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Complemento tema 1 

 

 Obesidade metabólica de peso normal/OMPN (OLIVEROS et al., 2014):  

 Atual definição de obesidade que considera massa corporal/MC e 

estatura tem sido contestada com recentes evidências obesidade 

definida pelo IMC pode não identificar precisamente todo risco de 

doenças cardiovasculares relacionado à obesidade; 

  

 Oliveros et al. (2014): pessoas com IMC normal e elevada gordura corporal 

apresentam risco aumentado de: 

 Desregulação metabólica,  

 Inflamação sistêmica e  

 Mortalidade; 

 

 Oliveros et al. (2014): é possível que desregulação metabólica vista em 

indivíduos com OMPN seja totalmente relacionada à aumentada adiposidade 

corporal que não é detectada pelo IMC; 

 

 Oliveros et al. (2014): indivíduo classificado como normal pelos padrões do 

IMC (< 25 kg/m2), mas tem percentual de gordura corporal elevado (>30%), 

apresenta alto grau de desregulação metabólica obesidade de peso 

normal/OPN, significativamente associada ao risco mais  de desenvolver: 

 Síndrome metabólica,  

 Disfunção cardiometabólica e  

 Alta mortalidade; 

 

 Oliveros et al. (2014): necessário atualizar conceito de obesidade deve ser 

baseado na adiposidade e não na MC; 

 Nem todos indivíduos com OPN apresentam risco de anormalidades 

metabólicas importante reconhecer indivíduo com OMPN para 

melhor estratificar seu risco baseando-se em sua adiposidade; 

 



 Lim e Meigs (2014): acúmulo de gordura em locais específicos (gordura 

ectópica) pode parcialmente contribuir para associação da adiposidade com 

risco cardiometabólico, enfatizando que distribuição regional de gordura, 

adicionada ao volume total de gordura, pode ser importante na compreensão 

do elo entre obesidade e risco cardiometabólico (RC): 

gord. ectópica + gord. total elo entre obesidade e RC 

 

 Lim e Meigs (2014): depósitos de gordura são conceitualmente definidos como 

os que agem principalmente sistemicamente (pescoço, abdominal, hepática, 

muscular e  coxa) ou localmente (pericárdica, perivascular e perirrenal); 

 

 Pesquisas (MARINOU et al., 2014; WALKER et al., 2014) têm feito importantes 

considerações à gordura subcutânea abdominal tecido adiposo subcutâneo 

superficial (TASS) e tecido adiposo subcutâneo profundo (TASP) têm funções 

diferentes:  

 TASP é fortemente correlacionado à gordura visceral e apresenta 

efeitos deletérios à saúde, principalmente em homens,  

 TASS também é associado à obesidade e suas complicações 

metabólicas. 
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