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Apresentação 

Logo no início da pandemia provocada pelo novo coronavírus, as 

primeiras notícias que chegavam da China, indicavam que este novo surto 

infectocontagioso acometia com mais gravidade grupos específicos da 

população, formados basicamente por pessoas idosas e com comorbidades, ou 

seja, portadoras de doenças pré-existentes. Muitos de nós, assimilamos esta 

ideia de grupos de risco composto por idosos, diabéticos, hipertensos, 

cardiopatas e pacientes imunodeprimidos. Entretanto, nos últimos meses, 

tivemos um choque de realidade com os relatos cada vez mais frequentes de 

jovens que desenvolveram as formas mais agressivas da pneumonia provocada 

pela covid-19, não obstante, ao mesmo tempo, surgiram hipóteses que podem 

trazer respostas a esta questão. Uma possibilidade ainda pouco documentada 

que pode elucidar a letalidade nos indivíduos considerados fora do propagado 

“grupo de risco”, trata da correlação entre a obesidade e a síndrome respiratória 

aguda grave. É sabido que o excesso de peso e principalmente de gordura 

abdominal são fatores agravantes nos distúrbios metabólicos, como a diabetes 

melitus do tipo II, e como antecedentes das doenças cardiovasculares. Contudo, 

o mecanismo que a correlaciona o ganho de peso com a agudização das 

infeccções do trato respiratório ainda são pouco conhecidos. 

Portanto, com base no exposto, este artigo buscará esclarecer esta 

indagação por meio de uma revisão literária através das seguintes ferramentas: 

periódicos, revistas científicas e portais oficiais, como: ( Lancet; American 

Thoracic Society; Nature; MedRxiv, portal do Ministério da saúde e Revista 

Clínica Española). Para a isso, este trabalho foi dividido em 2 partes: 

 Na primeira, o artigo versa com a conceituação de obesidade e suas 

consequências como a inflamação crônica e a maior susceptibilidade para 

doenças do trato respiratório; na segunda parte, trataremos da correlação 



progressiva do excesso de peso com o agravamento das complicações 

respiratórias dos indivíduos com covid-19. 

 

Obesidade, inflamação crônica e doenças respiratórias 

De acordo com o Ministério da Saúde, a obesidade é decorrente do 

acúmulo de gordura no organismo, que está associado a riscos para a saúde, 

devido à sua relação com várias complicações metabólicas. Para Carretero et al. 

(2020), a obesidade é uma doença metabólica crônica e multifatorial complexa 

que, associada a um estado inflamatório crônico, tem papel essencial no 

desenvolvimento de diabetes tipo II (DM2), dislipidemia, hipertensão arterial 

(HAS), doenças cardiovasculares (DCV) e alguns tipos de câncer.  

Em concordância com Carretero et al. (2020), Cai et al. (2020), identificou 

que os pacientes com obesidade apresentam maior risco de exacerbações por 

infecções respiratórias virais.  Os autores concordam que o excesso de peso tem 

sido associado a riscos mais altos de doenças crônicas. Em estudo publicado 

em 2017 por Green e Beck, destaca-se a associação da obesidade a um maior 

risco de doenças infecciosas. No mesmo trabalho, os autores identificam que no 

primeiro surto de gripe pandêmica do século XXI, na gripe conhecida como suína 

H1N1 de 2009, a obesidade (índice de massa corporal [IMC] ≥30,0 kg / m2) foi 

identificada como um fator de risco independente para aumento da 

morbimortalidade resultante da pandemia. O IMC é uma medida internacional 

usada para calcular se uma pessoa está no peso ideal. Os valores referentes ao 

IMC e aceitos pela Organização Mundial de Saúde podem ser visualizados no 

quadro 1. 

IMC = peso (Kg)/ altura² (m) 

IMC (kg/m2) Diagnóstico 
nutricional  

  
< 18,5 Baixo peso 

18,5 - 24,9 Eutrófico/adequado 

 25- 30 Sobrepeso  

> 30 Obesidade 

Fonte: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/215_obesidade.html 



A identificação da obesidade como fator de alto risco para infecção por 

influenza representa um sério problema de saúde pública, pois, recentemente, 

descobriu-se que os adultos obesos superam o número de adultos abaixo do 

peso em todo o mundo, sugerindo que o aumento na prevalência de obesidade 

não é um fator isolado em uma região específica, mas reflete apenas uma 

tendência global (GREEN; BECK, 2019).  

Contudo, por mais que se aceite a correlação da obesidade com a maior 

facilidade de se contrair infecções no trato respiratório, algumas questões 

permanecem em aberto, por exemplo, como a obesidade aumenta o risco de 

infecção por influenza ou quais aspectos mecanicistas da obesidade causam 

maior dano pulmonar (GREEN; BECK, 2019) 

Carretero et al. (2020), dialoga com as questões levantadas por Green e 

Beck, ao apresentar em seu trabalho que o excesso de peso provoca a 

manutenção de um processo inflamatório crônico; quanto a este aspecto e em 

destaque logo abaixo, temos a transcrição do trecho em que o autor explora tal 

argumento: 

Esse microambiente "inflamado" predispõe a uma resposta imune 
humoral e celular alterada, por um lado conferindo maior 
suscetibilidade e resolução tardia da infecção, com aparecimento de 
lesões pulmonares graves e menor cobertura vacinal (CARRETERO et 
al, p.02, 2020). 

 

Obesidade e a sua correlação de gravidade com a covid-19 

Os autores e artigos pesquisados para a elaboração do presente trabalho 

têm relacionado os efeitos negativos de elevados níveis de IMC na agudização 

da insuficiência respiratória provocada pelo SARS ‐ CoV ‐ 2.  Por exemplo, 

Stefan (2020), compilou dados referentes aos efeitos negativos do IMC elevado 

em pacientes com covid-19 nas cidades de Shenzhen (China) e Nova Iorque. 

Entre os 383 pacientes de Shenzhen estudados com covid-19, constatou-se que 

o sobrepeso acentuou o risco em 86% para o desenvolvimento de pneumonia 

grave nesses enfermos. Quanto aos indivíduos com a obesidade instalada, o 

percentual de risco foi 142% maior para o agravamento dos sintomas 

respiratórios se comparados com indivíduos eutróficos.  Os números nos EUA 

são bem significativos quanto ao aumento do índice de massa corpórea (IMC) e 



sua correlação com manifestações graves da doença. Entre 4.103 pacientes 

estudados com covid-19, o IMC> 40 kg / m2 foi o segundo mais forte preditor de 

hospitalização após a velhice.  

Simonnet et al. (2020), conduziram um estudo de corte retrospectivo em 

um centro hospitalar francês, com 124 pacientes internados em terapia intensiva 

por SARS ‐ CoV. Os autores analisaram a relação entre as características 

biométricas, incluindo o índice de massa corporal (IMC) e a necessidade de 

ventilação mecânica invasiva (VMI). Como resultado, foi identificado que a 

obesidade (IMC> 30 kg / m2) e obesidade grave (IMC> 35 kg / m2) estiveram 

presentes em 47,6% e 28,2% dos casos que necessitaram de ventilação 

mecâniva invasiva (VMI). No geral, 85 pacientes (68,6%) necessitaram de 

entubação orotraqueal.   

Em concordância com os demais, Christopher, et al. (2020); Cai et al. 

(2020), apontam o papel dos marcadores de inflamação provocados pela 

obesidade como as causas da manifestação agudizada da doença. Ambos 

estudos expõem que além da manifestação da pneumonia, aumenta-se 

significativamente o risco de desenvolvimento de complicações trombóticas nos 

pacientes com covid-19. 

 

Notas finais 

Com base nos artigos que foram utilizados para a elaboração deste 

ensaio, pôde-se evidenciar que a  gravidade da covid-19 acentua-se 

proporcionalmente com o aumento do IMC. São vários os relatos que 

comporvam esta afirmação, porém,  os mecanismos que explicam tal fenômeno 

ainda não estão totalmente esclarecidos. A obesidade tornou-se um grave 

problema dos países tidos como industrializados. As causas são multifatoriais, 

como sedentarismo, excesso de consumo calórico, fatores hereditários, 

transtornos psicossociais entre outros. É certo que o ganho anormal de peso 

pode ser acompanhado de distúrbios osteomusculares, infarto do miocárdio, 

acidente vascular cerebral, HAS, diabetes do tipo II, doenças vasculares e tipos 

específicos de tumores.  



Uma das hipóteses mais plausíveis sobre o agravamento da insuficiência 

respiratória nos pacientes obesos, identifica  que a inflamação crônica provocada 

pela obesidade interfere na resposta imunológica imposta ao agente agressor. 

Os relatos coletados por esta pesquisa indicam que a obesidade é um fator de 

risco para a gravidade da SARS ‐ CoV ‐ 2. Por outro lado, faltam mais estudos 

para que possamos compreender melhor a correlação da obesidade com o 

agravamento da covid-19.  

Por conseguinte, é imperativo que as políticas públicas devem ser 

direcionadas à promoção de uma alimentação mais saudável, com menos 

produtos alimentícios industrializados e maior estímulo para a produção e 

consumo de produtos naturais. A prática de exercícios físicos regulares é 

necessária; a manutenção de um peso saudável não deve ser vista como um 

critério imposto pela ditadura da estética, mas sim, como uma valiosa ferramenta 

para cortar a correlação entre a obesidade, as doenças metabólicas e 

consequentemente o permanente estado inflamatório observado nesses 

indivíduos. 
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