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Introdução
Já há muito que a evidência mostrou que a obesidade

é um fator de risco major para doença cardiovascular
(DCV) e morte. No entanto, tem surgido alguma contro-
vérsia com alguns estudos1-10 a mostrarem taxas de mor-
talidade superior e maior incidência de DCV e diabetes
em indivíduos com índice de massa corporal (IMC) nor-
mal (18,5 a 24,9Kg/m2, segundo a definição da Organiza-
ção Mundial da Saúde) comparativamente a indivíduos
obesos (IMC ≥30). O papel da genética na associação en-
tre obesidade, diabetes e DCV permanece desconhecido.
Os gémeos monozigóticos são geneticamente idênticos,
permitindo, assim, uma avaliação do risco associado a
obesidade independente dos fatores genéticos.

O objetivo primário do estudo foi comparar o risco
de enfarte do miocárdio (EM) e morte em gémeos mo-
nozigóticos com IMC diferente e o objetivo secundário
foi comparar o risco de ocorrência de diabetes tipo 2.

Métodos
Recolheu-se informação a partir do Swedish Twin

Registry,10 que incluiu informações de 44.820 gémeos,
recolhidas por inquérito telefónico entre março de 1998
e janeiro/2003. Para esta análise aproveitaram os dados
de 4.102 gémeos monozigóticos que reportaram infor-
mações completas e selecionaram-se 4.046 que apre-
sentavam valores discordantes de IMC. Os dados ini-
ciais foram complementados pela análise do Registo
Nacional de Doentes. Só foram analisados os casos com
dados completos.

Os participantes foram divididos no grupo do gé-
meo com menor IMC e do gémeo com maior IMC. A
análise estatística foi feita pela regressão de Cox para
análise de sobrevivência, tendo em atenção as variáveis
de resultado: enfarte agudo do miocárdio, morte e o
risco de desenvolver diabetes mellitus.

Resultados
A média (desvio-padrão) de idades no início do es-

tudo foi 57,6 (±9,5) anos (intervalo de 41,9-91,8 anos),
numa distribuição maioritariamente do sexo feminino
(56,4%). Os gémeos com IMC superiores eram menos
ativos fisicamente e menos fumadores comparativa-
mente com os gémeos com IMC inferior em cada par.
Não se detetaram outras diferenças nas características
basais da população estudada.

Durante um período médio de seguimento de 12,4
(±2,5) anos, verificou-se um risco 25% inferior para a
ocorrência de enfarte do miocárdio ou morte entre os
grupos de gémeos com maior e com menor IMC (odds
ratio [OR], 0,75; IC 95%, 0,63-0,91). Mesmo nos gémeos
com IMC discordante em 7 ou mais kg/m2, o risco de
EM ou morte não foi superior no gémeo mais pesado
(OR, 0,42, IC 95%, 0,15-1,18). Na coorte total, o risco de
diabetes foi superior nos gémeos mais pesados (OR
2,14; IC 95%, 1,61-2,84).

Discussão
Uma vez que os gémeos monozigóticos têm genoma

idêntico, no presente estudo as diferenças no IMC re-
sultaram de fatores ambientais e dos estilos de vida.
Devem ser consideradas algumas limitações neste es-
tudo: 1) a altura e o peso foram reportados pelos parti-
cipantes do estudo (no entanto, de acordo com Dahl e
colaboradores,11 os dados autorreportados não afetam
os resultados); 2) não é possível tirar conclusões acer-
ca do benefício de outras intervenções para redução de
peso, como atividade física e cirurgia bariátrica; 3) não
existe informação acerca do perímetro abdominal, que
está mais relacionado com a gordura visceral13 e com o
risco de DCV do que o IMC14; 4) não existe informação
relativamente a outros potenciais fatores confundido-
res, como hipertensão arterial e dislipidémia; e 5) os re-
sultados devem ser interpretados com cautela, dada a
relativa pequena dimensão da amostra.

Os pontos fortes deste estudo são: 1) o facto de ser
um estudo único, que permitiu avaliar os efeitos cau-
sais da obesidade na doença e na morte depois de ajus-
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Comentário
A obesidade atingiu, infelizmente, proporções epi-

démicas a nível global e já há muito que se reconhe-
ce a sua associação com a mortalidade por todas as
causas e com o aparecimento de DCV. Apesar desta
associação, alguns estudos1-6 mostraram que indiví-
duos com excesso de peso (IMC 25,0-29,9) ou obesi-
dade ligeira (IMC 30.0-34.9) têm mortalidade infe-
rior àqueles com peso normal, dando origem ao cha-
mado «paradoxo da obesidade». Este efeito «prote-
tor» do excesso de peso e até da obesidade ligeira foi
maioritariamente observado em estudos com indi-
víduos idosos ou com DCV já estabelecida.3

Este estudo mostrou que, isolando os fatores ge-
néticos e assim estudando a influência dos fatores
ambientais e dos estilos de vida, os indivíduos com
IMC mais elevado não apresentaram um risco supe-
rior de EM ou morte, mas de aparecimento de dia-
betes. Isto pode indicar que as intervenções nos es-
tilos de vida para reduzir a obesidade podem ser mais
eficazes na redução do risco de diabetes do que de
DCV ou morte.

Quanto à relação entre a obesidade e diabetes tipo
2, à semelhança deste estudo, outros mostraram que
as intervenções nos estilos de vida levaram a uma re-
dução significativa do risco de diabetes.2

Este artigo traz esta controvérsia novamente à dis-
cussão, mas de uma forma única, ao isolar a influên-
cia dos fatores genéticos, estudando uma população
de gémeos monozigóticos, permitindo assim perce-
ber a influência dos estilos de vida, estes potencial-

mente preveníveis e tratáveis, e sobre os quais o mé-
dico de família pode atuar. Este é um tema bastante
atual e importante na prática clínica em medicina
geral e familiar, tendo em conta as características da
população mundial atual.

Contudo, existem algumas limitações além das
enumeradas pelos autores: a interferência de outras
variáveis, nomeadamente o tabagismo – neste estu-
do, a sua prevalência era superior nos gémeos com
IMC mais baixo, o que poderá ou não ter contribuí-
do para o maior número de EM e de mortes neste gru-
po; e os resultados encontrados podem ser apenas
aplicados às faixas etárias estudadas (intervalo dos
41,9 aos 91,8 anos). Também não está completa-
mente discutida no artigo a questão da história na-
tural da doença. Na realidade, podemos ter tido um
tempo de seguimento muito curto para a avaliação
do resultado enfarte do miocárdio ou morte, mas su-
ficiente para avaliação do resultado diabetes melli-
tus. Isto significa que encontramos a diabetes asso-
ciada à obesidade, mas não os restantes resultados.
Mas a diabetes é fator de risco majorpara DCV e mor-
te por todas as causas, pelo que um tempo de segui-
mento mais alargado teria provavelmente mostrado
diferenças também nos outros resultados.

Sabemos que a prevenção primária assenta, cada
vez mais, no aconselhamento para estilos de vida
saudáveis, sendo esse realizado diariamente na con-
sulta do médico de família. É importante também ter
em conta a evidência atual acerca dos potenciais ris-
cos da intervenção excessiva na perda de peso in-

tados os fatores genéticos; 2) a amostra de gémeos mo-
nozigóticos com informação em múltiplas co-variáveis;
3) poder ser aplicado a não gémeos, uma vez que ou-
tros estudos15 com gémeos já mostraram que o risco
cumulativo de doenças tardias e morte não é diferente
do risco em indivíduos não gémeos; e 4) as caracterís-
ticas da população estudada eram semelhantes às da
população total sueca entre os 50 e 70 anos, e foi obti-
do um tamanho amostral razoável para permitir a ex-
trapolação para a população geral nessa faixa etária. 

Conclusão
Este estudo mostrou que, em gémeos monozigóticos,

um IMC mais elevado não está associado a um risco su-
perior de EM ou morte, mas ao aparecimento de diabe-
tes. A associação entre a obesidade e a diabetes foi sig-
nificativamente mais forte do que entre obesidade e EM
e morte. Estes resultados podem indicar que as inter-
venções nos estilos de vida para redução da obesidade
são mais efetivas na redução do risco de diabetes do que
do risco de doença cardiovascular ou morte.
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tencional, devendo esta ser feita de forma regrada.
Posto isto, há algumas questões que é importante

considerar: será o IMC o melhor indicador na nossa
prática para nos guiarmos na abordagem da obesi-
dade? Deverá ser avaliada na nossa prática a massa
gorda e a magra, tendo em conta que a redução na
massa gorda é que tem sido associada a uma redu-
ção da mortalidade? Será necessário rever os valores
limite de IMC na definição de obesidade, de acordo
com o grupo etário?

Apesar da vasta investigação na área da DCV, é ne-
cessário mais conhecimento, pois se a atual epidemia
da obesidade continuar, podemos brevemente co-
meçar a deparar-nos com uma redução na esperan-
ça média de vida. Por enquanto, devemos continuar
a intervir na obesidade para prevenção primária e
secundária, mas não devemos deixar de nos ques-
tionar e procurar mais informação neste campo.

Joana Luis
USF Costa do Mar

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Lavie CJ, Milani RV, Ventura HO. Obesity and cardiovascular disea-

se: risk factor, paradox, and impact of weight loss. J Am Coll Cardiol.

2009;53(21):1925-32. 

2. Flegal KM, Kit BK, Orpana H, Graubard BI. Association of all-cause

mortality with overweight and obesity using standard body mass

index categories: a systematic review and meta-analysis. JAMA.

2013;309(1):71-82.

3. Strandberg TE, Strandberg AY, Salomaa VV, Pitkälä KH, Tilvis RS, Si-

rola J, et al. Explaining the obesity paradox: cardiovascular risk,

weight change, and mortality during long-term follow-up in men.

Eur Heart J. 2009;30(14):1720-7. 

4. Hubert HB, Feinleib M, McNamara PM, Castelli WP. Obesity as an

independent risk factor for cardiovascular disease: a 26-year follow-

up of participants in the Framingham Heart Study. Circulation.

1983;67(5):968-77.

5. Adams KF, Schatzkin A, Harris TB, Kipnis V, Mouw T, Ballard-Barbash

R, et al. Overweight, obesity, and mortality in a large prospective

cohort of persons 50 to 71 years old. N Engl J Med. 2006;355(8):763-

78.

6. Flegal KM, Graubard BI, Williamson DF, Gail MH. Cause-specific ex-

cess deaths associated with underweight, overweight, and obesity.

JAMA. 2007;298(17):2028-37. 

7. Gruberg L, Weissman NJ, Waksman R, Fuchs S, Deible R, Pinnow EE,

et al. The impact of obesity on the short-term and long-term out-

comes after percutaneous coronary intervention: the obesity para-

dox? J Am Coll Cardiol. 2002;39(4):578-84.

8. Romero-Corral A, Montori VM, Somers VK, Korinek J, Thomas RJ, Al-

lison TG, et al. Association of bodyweight with total mortality and

with cardiovascular events in coronary artery disease: a systematic

review of cohort studies. Lancet. 2006;368(9536):666-78.

9. Tobias DK, Pan A, Jackson CL, O’Reilly EJ, Ding EL, Willett WC, et al.

Body-mass index and mortality among adults with incident type 2

diabetes. N Engl J Med. 2014;370(3):233-44.

10. Lichtenstein P, De Faire U, Floderus B, Svartengren M, Svedberg P,

Pedersen NL. The Swedish Twin Registry: a unique resource for cli-

nical, epidemiological and genetic studies. J Intern Med.

2002;252(3):184-205.

11. Dahl AK, Hassing LB, Fransson EI, Pedersen NL. Agreement between

self-reported and measured height, weight and body mass index in

old age: a longitudinal study with 20 years of follow-up. Age Ageing.

2010;39(4):445-51.

12. Gradmark AM, Rydh A, Renström F, De Lucia-Rolfe E, Sleigh A, Nords-

tröm P, et al. Computed tomography-based validation of abdomi-

nal adiposity measurements from ultrasonography, dual-energy X-

ray absorptiometry and anthropometry. Br J Nutr. 2010;104(4):582-

8. 

13. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, Bautista L, Franzosi MG, Commerford

P, et al. Obesity and the risk of myocardial infarction in 27,000 par-

ticipants from 52 countries: a case-control study. Lancet.

2005;366(9497):1640-9.

14. Öberg S, Cnattingius S, Sandin S, Lichtenstein P, Morley R, Iliadou

AN. Twinship influence on morbidity and mortality across the li-

fespan. Int J Epidemiol. 2012;41(4):1002-9.

CONFLITOS DE INTERESSE
A autora declara não ter conflito de interesses


