Universidade de São Paulo
(USP) com 5.061 participantes, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com 1.784
participantes, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com 3.115
participantes, Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) com 1.055
participantes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) com 2.061
participantes e Universidade Federal da Bahia (UFBA) com 2.029 participantes.
O principal objetivo desta coorte é determinar a incidência de doenças
cardiovasculares e diabetes, e seus fatores de risco associados70, 71.
Os dados da linha de base do ELSA-Brasil foram coletados de agosto de
2008 a dezembro de 2010. Cada participante foi entrevistado inicialmente no seu
local de trabalho e visitou o Centro de Pesquisa para realização de exames
clínicos de acordo com os protocolos-padrão70. Entrevistas e exames em cada
local foram conduzidos por pessoal treinado com rigoroso controle de qualidade.
Os questionários incluíam perguntas sobre idade, sexo, raça ou cor da pele
autorreferida, antecedentes de doenças prévias, uso de medicações, tabagismo,
consumo de álcool, história familiar de doença cardiovascular (história entre os
parentes de primeiro grau de doença cardíaca isquêmica antes dos 60 anos de
idade) e fatores psicossociais, entre outros70.
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4.2. Questões éticas
O protocolo do ELSA-Brasil foi aprovado em todos os seis centros pelas
respectivas Comissões de Ética em Pesquisa e está de acordo com a
Declaração de Helsinki70-73. O número de aprovação no Comitê de Ética em
Pesquisa local é o 659/06K e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) por escrito foi obtido de todos os participantes. Estes documentos
constam como anexos nesta tese.

4.3. Definição de baixo peso, peso normal, sobrepeso e obesidade
A definição de baixo peso, peso normal, sobrepeso e obesidade, assim
como dos graus de obesidade foi realizada conforme a recomendação da
Organização Mundial da Saúde (OMS)74, sendo categorizada por faixas de IMC:
<18,5 kg/m2: baixo peso, 18,5-24,9 kg/m2: peso normal, 25-29,9 kg/m2:
sobrepeso e ≥30 kg/m2: obesidade.
A obesidade, por sua vez, foi categorizada como obesidade grau 1: 3034,9 kg/m2, obesidade grau 2: 35-39,9 kg/m2 e obesidade grau 3: ≥40 kg/m2.

4.4. Definição de saúde metabólica, de obesidade metabolicamente
saudável e de obesidade metabolicamente não saudável
Utilizamos uma definição estrita de saúde metabólica, como proposta por
Ortega28, com a modificação de adicionarmos a hemoglobina glicada nos
critérios, conforme mostra a tabela 3.

Métodos 23

Tabela 3 – Definição de saúde metabólica no presente estudo
O indivíduo foi classificado como metabolicamente saudável se não tivesse nenhum
dos componentes da síndrome metabólica10 descritos abaixo, excluindo-se o critério
da circunferência abdominal.
Hipertrigliceridemia ou uso de
medicação para tratamento de
hipertrigliceridemia
Colesterol HDL baixo ou uso de
medicação para tratamento de
colesterol HDL baixo
Pressão arterial elevada ou diagnóstico
prévio de HAS ou uso de antihipertensivos em indivíduo com
histórico de HAS
Glicemia de jejum elevada ou
diagnóstico prévio de DM ou uso de
medicação para tratamento DM ou
Hemoglobina glicada elevada

Triglicérides ≥150 mg/dL

Colesterol HDL:
<40 mg/dL em homens
<50 mg/dL em mulheres
PAS ≥130 mmHg ou PAD ≥85 mmHg

Glicemia de jejum ≥100 mg/dL
ou
HbA1c ≥6,5%

Nota: DM: diabetes mellitus; HAS: hipertensão arterial sistêmica; HbA 1c: hemoglobina glicada;
HDL: high-density lipoprotein; mg/dL: miligrama por decilitro; mmHg: milímetros de mercúrio;
PAD: pressão arterial diastólica; PAS: pressão arterial sistólica.

O indivíduo foi classificado como tendo ObMS se tivesse o IMC ≥30 kg/m2
e não tivesse nenhum dos componentes da síndrome metabólica 10 descritos na
tabela 3, excluindo-se o critério da circunferência abdominal.
O indivíduo foi classificado como tendo ObMNS se tivesse o IMC ≥30
kg/m2 e tivesse pelo menos um dos componentes da síndrome metabólica 10
descritos na tabela 3.

4.5. Critérios de inclusão
Na análise da espessura íntima-média carotídeia (EIMC), incluímos todos
os participantes do ELSA-Brasil que foram submetidos a este exame na linha de
base do estudo e dos quais foram obtidas medidas válidas.
Na análise da calcificação arterial coronariana (CAC), incluímos todos os
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participantes do ELSA-Brasil que, na linha de base do estudo, foram submetidos
à tomografia computadorizada multidetectores com medida do escore de CAC.

4.6. Critérios de exclusão
Na análise da EIMC, quatro participantes foram excluídos por não terem
a medida da altura, impossibilitando o cálculo do IMC. Também foram excluídos
participantes com DCV prévia, definida como antecedente de infarto do
miocárdio, de cirurgia para revascularização do miocárdio ou de acidente
vascular cerebral.
Na análise da CAC foram excluídos participantes com DCV prévia,
definida como história de infarto do miocárdio, de cirurgia para revascularização
do miocárdio ou de acidente vascular cerebral.

4.7. Aferição da aterosclerose subclínica
4.7.1. Medida da espessura íntima-média carotídea
Na medida da EIMC, o mesmo protocolo foi realizado em todos os centros
usando um aparelho de ultrassonografia (Aplio XGTM, Toshiba, Japão) com um
transdutor linear de 7,5 MHz. Todos os participantes foram examinados por
técnicos e/ou médicos treinados previamente e certificados para este
protocolo75.
Para medir a EIMC, cada artéria carótida comum (ACC) foi identificada ao
longo do seu eixo longitudinal, usando brilho e contraste padrão 75. A medida foi
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realizada na parede posterior de um segmento predefinido da ACC de 1,0 cm de
comprimento, a partir de 1,0 cm abaixo da bifurcação carotídea, durante três
ciclos cardíacos, em área livre de placa aterosclerótica 76 (Figura 3). Os valores
médios e máximos para cada ACC foram obtidos75.

Figura 3. Representação gráfica da árvore carotídea, com placa e medida da
espessura médio-íntima carotídea de acordo com o consenso de Mannheim.
Nota: Definição de placa: (1) espessura >1,5 mm, (2) invasão do lúmen >0,5 cm, (3 e 4) > 50%
do valor da EIMC circundante. ACC: artéria carótida comum; ACI: artéria carótida interna; ACE:
artéria carótida externa, EIMC: espessura médio-íntima carotídea.
Adaptado de: Touboul et al57.

Todas as aquisições obtidas foram enviadas para um único centro de
leitura em São Paulo. A leitura foi feita por meio do software MIA™ (Medical
Imaging Applications, Coralville, IA, EUA) para padronizar a leitura e a sua
interpretação.
Foi utilizada na análise a medida da EIMC máxima, que é definida como
o maior valor obtido dentre as medidas realizadas nas carótidas comuns direita
e esquerda em um mesmo indivíduo. A partir de agora, a medida de EIMC
máxima passa a ser definida apenas pela sigla EIMC.
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4.7.2. Medida da calcificação arterial coronariana
O escore de CAC foi realizado apenas no Centro de Investigação de São
Paulo (CI SP). O escore de CAC de cada participante foi medido usando um
tomógrafo computadorizado de 64 canais de detecção (Philips Brilliance, Philips
Healthcare, Best, Holanda). Depois da imagem de scout, cada paciente foi
submetido a um exame prospectivo acoplado ao ECG, com um potencial de tubo
de 120 kV e corrente do tubo ajustada para a antropometria do participante da
pesquisa. As imagens foram reconstruídas na espessura de corte de 2,5 mm
utilizando retroprojeção filtrada padrão. A CAC foi expressa em unidades
Agatston61, usando software semiautomático (Calcium Scoring, Philips
Workstation). Os valores da CAC foram categorizados em CAC=0 e CAC>0.

4.8. Medidas antropométricas
A altura e o peso foram medidos77 usando roupas leves e o IMC foi
calculado dividindo o peso, em quilogramas, pela altura, em metros, ao
quadrado. O IMC foi estratificado conforme critério da Organização Mundial de
Saúde74: baixo peso (<18,5 kg/m2), peso normal (de 18,5 a 24,9 kg/m2),
sobrepeso (de 25 a 29,9 kg/m2) e obesidade (≥ 30 kg/ m2).
A circunferência abdominal foi medida com fita inelástica, conforme
protocolo padrão77. A obesidade abdominal foi definida como circunferência
abdominal ≥80 cm em mulheres e ≥94 cm em homens10.
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4.9. Fatores de risco cardiovascular
A pressão arterial (PA) foi medida por meio de um aparelho oscilométrico
Omron HEM 705CPINT validado. Três medições foram tomadas em intervalos
de um minuto, e a média das duas últimas aferições foram consideradas como
o valor das pressões arteriais sistólica e diastólica para a definição de
hipertensão arterial sistêmica (HAS). A HAS foi definida como estar em uso de
medicação para tratar a hipertensão ou ter pressão arterial sistólica (PAS) ≥140
mmHg ou ter pressão arterial diastólica (PAD) ≥90 mmHg78.
O diabetes mellitus (DM) foi definido como histórico médico prévio de
diabetes ou uso de medicamentos para tratar o DM, ou uma glicemia de jejum
≥126 mg/dL ou teste de tolerância oral à glicose em 2 horas ≥200 mg/dL ou
HbA1C ≥ 6,5%79.
A dislipidemia foi definida como o colesterol LDL ≥ 130 mg/dL ou o uso de
hipolipemiantes orais e a hipertrigliceridemia quando os níveis séricos de
triglicérides foram ≥150 mg/dL. Colesterol HDL baixo foi definido como <50
mg/dL para mulheres ou <40 mg/dL para homens.
A resistência à insulina foi estimada por meio do HOMA-IR com base na
seguinte relação: (glicemia de jejum [mg/dL] x insulina em jejum [µUI/mL])/405.
Valores do HOMA-IR acima do percentil 75 (p75) foram considerados neste
estudo como definição de resistência à insulina. Utilizamos este ponto de corte
pois a maioria dos estudos27,
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que avaliaram resistência à insulina em

indivíduos com ObMS utilizaram esta definição.
A síndrome metabólica foi definida de acordo a definição harmonizada da
IDF10, conforme a presença de três ou mais dos seguintes itens: medida da
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circunferência abdominal ≥80 cm para mulheres ou ≥94 cm para os homens, o
colesterol HDL <50 mg/dL para mulheres ou <40 mg/dL para homens, pressão
arterial sistólica ≥130 mmHg ou pressão arterial diastólica ≥85 mmHg, níveis de
triglicérides ≥150 mg/dL, e glicemia de jejum ≥100 mg/dL.
Tabagismo foi definido como nunca, prévio ou atual. Para ser considerado
tabagismo prévio, o indivíduo deveria estar em abstinência por pelo menos 6
meses.

4.10. Exames laboratoriais
Os exames laboratoriais foram colhidos em cada um dos seis Centros de
Investigação do ELSA-Brasil, com tempo de jejum de 10 a 14 horas73.
Para dosar a glicemia de jejum e o teste de tolerância oral à glicose foi
utilizado o método da hexoquinase (ADVIA 1200, Siemens)73.
Para

avaliar

a

insulinemia

de

jejum,

foi

utilizado

o

ensaio

imunoenzimático.
Para a hemoglobina glicada, foi utilizada a cromatografia líquida de alto
desempenho (HPLC) (Bio- Rad Laboratories, Hercules, CA, EUA)73.
Para a dosagem do colesterol total, do HDL-colesterol e dos triglicérides,
foi usado o ensaio colorimétrico enzimático (ADVIA 1200, Siemens, Deerfield,
IL, EUA)73. O LDL-colesterol foi calculado usando a equação de Friedewald, com
exceção para casos de níveis elevados de triglicérides (> 400mg/dL), em que foi
utilizado um ensaio colorimétrico enzimático (ADVIA 1200, Siemens) 73.
Para a dosagem de proteína C-reativa de alta sensibilidade (PCRas) foi
utilizado o método imunoquímico (nefelometria, Siemens)73.
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4.11. Análise estatística
As variáveis contínuas foram expressas como média e desvio-padrão ou
mediana e intervalo interquartil (IQ) e comparadas usando análise de variância
(ANOVA) ou testes de Kruskal-Wallis. As variáveis categóricas foram expressas
como proporções e comparadas pelo teste do qui-quadrado de Pearson.
Foram criados modelos de regressão linear uni e multivariados para
avaliar a associação de obesidade e saúde metabólica com a EIMC, utilizada
como variável contínua, medida em milímetros. O modelo 1 foi ajustado para
sexo, idade, raça e tabagismo. No modelo 2 foram incluídas, além das variáveis
do modelo 1, glicemia de jejum, PAS, colesterol HDL e triglicérides.
Realizamos uma análise de sensibilidade usando a medida da EIMC
média, definida como a média aritmética das medidas realizadas nas carótidas
comuns direita e esquerda.
Os modelos de regressão logística foram construídos usando CAC >0 (vs
CAC=0). Razão de chances (RC) e intervalos de confiança de 95% (IC 95%)
foram apresentados em valores brutos e ajustados para idade, sexo, raça e
tabagismo no modelo 1. No modelo 2, foram incluídas, além das variáveis do
modelo 1, glicemia de jejum, PAS, colesterol HDL e triglicérides.
Realizamos análise adicional com os graus de obesidade e sua
associação com EIMC e com CAC.
As análises foram realizadas utilizando o software Stata 13.0 (StataCorp,
USA). Valores de p <0,05 foram considerados significativos.

5.

Resultados
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5.1. Espessura íntima-média carotídea

O fluxograma dos participantes do estudo e exclusões são apresentados
na figura 4. Dos 10.943 participantes do ELSA-Brasil com valores válidos de
EIMC, foram excluídos 604 participantes (5,5%) por antecedente de doença
cardiovascular prévia e quatro participantes por não terem realizado a medida
da altura, impossibilitando o cálculo do IMC. Após as exclusões, obtivemos
10.335 indivíduos para a análise.

Figura 4. Fluxograma de critérios de seleção do estudo (EIMC)
Nota: Doença cardiovascular prévia foi definida como antecedente de infarto do
miocárdio, de cirurgia para revascularização do miocárdio ou de acidente vascular
cerebral.

A Tabela 4 mostra as características dos participantes, categorizada por
faixas de IMC: <18,5 kg/m2 (n=97), 18,5-24,9 kg/m2 (n=3.847), 25-29,9 kg/m2
(n=4.200) e ≥30 kg/m2 (n=2.191). Houve leve predominância de mulheres: 5.819
(56,3%). A média de idade foi de 51,6 (±8,9) anos. A prevalência de obesidade
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foi de 21,2% (n=2.191). A obesidade abdominal foi presente em 99,3% dos
participantes obesos. A prevalência de síndrome metabólica aumentou
progressivamente com o aumento do IMC.
Tabela 4 – Características gerais dos participantes conforme faixas do índice de massa
corporal

Sexo
Feminino, n (%)
Idade (anos) (média ± DP)
Raça/cor da pele, n (%)
Brancos
Pardos
Negros
Outros (asiáticos,
indígenas)
Nível educacional, n (%)
Inferior ao ensino médio
Ensino médio completo
Ensino superior ou acima
Renda familiar mensal, n (%)
USD <1245
USD 1245-3319
USD ≥3320
Circunferência abdominal (cm)
(média ± DP)
Pressão arterial sistólica
(mmHg) (média ± DP)
Pressão arterial diastólica
(mmHg) (média ± DP)
HAS, n (%)
Uso de anti-hipertensivos, n
(%)
Glicemia de jejum (mg/dL)
(média ± DP)
HbA1c (%) (média ± DP)
DM, n (%)
Uso de medicação para DM

Total
N=10.335

<18,5
N=97

IMC
(kg/m2)
18,5-24,9
N=3.847

5.816 (56,2%)

57 (58,8%)

2.318 (60,2%)

2.119 (50,4%)

1.322 (60,3%)

< 0,001

51,6 (±8,9)

50,9 (±8,8)

50,9 (±9,0)

52,0 (±8,9)

51,9 (±8,7)

< 0,001

5.708 (55,2%)
2.592 (25,0%)
1.531 (14,8%)
395 (3,8%)

58 (59,8%)
23 (23,7%)
9 (9,3%)
7 (7,2%)

2.259 (58,7%)
925 (24,0%)
453 (11,8%)
174 (4,5%)

2.269 (54,2%)
1.103 (26,3%)
627 (14,9%)
152 (3,6%)

1.122 (51,2%)
541 (24,7%)
442 (20,2%)
62 (2,8%)

1.273 (12,3%)
3.627 (35,1%)
5.435 (52,6%)

14 (14,4%)
38 (39,2%)
45 (46,4%)

366 (9,5%)
1.190 (30,9%)
2.291 (59,6%)

554 (13,2%)
1.506 (35,8%)
2.140 (51%)

339 (15,5%)
893 (40,8%)
959 (43,7%)

2.736 (26,5%)
4.558 (44,1%)
3.002 (29,0%)

39 (40,2%)
42 (43,3%)
15 (15,5%)

912 (23,7%)
1.704 (44,3%)
1.215 (31,6%)

1.1129 (26,9%)
1.815 (43,2%)
1.241 (29,6%)

654 (29,9%)
996 (45,5%)
530 (24,2%)

90,2 (±12,3)

67,9 (±5,2)

80,2 (±7,3)

92,1 (±7,3)

105,1 (±9,7)

< 0,001

120,1 (±16,6)

114,7 (±17,2)

116,1 (±16,2)

121,7 (±16,3)

124,5 (±16,3)

< 0,001

75,6 (±10,6)

70,9 (±11,4)

72,5 (±10,2)

76,3 (±10,0)

80,2 (±10,2)

< 0,001

3.322 (32,1%)

10 (10,3%)

782 (20,3%)

1.434 (34,1%)

1.096 (50,0%)

< 0,001

2.637 (25,5%)

5 (5,2%)

600 (15,6%)

1.139 (27.1%)

893 (40.8%)

< 0,001

110,3 (±27,8)

101,7 (±18,8)

104,6 (±21,1)

111,3 (±27,6)

118,6 (±35,3)

< 0,001

5,4 (±0,9)
1.863 (18,0%)

5,3 (±0,7)
10 (10,3%)

5,3 (±0,7)
386 (10,0%)

5,4 (±0,9)
777 (18,5%)

5,7 (±1,1)
690 (31,5%)

< 0,001
< 0,001

757 (7,3%)

1 (1,0%)

137 (3,6%)

323 (7,7%)

296 (13,5%)

< 0,001

p
25-29,9
N=4.200

≥30
N=2.191

Tabagismo, n (%)
Nunca
5.934 (57,4%)
56 (57,8%)
2.353 (61,2%)
2.298 (54,7%)
1.227 (56,0%)
3.028 (29,3%)
11 (11,3%)
915 (23,8%)
1.378 (32,8%)
724 (33,0%)
Prévio
1.372 (13,3%)
30 (30,9%)
578 (15,0%)
524 (12,5%)
240 (11,0%)
Atual
Colesterol LDL (mg/dL)
131,2 (±34,1)
117,1 (±27,7)
129,2 (±32,7)
133,3 (±34,7)
131,6 (±35,1)
(média ± DP)
Colesterol HDL (mg/dL)
57,1 (±14,7)
69,9 (±18,5)
60,9 (±15,3)
55,5 (±13,9)
53,1 (±12,7)
(média ± DP)
Triglicérides (mg/dL) (mediana
112 (80 – 162)
86 (63 – 108)
93 (70 - 120)
122 (87 – 174)
137 (99 – 188)
+ IQ)
5.910 (57,2%)
31 (32,0%)
2.016 (52,4%)
2.528 (60,2%)
1.335 (60,9%)
Dislipidemia, n (%)
1.181 (11,4%)
5 (5,2%)
305 (7,9%)
547 (13,0%)
324 (14,8%)
Uso de hipolipemiantes, n (%)
6.295 (60,9%)
1 (1,0%)
869 (22,6%)
3.246 (77,3%)
2.176 (99,3%)
Obesidade abdominal, n (%)
3.710 (35,9%)
0
480 (12,5%)
1.805 (43,0%)
1.425 (65,0%)
Síndrome metabólica, n (%)
1,68 (0,93 – 3,0)
0,67 (0,25 – 1,13)
1,07 (0,57 – 1,71)
1,87 (1,13 – 3,02)
3,14 (1,93 – 5,08)
HOMA-IR (mediana + IQ)
Proteína C-reativa* (mg/L)
2,8 (±4,5)
1,7 (±4,2)
1,9 (±4,0)
2,7 (±4,3)
4,5 (±5,1)
(mediana + IQ)
0,81 (±0,20)
0,71 (±0,15)
0,76 (±0,18)
0,82 (±0,20)
0,87 (±0,20)
EIMC (mm) (média ± DP)
Nota: cm: centímetro; DM: diabetes mellitus; DP: desvio padrão; EIMC: espessura íntima-média carotídea; HbA1c:
hemoglobina glicada; HDL: high-density lipoprotein; HOMA-IR: homeostasis model assessment of insulin resistance;
IMC: índice de massa corporal; IQ: intervalo interquartil; LDL: low-density lipoprotein; mg/dL: miligrama por decilitro; mg/L:
miligrama por litro; n: número de indivíduos; USD: dólares americanos; *Proteína C-reativa de alta sensibilidade.

< 0,001

< 0,001

<0,001

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
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Quando os indivíduos foram estratificados de acordo com a saúde
metabólica, encontramos que os indivíduos metabolicamente saudáveis eram
mais jovens, predominantemente mulheres, que tinham maior tempo de estudo
formal, menor prevalência de obesidade abdominal e que nunca fumaram
(Tabela 5).

Tabela 5 – Características dos participantes de acordo com a saúde
metabólica
Metabolicamente saudável

Sexo
Feminino, n (%)
Idade (anos) (média ± DP)
Raça/cor da pele, n (%)
Brancos
Pardos
Negros
Outros (asiáticos, indígenas)
Nível educacional, n (%)
Inferior ao ensino médio
Ensino médio completo
Ensino superior ou acima

Sim
N=1.608

Não
N=8.727

p

1.226 (76,2%)

4.590 (52,6%)

<0,0001

47,1 (±7,5)

52,4 (±8,9)

<0,0001

947 (58,9%)
383 (23,8%)
219 (13,6%)
47 (2,9%)

4.763 (54,6%)
2.210 (25,3%)
1.313 (15,0%)
348 (4,0%)

84 (5,2%)
513 (31,9%)
1.012 (62,9%)

1.189 (13,6%)
3.115 (35,7%)
4.426 (50,7%)

0,012

<0,001

Circunferência abdominal (cm) (média ± DP)

81,5 (±9,9)

91,8 (±12,1)

<0,001

Pressão arterial sistólica (mmHg) (média ± DP)

108,6 (±9,6)

122,2 (±16,7)

<0,001

Pressão arterial diastólica (mmHg) (média ± DP)

68,7 (±7,3)

76,9 (±10,5)

<0,001

Glicemia de jejum (mg/dL) (média ± DP)

93,8 (±4,1)

113,3 (±29,1)

<0,001

HbA1c (%) (média ± DP)

5,1 (±0,51)

5,5 (±0,96)

<0,001

Tabagismo, n (%)
Nunca
Prévio
Atual

1.071 (66,5%)
341 (21,2%)
197 (12,2%)

4.867 (55,7%)
2.687 (30,8%)
1.175 (13,4%)

Colesterol LDL (mg/dL) (média ± DP)

126,4 (±31,8)

132,1 (±34,4)

<0,001

Colesterol HDL (mg/dL) (média ± DP)

65,3 (±13,6)

55,6 (±14,3)

<0,001

Triglicérides (mg/dL) (mediana + IQ)

80 (61 - 102)

122 (86 - 174)

<0,001

Obesidade abdominal, n (%)

633 (39,3%)

5.662 (64,9%)

<0,001

HOMA-IR (mediana + IQ)

0,96 (0,48 – 1,52)

1,82 (1,05 – 3,17)

<0,001

Proteína C-reativa* (mg/L) (mediana + IQ)

0,98 (0,50 – 2,17)

1,50 (0,75 – 3,39)

<0,001

<0,001

Nota: cm: centímetro; DP: desvio padrão; HbA1c: hemoglobina glicada; HDL: high-density lipoprotein; HOMA-IR:
homeostasis model assessment of insulin resistance; IQ: intervalo interquartil; LDL: low-density lipoprotein; mg/dL:
miligrama por decilitro; mg/L: miligrama por litro; n: número de indivíduos; *Proteína C-reativa de alta sensibilidade.

Resultados 34

A prevalência de ObMS foi de 5,6% (n=124). A prevalência de ObMS em
homens foi de 1,9% (n=17) e de 8,1% (n=107) em mulheres (Tabela 6).
A prevalência de ObMS de acordo com os graus de obesidade foi de 6,4%
entre obesos grau 1, 3,4% entre obesos grau 2 e 3,7% entre obesos grau 3.
A média do IMC dos indivíduos com ObMS foi de 32,9 kg/m 2 (DP: ±2,9).
Quando analisamos os indivíduos com ObMS por graus de obesidade,
encontramos que 105 (84,7%) tinham obesidade grau 1, 15 (12,1%) obesidade
grau 2 e apenas 4 (3,2%) obesidade grau 3. Os 4 indivíduos com obesidade grau
3 eram mulheres, com os seguintes valores de IMC: 40,8, 42,7, 43,5 e 47,1
kg/m2.
O percentil 75 do HOMA-IR foi 2,70. Assim, dos 124 indivíduos com
ObMS, 25 (20,2%) eram insulinorresistentes.

Tabela 6 – Características dos participantes de acordo com a presença ou
ausência de obesidade e de saúde metabólica
Metabolicamente não saudável

Sexo
Feminino, n (%)
Idade (anos) (média ± DP)
Raça/cor da pele, n (%)
Brancos
Pardos
Negros
Outros (asiáticos, indígenas)
Nível educacional, n (%)
Inferior ao ensino médio
Ensino médio completo
Ensino superior ou acima
Circunferência abdominal (cm)
(média ± DP)
Pressão arterial sistólica (mmHg)
(média ± DP)
Pressão arterial diastólica (mmHg)
(média ± DP)
Glicemia de jejum (mg/dL) (média
± DP)
HbA1c (%) (média ± DP)
Tabagismo, n (%)
Nunca
Prévio
Atual

Metabolicamente saudável

Obesos
N=2.067

Não obesos
N=6.660

p

Obesos
N=124

Não obesos
N=1.484

p

1.215 (58,8)

3.375 (50,7)

<0,001

107 (86,3)

1.119 (75,4)

0,005

52,2 (8,7)

52,4 (8,9)

0,09

46,9 (6,8)

47,2 (7,6)

0,67

1.067 (51,6)
505 (24,4)
412 (19,9)
60 (2,9)

3.695 (55,5)
1.704 (25,5)
900 (13,5)
288 (4,3)

55 (44,3)
36 (29,0)
30 (24,2)
2 (1,6)

891 (60,0)
347 (23,4)
189 (12,7)
45 (3,0)

335 (16,2)
833 (40,3)
899 (43,5)

854 (12,8)
2.281 (34,2)
3.525 (52,9)

4 (3,2)
60 (48,4)
60 (48,4)

80 (5,4)
453 (30,5)
951 (64,1)

105,4 (9,64)

87,5 (9,28)

<0,001

99,2 (8,7)

80,0 (8,5)

<0,001

125,3 (16,2)

121,3 (16,8)

<0,001

110,8 (9,4)

108,4 (9,6)

0,008

80,6 (10,2)

75,8 (10,4)

<0,001

72,8 (6,7)

68,4 (7,2)

<0,001

120,0 (35,8)
5,72 (1,12)

111,2 (26,4)
5,44 (0,89)

<0,001
<0,001

94,7 (3,7)
5,18 (0,50)

93,7 (4,1)
5,08 (0,50)

0,01
0,02

1.148 (55,5)
699 (33,8)
220 (10,6)

3.716 (55,8)
1.988 (29,8)
955 (14,3)

79 (63,7)
25 (20,2)
20 (16,1)

991 (66,8)
316 (21,3)
177 (11,9)

<0,001

<0,001

<0,001

Continua

0,01

0,002

0,66
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Colesterol LDL (mg/dL) (média ±
131,6 (35,2)
132,2 (34,2)
0,1
131,0 (34,1)
126,0 (31,6)
DP)
Colesterol HDL (mg/dL) (média ±
52,5 (12,5)
56,6 (14,7)
<0,001
62,7 (12,5)
65,5 (13,6)
DP)
Triglicérides (mg/dL) (mediana +
141 (103 - 194)
115 (83 – 167)
<0,001
91,5 (71 – 111,5)
79 (60 – 101)
IQ)
2.054 (99,4%)
3.605 (54,1%)
<0,001
122 (98,4%)
511 (34,4%)
Obesidade abdominal, n (%)
3,21 (1,99 – 5,13)
1,53 (0,91 – 2,57)
<0,001
1,46 (0,91 – 2,40)
0,93 (0,25 – 1,46)
HOMA-IR (mediana + IQ)
Proteína C-reativa* (mg/L)
3,00 (1,45 – 5,90)
1,24 (0,65 – 2,66)
<0,001
2,45 (1,17 – 4,68)
0,92 (0,47 – 1,99)
(mediana + IQ)
Nota: cm: centímetro; DP: desvio padrão; HbA1c: hemoglobina glicada; HDL: high-density lipoprotein; HOMA-IR:
homeostasis model assessment of insulin resistance; IQ: intervalo interquartil; LDL: low-density lipoprotein; mg/dL:
miligrama por decilitro; mg/L: miligrama por litro; n: número de indivíduos; *Proteína C-reativa de alta sensibilidade.

Conclusão

A Figura 5 mostra a distribuição da EIMC de acordo com a saúde
metabólica e a presença ou ausência de obesidade. A média da EIMC foi de
0,81 mm (±0,20). A média para a subamostra metabolicamente saudável foi de
0,70 mm (±0,13) em indivíduos não obesos e de 0,76 mm (±0,13) em indivíduos
obesos (p<0,001). A média da EIMC para a subamostra metabolicamente não
saudável foi de 0,81 mm (±0,20) em indivíduos não obesos e de 0,88 mm (±0,20)
em indivíduos obesos (p<0,001).

Figura 5. Box-plot da espessura íntima-média carotídea de acordo com a saúde
metabólica e a presença ou não de obesidade (p<0,001 para todas as
comparações entre pares)

0,09
0,02
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
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A análise da EIMC por graus de obesidade e saúde metabólica está
demonstrada na tabela 7. Os indivíduos com ObMS tiveram menores valores de
EIMC que os indivíduos com ObMNS. Os indivíduos com obesidade grau 3 e
metabolicamente saudáveis tiveram os menores valores de EIMC dentre todas
as subamostras e não seguiram a tendência esperada de aumento com o grau
de obesidade.

Tabela 7 – Valores da espessura íntima-média carotídea (em mm) de
acordo com os graus de obesidade e saúde metabólica
ObMS
ObMNS
p
Obesidade grau 1
0,77 (±0,14)
0,88 (±0,21)
<0,001
Obesidade grau 2
Obesidade grau 3

0,76 (±0,12)

0,89 (±0,18)

0,04

0,61 (±0,04)

0,92 (±0,18)

0,02

Nota: IMC: índice de massa corporal; mm: milímetros; ObMS: obesidade metabolicamente
saudável; ObMNS: obesidade metabolicamente não saudável; kg/m 2: quilograma por metro
quadrado.

Após a realização do ajuste para sexo, idade, raça e tabagismo, a
diferença entre a subamostra com ObMS e a subamostra metabolicamente
saudável não obesa permaneceu estatisticamente significativa, bem como a
diferença entre a subamostra com ObMNS e a subamostra metabolicamente não
saudável e não obesa. Mesmo após o ajuste para variáveis do modelo 1 mais
glicemia de jejum, pressão arterial sistólica, colesterol HDL e triglicérides, a
diferença permaneceu estatisticamente significativa e a magnitude da diferença
da ObMS e da ObMNS foi comparável (0,053 vs 0,054, tabela 8), ou seja, a
obesidade, independentemente dos fatores de risco cardiovascular, esteve
associada a EIMC mais elevada.
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Os resultados se mantiveram essencialmente os mesmos em análise de
sensibilidade utilizando a EIMC média, que é a média aritmética das medidas
realizadas nas carótidas comuns direita e esquerda.
Tabela 8 – Beta-coeficientes e intervalo de confiança de 95% dos modelos
lineares que avaliaram a associação entre obesidade e espessura íntimamédia carotídea
Univariada

Obesidade
metabolicamente
saudável (ObMS)
(n=124)
Obesidade
metabolicamente
não saudável
(ObMNS)
(n=2.067)

Modelo 1*

Modelo 2**

 (IC95%)

p

 (IC95%)

p

 (IC95%)

p

0,056 (0,032 – 0,081)

<0,001

0,061 (0,038 – 0,082)

<0,001

0,053 (0,031 – 0,075)

<0,001

0,071 (0,061 – 0,081)

<0,001

0,074 (0,065 – 0,083)

<0,001

0,054 (0,045 – 0,063)

<0,001

Notas: *Modelo 1: análise multivariada ajustada para sexo, idade, raça e tabagismo; **Modelo 2: análise multivariada
ajustada para variáveis do modelo 1 mais glicemia de jejum, pressão arterial sistólica, colesterol HDL e triglicérides; :
Beta-coeficientes; IC 95%: intervalo de confiança de 95%.

5.2. Calcificação arterial coronariana

O fluxograma dos participantes do estudo e exclusões são apresentados
na figura 5. Dos 15.105 participantes do ELSA-Brasil, 10.557 foram excluídos
por não terem medida de CAC, restando 4.548 participantes. Desses, foram
excluídos 228 (5,0%) por antecedente de doença cardiovascular prévia, restando
4.320 indivíduos para a análise.
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Figura 5. Fluxograma de critérios de seleção do estudo (CAC)
Nota: Doença cardiovascular prévia foi definida como antecedente de infarto do
miocárdio, de cirurgia para revascularização do miocárdio ou de acidente vascular
cerebral.

A Tabela 9 mostra as características dos participantes, categorizada por
faixas de IMC: <18,5 kg/m2 (n=38), 18,5-24,9 kg/m2 (n=1.471), 25-29,9 kg/m2
(n=1.761) e ≥30 kg/m2 (n=1.050). Houve predominância de mulheres: 2.360
(54,6%). A média de idade foi de 50,7 (±8,8) anos. A prevalência de obesidade
foi de 24,3% (n=1.050) e a obesidade abdominal esteve presente em 99,2% dos
indivíduos obesos. A prevalência

de

progressivamente com o aumento do IMC.

síndrome

metabólica

aumentou
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Tabela 9 – Características gerais dos participantes conforme faixas do índice de
massa corporal
<18,5
N=38

IMC
(kg/m2)
18,5-24,9
N=1.471

25-29,9
N=1.761

≥30
N=1.050

2.360 (54,6%)

20 (52,6%)

836 (56,8%)

875 (49,7%)

629 (59,9%)

<0,001

50,7 (±8,8)

49,1 (±9,1)

50,2 (±8,9)

51,0 (±8,7)

51,0 (±8,7)

0,03

Total
N=4.320
Sexo
Feminino, n (%)
Idade (anos) (média ± DP)

p

Raça/cor da pele, n (%)
Brancos
2.499 (57,9%)
26 (68,4%)
904 (61,5%)
1.005 (57,1%)
564 (53,7%)
938 (21,7%)
4 (10,5%)
285 (19,4%)
397 (22,5%)
252 (24%)
Pardos
597 (13,8%)
2 (5,3%)
155 (10,5%)
252 (14,3%)
188 (17,9%)
Negros
231 (5,4%)
6 (15,8%)
112 (7,6%)
82 (4,7%)
31 (3,0%)
Outros (asiáticos, indígenas)
Nível educacional, n (%)
Inferior ao ensino médio
638 (14,8%)
4 (10,5%)
169 (11,5%)
280 (15,9%)
185 (17,6%)
1.780 (41,2%)
18 (43,4%)
547 (37,2%)
735 (41,7%)
480 (45,7%)
Ensino médio completo
1.902 (44,0%)
16 (42,1%)
755 (51,3%)
746 (42,4%)
385 (36,7%)
Ensino superior ou acima
Renda familiar mensal, n (%)
USD <1245
1.359 (31,5%)
14 (36,8%)
413 (28,1%)
565 (32,1%)
367 (35,0%)
1.879 (43,5%)
21 (55,3%)
658 (44,7%)
731 (41,5%)
469 (44,7%)
USD 1245-3319
1.063 (24,6%)
3 (7,9%)
394 (26,8%)
456 (25,9%)
210 (20,0%)
USD >3320
Circunferência abdominal
89,8 (±12,4)
67,9 (6,2±)
79,1 (±7,1)
90,7 (±7,1)
104,1 (±9,5)
(cm) (média ± DP)
Pressão arterial sistólica
119,3 (±16,2)
111,6 (±16,9)
115,1 (±15,6)
120,3 (±15,8)
123,7 (±16,2)
(mmHg) (média ± DP)
Pressão arterial diastólica
75,2 (±10,7)
69,9 (±11,6)
71,8 (±10,3)
75,4 (±10,0)
79,8 (±10,6)
(mmHg) (média ± DP)
1,297 (30,0%)
3 (7,9%)
268 (18,2%)
556 (31,6%)
470 (44,8%)
HAS, n (%)
Uso de anti-hipertensivos, n
1.006 (23,3%)
1 (2,6%)
198 (13,5%)
439 (24,9%)
368 (35,1%)
(%)
Glicemia de jejum (mg/dL)
110,8 (±28,4)
101,4 (±8,8)
104,5 (±19,1)
110,4 (±25,9)
120,5 (±39,2)
(média ± DP)
HbA1c (%) (média ± DP)
5,5 (±0,9)
5,4 (±0,6)
5,3 (±0,7)
5,4 (±0,9)
5,7 (±1,2)
843 (19,5%)
5 (13,2%)
158 (10,7%)
322 (18,3%)
358 (34,1%)
DM, n (%)
355 (8,2%)
0
46 (3,1%)
140 (8,0%)
169 (16,1%)
Uso de medicação para DM
Tabagismo, n (%)
Nunca
2.316 (53,6%)
23 (60,5%)
828 (56,3%)
888 (50,4%)
577 (55,0%)
1,312 (30,4%)
2 (5,3%)
366 (24,9%)
592 (33,6%)
352 (33,5%)
Prévio
692 (16,0%)
13 (34,2%)
277 (18,8%)
281 (16,0%)
121 (11,5%)
Atual
Colesterol LDL (mg/dL)
130,6 (±)
111,2 (±23,4)
128,0 (±32,0)
132,6 (±34,2)
131,6 (±36,7)
(média ± DP)
Colesterol HDL (mg/dL)
56,1 (±14,3)
65,7 (±16,4)
59,8 (±15,1)
54,9 (±13,8)
52,5 (±12,6)
(média ± DP)
Triglicérides (mg/dL)
114 (81 – 164)
85,5 (65 – 105)
95 (70 – 130)
119 (86 – 172)
138 (102 – 190)
(mediana + IQ)
2.441 (56,5%)
10 (26,3%)
770 (52,4%)
1.027 (58,3%)
634 (60,4%)
Dislipidemia, n (%)
501 (11,6%)
4 (10,5%)
113 (7,7%)
215 (12,2%)
169 (16,1%)
Uso de hipolipemiantes, n (%)
2.539 (58,8%)
1 (2,6%)
243 (16,5%)
1.253 (71,2%)
1.042 (99,2%)
Obesidade abdominal, n (%)
1.561 (36,1%)
0
173 (11,8%)
705 (40,0%)
683 (65,1%)
Síndrome metabólica, n (%)
1,70 (0,97 – 2,98)
0,75 (0,27 – 1,40)
1,07 (0,59 – 1,68)
1,85 (1,18 – 2,84)
3,18 (1,98 – 4,99)
HOMA-IR (mediana + IQ)
Proteína C-reativa* (mg/L)
1,45 (0,72 – 3,34)
0,57 (0,29 – 1,33)
0,90 (0,49 – 1,8)
1,47 (0,80 – 3,07)
3,08 (1,51 – 6,30)
(mediana + IQ)
Nota: cm: centímetro; DM: diabetes mellitus; DP: desvio padrão; HbA1c: hemoglobina glicada; HDL: high-density
lipoprotein; HOMA-IR: homeostasis model assessment of insulin resistance; IMC: índice de massa corporal; IQ: intervalo
interquartil; LDL: low-density lipoprotein; mg/dL: miligrama por decilitro; mg/L: miligrama por litro; n: número de indivíduos;
USD: dólares americanos; *Proteína C-reativa de alta sensibilidade.

Quando os indivíduos foram estratificados de acordo com a saúde
metabólica, encontramos que os indivíduos metabolicamente saudáveis eram

<0,001

<0,001

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
< 0,001
< 0,001
<0,001
<0,001
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mais jovens, predominantemente mulheres, nunca fumaram, tinham maior
tempo de estudo formal e tinham menor circunferência abdominal (Tabela 10).

Tabela 10 – Características dos participantes de acordo com a saúde
metabólica
Metabolicamente saudável
Sim
N=642

Não
N=3.678

p

476 (74,1%)

1.884 (51,2%)

<0,0001

46,6 (±7,1)

51,4 (8,8±)

<0,0001

Raça/cor da pele, n (%)
Brancos
Pardos
Negros
Outros (asiáticos, indígenas)

386 (60,1%)
134 (20,9%)
100 (15,6%)
18 (2,8%)

2.113 (57,5%)
804 (21,9%)
497 (13,5%)
213 (5,8%)

Nível educacional, n (%)
Inferior ao ensino médio
Ensino médio completo
Ensino superior ou acima

46 (7,2%)
268 (41,7%)
328 (51,1%)

592 (16,1%)
1.512 (41,1%)
1.574 (42,8%)

Circunferência abdominal (cm) (média ± DP)

81,0 (±10,1)

91,4 (12,1±)

<0,0001

Pressão arterial sistólica (mmHg) (média ± DP)

108,4 (±9,5)

121,2 (±16,4)

<0,0001

Pressão arterial diastólica (mmHg) (média ± DP)

68,2 (±7,3)

76,4 (±10,7)

<0,0001

Glicemia de jejum (mg/dL) (média ± DP)

94,0 (±3,9)

113,7 (±29,8)

<0,0001

HbA1c (%) (média ± DP)

5,1 (±0,52)

5,5 (±0,97)

<0,0001

Tabagismo, n (%)
Nunca
Prévio
Atual

393 (61,2%)
152 (23,7%)
97 (15,1%)

1,923 (52,3%)
1,160 (31,5%)
595 (16,2%)

Colesterol LDL (mg/dL) (média ± DP)

125,5 (±30,4)

131,5 (±34,7)

<0,0001

Colesterol HDL (mg/dL) (média ± DP)

64,0 (±13,0)

54,7 (±14,1)

<0,0001

Triglicérides (mg/dL) (mediana + IQ)

81 (63 – 102)

123 (87 – 176)

0,0001

Sexo
Feminino, n (%)
Idade (anos) (média ± DP)

Obesidade abdominal, n (%)

0,007

<0,0001

<0,0001

231 (36,0%)

2.308 (62,8%)

<0,001

HOMA-IR (mediana + IQ)

1,06 (0,50 – 1,62)

1,90 (1,10 – 3,20)

0,0001

Proteína C-reativa* (mg/L) (mediana + IQ)

1,02 (0,56 – 2,42)

1,53 (0,76 – 3,52)

0,0001

Nota: cm: centímetro; DP: desvio padrão; HbA1c: hemoglobina glicada; HDL: high-density lipoprotein; HOMA-IR:
homeostasis model assessment of insulin resistance; IQ: intervalo interquartil; LDL: low-density lipoprotein; mg/dL:
miligrama por decilitro; mg/L: miligrama por litro; n: número de indivíduos; *Proteína C-reativa de alta sensibilidade.

A prevalência de ObMS foi de 5,5% (n=58), A prevalência de ObMS em
homens foi de 1,7% (n=7) e 8,1% (n=51) em mulheres (Tabela 11).
A prevalência de ObMS de acordo com os graus de obesidade foi de 6,4%
entre obesos grau 1, 3% entre obesos grau 2 e 5% entre obesos grau 3.

Resultados 41

A média do IMC dos indivíduos com ObMS foi de 32,9 kg/m 2 (DP: ±3,3).
Quando analisamos os indivíduos com ObMS por graus de obesidade,
encontramos que 48 (82,8%) tinham obesidade grau 1, 7 (12%) obesidade grau
2 e apenas 3 (5,2%) obesidade grau 3. Os três indivíduos com obesidade grau
3 eram mulheres, com os seguintes valores de IMC: 40,8, 42,7 e 47,1 kg/m 2.
O percentil 75 do HOMA-IR foi de 2,75. Assim, dos 58 indivíduos com
ObMS, 16 (27,6%) eram insulinorresistentes.

Tabela 11 – Características dos participantes de acordo com a presença ou
ausência de obesidade e de saúde metabólica
Metabolicamente não saudável
Obesos
N=992

Não obesos
N=2.686

Metabolicamente saudável
p

Obesos
N=58

Não obesos
N=584

Sexo
578 (58,3)
1,306 (48,6)
<0,001
51 (87,9)
425 (72,8)
Feminino, n (%)
51,2
(8,8)
51,5
(8,9)
0,41
46,5
(7,1)
46,7 (7,2)
Idade (anos) (média ± DP)
Raça/cor da pele, n (%)
Brancos
540 (54,4)
1.573 (58,5)
24 (41,4)
362 (62,0)
233 (23,5)
571 (21,3)
<0,001
19 (32,8)
115 (19,7)
Pardos
174 (17,5)
323 (12,0)
14 (24,1)
86 (14,7)
Negros
31 (3,1)
182 (6,8)
0
18 (3,1)
Outros (asiáticos, indígenas)
Nível educacional, n (%)
Inferior ao ensino médio
181 (18,3)
411 (15,3)
4 (6,9)
42 (7,2)
446 (45,0)
1.066 (39,7)
<0,001
34 (58,6)
234 (40,1)
Ensino médio completo
365 (36,8)
1.209 (45,0)
20 (34,5)
308 (52,7)
Ensino superior ou acima
Circunferência abdominal (cm)
104,5 (9,4)
86,5 (9,0)
<0,001
98,0 (9,4)
79,3 (8,4)
(média ± DP)
Pressão arterial sistólica (mmHg)
124,6 (16,2)
119,9 (16,3)
<0,001
109,0 (8,4)
108,4 (9,6)
(média ± DP)
Pressão arterial diastólica
80,2 (10,6)
75,0 (10,4)
<0,001
71,8 (6,6)
67,8 (7,3)
(mmHg) (média ± DP)
Glicemia de jejum (mg/dL)
122,0 (39,9)
110,7 (24,4)
<0,001
95,4 (3,4)
93,9 (3,9)
(média ± DP)
5,8 (1,2)
5,4 (0,8)
<0,001
5,2 (0,5)
5,1 (0,5)
HbA1c (%) (média ± DP)
Tabagismo, n (%)
Nunca
539 (54,3)
1.384 (51,5)
38 (65,5)
355 (60,8)
<0,001
341 (34,4)
819 (30,5)
11 (19,0)
141 (24,1)
Prévio
112 (11,3)
483 (18,0)
9 (15,5)
88 (15,1)
Atual
Colesterol LDL (mg/dL) (média ±
131,3 (36,8)
131,6 (33,9)
0,85
136,6 (35,0)
124,4 (29,7)
DP)
Colesterol HDL (mg/dL) (média ±
52,1 (12,6)
55,7 (14,5)
<0,001
59,9 (9,7)
64,5 (13,2)
DP)
Triglicérides (mg/dL) (mediana +
141 (105 – 197)
116 (82 – 168)
<0,001
94,5 (78 – 118)
80 (62 – 101,5)
IQ)
984 (99,2%)
1.324 (49,3%)
<0,001
58 (100%)
173 (29,6%)
Obesidade abdominal, n (%)
3,28 (2,06 – 5,08)
1,55 (0,92 – 2,57)
<0,001
1,86 (1,31 – 2,90)
0,96 (0,46 – 1,53)
HOMA-IR (mediana + IQ)
Proteína C-reativa* (mg/L)
3,08 (1,51 - 6,31)
1,22 (0,64 – 2,63)
<0,001
3,11 (1,81 – 5,76)
0,96 (0,52 – 2,14)
(mediana + IQ)
Nota: cm: centímetro; DP: desvio padrão; HbA1c: hemoglobina glicada; HDL: high-density lipoprotein; HOMA-IR:
homeostasis model assessment of insulin resistance; IQ: intervalo interquartil; LDL: low-density lipoprotein; mg/dL:
miligrama por decilitro; mg/L: miligrama por litro; n: número de indivíduos; *Proteína C-reativa de alta sensibilidade.

p
0,01
0,86

<0,01

0,02

<0,001
0,62
<0,001
<0,01
0,36

0,67

<0,01
0,01
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
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A análise da CAC por graus de obesidade e saúde metabólica está
demonstrada na tabela 12. Os indivíduos com ObMS tiveram uma frequência
menor de escore de CAC>0 em relação aos indivíduos com ObMNS. Os três
indivíduos metabolicamente saudáveis com obesidade grau 3 não tiveram
escore de CAC aumentado.
Na subamostra de indivíduos com ObMNS houve uma tendência de queda
da frequência do escore de CAC positivo conforme o aumento do grau de
obesidade.

Tabela 12 – Número de indivíduos com calcificação coronariana presente
(CAC>0) de acordo com os graus de obesidade e saúde metabólica
ObMS
ObMNS
p
(N=58)
(N=992)
Obesidade grau 1
7 (14,6%)
230 (32,9%)
0,008
Obesidade grau 2
Obesidade grau 3

1 (14,3%)

68 (30,0%)

0,37

0

15 (25,4%)

0,31

Nota: CAC: calcificação arterial coronariana; IMC: índice de massa corporal; ObMS: obesidade
metabolicamente saudável; ObMNS: obesidade metabolicamente não saudável; kg/m 2:
quilograma por metro quadrado.

Na regressão logística univariada e nos modelos de regressão logística
criados, constatamos que a subamostra com ObMNS teve maior calcificação
coronariana em relação à subamostra não obesa e metabolicamente não
saudável no modelo 1 (ajustado para sexo, idade, raça e tabagismo), porém esta
diferença deixou de ser significativa após ajuste para variáveis do modelo 2
(modelo 1 mais glicemia de jejum, pressão arterial sistólica, colesterol HDL e
triglicérides) (Tabela 13).
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Tabela 13 – Regressão logística univariada e multivariada avaliando a associação
entre obesidade, saúde metabólica e calcificação arterial coronariana
(CAC=0 vs CAC>0)
Univariada
RC
Obesidade
metabolicamente
saudável (ObMS)
(n=58)

(IC 95%)

1,16 (0,53 – 2,54)

Modelo 1*
p

0,72

RC

(IC 95%)

1,49 (0,58 – 3,83)

Modelo 2**
p

RC (IC 95%)

p

0,41

1,40 (0,52 – 3,74)

0,51

Obesidade
metabolicamente não
1,06 (0,90 – 1,24)
0,50
1,35 (1,12 – 1,62)
<0,01
1,13 (0,93 – 1,37)
saudável (ObMNS)
(n=992)
Notas: *Modelo 1: análise multivariada ajustada para sexo, idade, raça e tabagismo; **Modelo 2: análise multivariada
ajustada para variáveis do modelo 1 mais glicemia de jejum, pressão arterial sistólica, colesterol HDL e triglicérides; IC
95%: intervalo de confiança de 95%; RC: razão de chances.

0,21

6.

Discussão
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6.1. Resumo dos principais achados
Este

estudo

evidenciou

uma

baixa

prevalência

de

obesidade

metabolicamente saudável: 5,6% na análise com EIMC e 5,5% na análise com
CAC. Isto deve-se provavelmente à adoção de uma definição estrita. O fenótipo
metabolicamente saudável da obesidade é ainda mais raro em graus de
obesidade mais acentuados.
A estratificação dos indivíduos de acordo com a saúde metabólica,
evidenciou que os indivíduos metabolicamente saudáveis eram mais jovens,
predominantemente mulheres, tinham maior tempo de estudo formal, menor
circunferência abdominal e nunca tinham fumado.
Encontramos que para ambos os estratos metabolicamente saudável ou
não saudável, houve um aumento na pressão arterial sistólica, pressão arterial
diastólica, circunferência abdominal, glicemia de jejum, hemoglobina glicada,
triglicérides, HOMA-IR e PCRas dos obesos em comparação com os não
obesos. Ou seja, quando comparamos indivíduos com o mesmo status
metabólico (saudável ou não), os obesos tiveram níveis mais elevados de cada
um desses fatores de risco. Uma associação inversa semelhante foi observada
para o colesterol HDL. Para o colesterol LDL não houve diferença significativa.
Estes achados estão de acordo com os encontrados por Krammer et al.68
Também encontramos que a maioria dos indivíduos com ObMS tinha
obesidade grau 1 (84,7% na análise com EIMC e 82,8% na análise com CAC) e
raramente tinham obesidade grau 3 (3,2% na análise com EIMC e 5,2% na
análise com CAC).
Uma

parcela

considerável

dos

indivíduos

com

ObMS

era

insulinorresistente pelo critério utilizado: 20,2% na análise com EIMC e 27,6%
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na análise com CAC.
Na análise com EIMC, evidenciou-se que os indivíduos obesos,
metabolicamente saudáveis ou não, independentemente dos fatores de risco
cardiovascular, apresentaram maior EIMC. A análise da EIMC por graus de
obesidade evidenciou que os indivíduos metabolicamente saudáveis com
obesidade grau 3 tinham os menores valores de EIMC entre todas as
subamostras.
Na análise com CAC, evidenciou-se que na subamostra metabolicamente
não saudável, os obesos tiveram maior calcificação coronariana em relação aos
não obesos, porém esta diferença deixou de ser significativa após ajuste para
possíveis variáveis de confusão.
A análise da CAC por graus de obesidade e saúde metabólica evidenciou
que os indivíduos com ObMS tiveram menor frequência de escore de CAC>0 em
relação aos indivíduos com ObMNS, apesar da significância estatística ter sido
demonstrada apenas para a obesidade grau 1, provavelmente por ser a
subamostra como maior número de participantes obesos. Na subamostra com
indivíduos com ObMNS houve tendência de queda da frequência do escore de
CAC positivo conforme o aumento do grau de obesidade.

6.2. Obesidade metabolicamente saudável
A prevalência de ObMS no nosso estudo foi menor do que na maioria
dos estudos21-23, 27, inclusive em estudo prévio do ELSA-Brasil que comparou
quatro definições de saúde metabólica36. Isso se deve ao fato de termos usado
uma definição bastante estrita para definir saúde metabólica.
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No nosso estudo, também encontramos que em graus mais avançados
de obesidade (graus 2 e 3), a ObMS se torna ainda menos frequente, o que
demonstra que há uma piora do perfil metabólico diretamente proporcional ao
aumento do IMC.
Encontramos uma maior prevalência de ObMS entre mulheres e
indivíduos mais jovens, o que é consistente com achados prévios39, 54.
Quando se é utilizada uma definição bastante estrita de ObMS, este
fenótipo da obesidade se torna relativamente raro. Talvez, este seja o principal
motivo pelo qual a maioria dos estudos com ObMS utilize a definição de se ter
de um a dois componentes da síndrome metabólica para se definir saúde
metabólica. Porém, há de se convir que um indivíduo que já tenha desenvolvido
alteração pressórica, glicêmica e/ou de lípides não deva ser considerado
“metabolicamente saudável”. Mas, para termos um número de indivíduos com o
fenótipo de ObMS estritamente definido suficiente para se conseguir demonstrar
diferença estatística é necessária uma grande amostra populacional. Como o
ELSA-Brasil possui um grande número de participantes, isto nos possibilitou
utilizar esta definição estrita. Na análise com EIMC, em que contamos com
10.335 participantes, identificamos 124 indivíduos com ObMS e conseguimos
evidenciar que a obesidade, independentemente dos fatores de risco
cardiovascular, contribui para maior aterosclerose subclínica. Já na análise com
CAC, em que contamos com um número menor de participantes (n=4.320),
identificamos apenas 58 indivíduos com ObMS e não evidenciamos com
significância estatística que a obesidade, independentemente dos fatores de
risco cardiovascular, contribui para maior aterosclerose subclínica, medida pela
calcificação coronariana.
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6.3. Espessura íntima-média carotídea – contextualização dos achados
Zhao et al., num estudo recém-publicado80 com dados de análises
transversais de 3.497 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de idade em 5
países (Brasil, China, Grécia, Itália e Espanha) e que utilizou uma definição
estrita de saúde metabólica, encontraram uma EIMC maior em indivíduos
metabolicamente saudáveis com sobrepeso e obesidade em comparação com
indivíduos com peso normal. Um estudo caso-controle recente81, também
realizado com crianças e adolescentes, de 6 a 16 anos de idade, e que utilizou
definição estrita de saúde metabólica, evidenciou que indivíduos com ObMS e
ObMNS tiveram valores similares de EIMC e maiores em comparação com os
controles sem obesidade. Estes dados estão de acordo com os nossos achados,
evidenciando que a obesidade, mesmo na ausência de alterações metabólicas,
contribui para uma EIMC maior.
A publicação recente de um estudo de coorte sulcoreano29, que utilizou
definição estrita de saúde metabólica e seguiu 4.506 homens, metabolicamente
saudáveis na linha de base, por uma mediana de 4,2 anos (IQ: 2,2 – 6,9),
mostrou que 1.916 participantes desenvolveram aterosclerose subclínica,
medida pela EIMC (EIMC aumentado foi definido como >0,9 mm ou presença de
placa) e os participantes metabolicamente saudáveis com IMC mais alto
desenvolveram anormalidades metabólicas com maior frequência durante o
seguimento, portanto, o fenótipo ObMS é instável e pode progredir em direção a
anormalidades metabólicas evidentes.
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Um outro estudo82, em homens sulcoreanos, que avaliou os fenótipos
da obesidade, a EIMC e a influência da ACR, constatou que em comparação
com os indivíduos metabolicamente saudáveis e com IMC normal, os indivíduos
com ObMS tinham um risco aumentado de aterosclerose carotídea subclínica,
entretanto, esse risco foi atenuado por níveis mais altos de ACR.
Um estudo italiano83 que comparou mulheres com ObMS, obesas
insulinorresistentes (definição utilizada de ObMNS) e mulheres não obesas
metabolicamente saudáveis, constatou que os indivíduos com ObMS tinham um
perfil de risco metabólico e cardiovascular intermediário ao observado em
mulheres obesas insulinorresistentes e mulheres não obesas metabolicamente
saudáveis e os valores da EIMC encontrados foram mais baixos nas mulheres
com ObMS em comparação às insulinorresistentes.
Buscemi et al.84 constataram que indivíduos com sobrepeso ou
obesidade metabolicamente saudáveis tiveram valores de EIMC mais elevados
em comparação com indivíduos metabolicamente saudáveis com IMC normal.
Já outros dois estudos85, 86 não conseguiram comprovar que a ObMS
está associada à maior aterosclerose subclínica, medida pela EIMC, em
comparação a indivíduos metabolicamente saudáveis com IMC normal. Cabe
ressaltar que em ambos os estudos foi utilizada uma definição não estrita de
saúde metabólica: para o indivíduo ser considerado como tendo ObMS poderia
ter até 2 componentes da síndrome metabólica 38, incluindo o critério da
circunferência abdominal.
Bobbioni-Harsch et al.87 fizeram um estudo prospectivo, com três anos
de seguimento, para avaliar o desenvolvimento e progressão de aterosclerose
subclínica, medida pela EIMC e incidência de fatores de risco cardiometabólicos
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em indivíduos com sobrepeso ou obesidade em comparação com indivíduos
com IMC normal. Todos os indivíduos eram metabolicamente saudáveis na linha
de base e foi constatado que mesmo que os marcadores cardiometabólicos
permanecessem dentro da faixa da normalidade, os indivíduos com sobrepeso
ou obesidade apresentaram valores de EIMC mais elevados em comparação
com os indivíduos com IMC normal, o que reforça a nossa hipótese de que a
obesidade, independentemente dos fatores de risco cardiometabólicos, está
associada à aterosclerose subclínica.
Assim, as evidências apontam para o fato de a ObMS estar associada a
maiores valores de EIMC quando uma definição estrita de saúde metabólica é
utilizada, o que é corroborado pelos nossos achados.

6.4. Calcificação arterial coronariana – contextualização dos achados
Na revisão de literatura realizada foram encontrados apenas seis
estudos que avaliam os fenótipos da obesidade com a calcificação coronariana.
Quatro desses estudos foram realizados na população sulcoreana e dois na
população

norte-americana.

Analisaremos

primeiramente

os

estudos

sulcoreanos.
O primeiro estudo sulcoreano88 foi realizado com grande número de
participantes metabolicamente saudáveis (n=14.828) e utilizou uma definição
estrita de saúde metabólica: nenhum dos componentes da síndrome metabólica
e HOMA-IR < 2,5 e definição de obesidade conforme recomendação da OMS
para a Ásia e o Pacífico89 (IMC ≥ 25 kg/m2). Este estudo tinha como objetivo
comparar o escore de CAC entre indivíduos com ObMS e indivíduos
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metabolicamente saudáveis com IMC normal89(grupo de referência). Foi
encontrada uma baixa prevalência geral de CAC>0 (6,8%) e também foi
encontrado que indivíduos com ObMS tinham um escore de CAC maior do que
o grupo de referência, porém o ajuste para fatores de risco metabólicos atenuou
acentuadamente esta associação, que deixou de ser estatisticamente
significativa. Neste estudo, os participantes com ObMS tinham uma maior
prevalência de aterosclerose coronariana subclínica do que os participantes com
peso normal metabolicamente saudáveis, o que apoia a ideia de que a ObMS
não é uma condição inofensiva. Essa associação, no entanto, foi mediada por
fatores de risco metabólicos em níveis abaixo dos considerados anormais, o que
sugere que o rótulo de metabolicamente saudável para obesos pode ser um
artefato dos níveis de corte utilizados na definição de saúde metabólica. Esses
achados estão em concordância com os achados do nosso estudo.
O segundo deles90, objetivou avaliar se a ObMS aumenta o risco
cardiovascular devido à transitoriedade do status metabolicamente saudável ou
se esse aumento é devido às diferentes definições utilizadas para ObMS. Foi
analisada uma coorte de forma retrospectiva e incluiu participantes com CAC=0
na linha de base e com medidas de escore de CAC seriadas com pelo menos
12 meses de diferença da medida inicial. A obesidade foi definida como IMC ≥
25 kg/m2

89

e

foram utilizadas

duas definições de saúde metabólica: ≤1

componente da síndrome metabólica (ObMS classe I) e nenhum componente da
síndrome metabólica (ObMS classe II). Durante uma mediana de seguimento de
45 meses, 32,2% dos indivíduos com ObMS classe I e 10,2% dos indivíduos com
ObMS classe II desenvolveram síndrome metabólica. Os indivíduos com ObMS
classe I tiveram um risco significativamente aumentado de progressão da
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calcificação

coronariana

em

relação

ao

grupo

referência

(indivíduos

metabolicamente saudáveis não obesos), enquanto que os indivíduos com
ObMS classe II não tiveram. Já nos indivíduos com ObMS classe I que
mantiveram seu status metabólico não houve progressão significativa de
calcificação coronariana. Neste estudo, quando se utilizou uma definição estrita
de ObMS (ObMS classe II), como a utilizada por nós, a ObMS não esteve
associada com maior calcificação coronariana, o que está de acordo com os
nossos achados.
O terceiro91, é um estudo transversal que definiu obesidade como IMC ≥
25 kg/m2, e saúde metabólica como ≤1 componente da síndome metabólica
associado ao maior decil do HOMA-IR e maior decil da PCRas. Neste estudo, os
indivíduos metabolicamente não saudáveis tiveram maior CAC que os
metabolicamente saudáveis, independentemente de se ter obesidade, sugerindo
que o status metabólico esteja mais associado à CAC do que a obesidade, o que
é conflitante com os nossos achados.
O quarto estudo92, também transversal, utilizou a mesma definição de
obesidade que os anteriores e definiu saúde metabólica pelos critérios de
Wildman25. Foram avaliadas CAC e estenose coronariana significativa (>50%) e
foi encontrado que os indivíduos com ObMS apresentaram carga aterosclerótica
subclínica significativamente mais altas do que o grupo referência (indivíduos
metabolicamente saudáveis não obesos).
Em relação ao estudos norte-americanos, o primeiro deles, de autoria
de Khan et. al93, foi realizado com 475 mulheres. Eles encontraram que mulheres
de meia-idade com sobrepeso ou obesidade metabolicamente saudáveis,
caracterizadas pela ausência de síndrome metabólica (excluindo o critério da
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circunferência abdominal) e nível de PCRas de acordo com a definição do NCEP
ATP-III38), tinham uma carga aterosclerótica subclínica (medida pela CAC, EIMC
e velocidade da onda de pulso aórtica) significativamente maior do que mulheres
metabolicamente saudáveis com peso normal.
O segundo estudo norte-americano, recém-publicado, é uma análise
transversal no Framingham Heart Study. Nele, Echouffo-Tcheugui et al.94
definiram saúde metabólica como ≤1 componente da síndrome metabólica38 e
encontraram que indivíduos com ObMS tiveram maior CAC do que indivíduos
não obesos metabolicamente saudáveis.
Em relação a estudos com angiotomografia de coronárias, entre
pacientes com suspeita de doença arterial coronariana (DAC) encaminhados
para realização deste exame, um IMC mais alto associou-se independentemente
com maior prevalência, extensão e gravidade da DAC e maior risco de infarto do
miocárdio a médio prazo95. O risco metabólico entre as categorias de IMC
também modificou o risco de eventos cardiovasculares incidentes, sugerindo
que, embora o IMC sirva como um marcador do risco de DAC quando
considerado isoladamente, o risco associado ao IMC é mediado principalmente
pela presença de outros fatores de risco metabólicos96.
Em resumo, os dados presentes na literatura são conflituosos,
provavelmente pela falta de uma definição universal para ObMS e também pela
adoção de diferentes grupos de referência para comparação: alguns estudos
utilizaram como referência indivíduos com IMC normal, enquanto outros,
indivíduos não obesos. Além disso, todos os estudos foram realizados em
indivíduos sulcoreanos ou norte-americanos, o que torna difícil a extrapolação
desses resultados para outras populações e etnias.
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6.5. Obesidade, obesidade metabolicamente saudável, risco de eventos
cardiovasculares e de mortalidade
Uma metanálise7 com quase três milhões de indivíduos constatou que,
em comparação com indivíduos de peso normal, indivíduos com obesidade
(geral) e obesidade graus 2 e 3 tiveram mortalidade por todas as causas
significativamente maior. Indivíduos com obesidade grau 1 não tiveram maior
mortalidade, e indivíduos com sobrepeso tiveram mortalidade significativamente
menor. Esses dados destacam a complexidade da relação entre peso e
mortalidade e sugerem que fatores adicionais, possivelmente metabólicos,
podem afetar o risco de morte nas categorias de IMC. Neste sentido, Kramer et
al68. publicaram uma revisão sistemática e metanálise com o objetivo de avaliar
o efeito do status metabólico sobre o risco de mortalidade por todas as causas e
mortalidade por eventos cardiovasculares em indivíduos com peso normal,
sobrepeso e obesidade e concluíram que a definição de saúde metabólica mais
utilizada foi a do NCEP ATP-III38 e que depois de analisarem apenas os estudos
com pelo menos 10 anos de seguimento, o grupo com ObMS apresentou maior
mortalidade

e

risco

cardiovascular

em

comparação

com

o

grupo

metabolicamente saudável com peso normal. Esses dados indicam que, com o
seguimento em longo prazo, a obesidade metabolicamente saudável está
associada a maior mortalidade e risco cardiovascular. Assim, estudos prévios
que avaliaram ObMS com seguimento por curto prazo ou que compararam esses
indivíduos com grupos controle não bem caracterizados quanto ao risco
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cardiovascular podem ter contribuído para o conceito do fenótipo de “obesidade
benigna”, que não estaria associada a eventos adversos.
Além da metanálise realizada por Kramer et al.68, existem mais outras
quatro

metanálises69,

97-99

que

avaliaram

a

associação

do

fenótipo

metabolicamente saudável da obesidade com mortalidade por todas as causas,
mortalidade por DCV, ou DCV clínica ou subclínica e concluíram que a ObMS
não é uma condição benigna, além de clamarem pela necessidade de uma
definição mais estrita de ObMS e universalmente aceita para tornar mais factível
a comparação entre estudos.
Diversos estudos prospectivos100, 101 evidenciaram que obesos com baixa
ACR têm maior risco de mortalidade que os indivíduos com peso normal com
boa ACR, porém o mesmo não ocorre com obesos com boa ACR (fat but fit
phenomenon). Contudo, não está claramente definido se a ACR é um fator
independente dos fatores de risco cardiovascular. A atividade física é o principal
determinante não genético da ACR e ainda tem efeitos benéficos na distribuição
de gordura corporal, sensibilidade à insulina e outras características da síndrome
metabólica. Portanto, ACR e fatores de risco metabólico estão provavelmente
associados e logo, a ACR pode ser apenas um marcador de um estilo de vida
comum da ObMS11.
Uma recém-publicada metanálise102 avaliando o papel da atividade
física e da aptidão cardiorrespiratória (ACR) no prognóstico da ObMS constatou
que indivíduos com ObMS são mais ativos, gastam menos tempo em
comportamento sedentário e têm um nível mais alto de ACR que os indivíduos
com ObMNS, sugerindo que seu perfil metabólico mais saudável poderia ser
pelo menos em parte devido a um estilo de vida mais saudável. Além disso, a
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metanálise de estudos de coorte que contavam com avaliação de atividade física
apoia a noção que os indivíduos com ObMS têm um risco de 24 a 33% maior de
mortalidade por todas as causas e mortalidade e morbidade por DCV em
comparação com indivíduos metabolicamente saudáveis com peso normal.
Apenas um estudo40 examinou o papel do ACR no prognóstico de indivíduos
com ObMS, sugerindo que as diferenças no risco de mortalidade por todas as
causas e mortalidade e morbidade por DCV entre indivíduos com ObMS e
indivíduos metabolicamente saudáveis com peso normal são amplamente
explicadas por diferenças na ACR entre esses dois fenótipos.
Coletivamente, esses resultados sugerem que os pacientes com ObMS
podem ser heterogêneos em termos de risco de DCV. A falta de uma definição
única para ObMS, bem como o seu caráter transitório, podem ter contribuído
para esses resultados inconsistentes. No entanto, o valor prognóstico da ObMS
é ainda assunto de muito debate e enfrenta um desafio considerável.

6.6. Possíveis explicações para os resultados das análises com espessura
íntima-média carotídea e calcificação coronariana terem sido diferentes
No Framingham Heart Study, Kathiresan et al.103 tentaram estabelecer
a inter-relação entre as medidas de aterosclerose subclínica detectadas por três
diferentes métodos de imagem. Eles avaliaram as placas aórticas abdominais e
torácicas usando ressonância magnética cardiovascular, CAC e calcificação da
aorta torácica por tomografia computadorizada por feixe de elétrons e EIMC por
ultrassonografia

em

292

participantes,

todos

brancos,

sem

doença

cardiovascular prévia. Os participantes foram classificados como tendo alto nível
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de aterosclerose para cada método de imagem se o valor estivesse entre os 20%
mais altos da distribuição específica por sexo. Eles encontraram 68 homens e
57 mulheres com resultado de alto nível de aterosclerose por pelo menos um
dos métodos. Destes indivíduos, 30 homens e 30 mulheres pela CAC e 30
homens e 30 mulheres pela EIMC tiveram alto nível de aterosclerose, porém
apenas 13 homens e 13 mulheres por ambos os métodos. Apenas 4,4% dos
homens e 15,7% das mulheres pelos 3 métodos. Assim, eles encontraram uma
correlação significativa positiva, mas fraca entre CAC e EIMC. Um outro
estudo104 evidenciou correlação positiva entre CAC e EIMC em homens brancos
e negros na quinta década de vida, porém essa correlação foi mais forte nos
negros. Estudo recente do MESA105 evidenciou que um escore de EIMC tem um
valor aditivo na predição de desfechos com doença arterial coronariana num
modelo com CAC>0. Assim, parece que a EIMC e a CAC fornecem informações
complementares sobre risco cardiovascular.
Em outra publicação do estudo MESA, Malik et al106. avaliaram CAC e
EIMC em 6.603 pessoas de origem multiétnica e concluíram que indivíduos com
síndrome metabólica ou diabetes têm baixo risco para DAC quando o escore de
CAC ou a EIMC não estão aumentados. Naquela população, a predição de
eventos cardiovasculares futuros foi melhor avaliada pela CAC do que pela
EIMC.
Outras possíveis explicações: a amostra na análise com CAC era menor,
assim o poder para achar uma diferença estatisticamente significativa era menor.
O escore de CAC revela uma placa já calcificada, o que leva mais tempo para
ocorrer e a população do nosso estudo é relativamente jovem, enquanto a EIMC
é uma alteração preaterosclerótica, portanto evidencia alterações mais
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precoces. Também analisamos a EIMC como variável contínua, o que torna mais
fácil captar pequenas diferenças.

6.7. Limitações

Os resultados desta análise devem ser considerados dentro do contexto
do desenho do estudo. Esta é uma análise transversal, portanto, permite avaliar
apenas associação, e não causalidade.
Segundo, a definição de obesidade metabolicamente saudável é
extremamente variável na literatura, o que dificulta comparações.
Terceiro, não realizamos medida de aptidão cardiorrespiratória ou de nível
de atividade física, que, quando presentes, poderiam atenuar a associação entre
obesidade e espessura íntima-média carotídea.
Por último, os valores de espessura íntima-média carotídea podem ser
influenciados por outros fenômenos que não apenas a aterosclerose subclínica.

6.8. Considerações finais

No final deste ano (2018), o ELSA-Brasil terminará a coleta de dados da
terceira Onda, que é a terceira coleta de dados presencial e atualizará o banco
de dados de eventos cardiovasculares e de mortalidade. Assim, a partir das
exposições colhidas na primeira Onda (2008 a 2010) e os novos dados da
terceira Onda, será possível fazermos análises prospectivas com os indivíduos
com

obesidade

metabolicamente

saudável,

como:

taxas

de

eventos
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cardiovasculares,

de

mortalidade

metabolicamente não saudável.

e

de

progressão

para

o

fenótipo

7. Conclusão
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A análise com EIMC evidenciou que a obesidade, independentemente
dos fatores de risco cardiovascular, foi associada à maior EIMC, mesmo após
ajuste minucioso para possíveis variáveis de confusão.
A análise com CAC evidenciou que a obesidade está relacionada com
maior calcificação coronariana, porém esta associação deixou de ser
estatisticamente

significativa

após

ajuste

para

fatores

de

risco

cardiometabólicos.
Este estudo evidenciou uma baixa prevalência de ObMS: 5,6% na
análise com EIMC e 5,5% na análise com CAC. Portanto, quando uma definição
estrita é utilizada, a ObMS é um fenótipo pouco frequente. Além disso, a ObMS
é ainda mais rara na obesidade mais acentuada (graus 2 e 3), com prevalência
abaixo de 5%.
Nossos achados apontam no sentido de não existir um padrão “saudável”
de obesidade, pois mesmo dentro da mesma categoria de status metabólico
(saudável ou não saudável), mostramos que a maioria dos fatores de risco
cardiovascular (pressão arterial, obesidade abdominal, glicemia de jejum,
hemoglobina glicada, triglicérides, baixo nível de colesterol HDL e resistência à
insulina) aumentam nos indivíduos obesos em comparação com os não obesos.
Este achado novamente contraria a ideia de que a obesidade possa ser
inofensiva do ponto de vista cardiometabólico.
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