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Modelos de DCNT (Doenças Crônicas Não Transmissíveis) / NTCD models
(Non transmittable chronicle diseases)
São entidades nosológicas muito associadas (“Diabesidade”)/ Related
diseases (“Diabesity”)
Em franca expansão: A “Doença do milênio” (sendo o “gatilho” para
outras DCNT como diabetes, hipertensão, dislipidemias e suas
complicações...) / Rapid expansion: “Millenium Disease” (triggering other
NTCD diseases as diabetes, hypertension, dislipidemia and its
complications...)
Custos elevados (individual/coletivo) / Elevated costs
(individual/community)
Envolve poderosas forças antagônicas (“Sistema de Saúde”x”Mercado da
Obesidade”) / Clash of opposite forces (“Health System” x “Obesity
market”)







Após 1970 países ocidentais ou ocidentalizados (“emergentes”) incidência
crescente, mais em crianças e adolescentes do que adultos / After the 70’s in
western or westernized countries (“Emerging economies”), with faster increase in
children and adolescents rather than in adults
Brasil: aumento de 3 para 7% em homens e de 8 para 13% em mulheres (entre 19751997). Crianças: de 3 para 15% / Brazil: increased from 3 to 7% in men and from 8 to
13% in women (between 1975-1997). Children: from 3 to 15%

O Fenômeno da transição nutricional / The nutritional transition
phenomenon:

USA

England

China

Japan

6–11 years
4–13% (3.3)
12–19 years
6–14% (2.3)

4–11 years
Boys: 0.6–1.7% (2.8)
Girls: 1.3–2.6% (2.0)

6–9 years
10.5–11.3% (1.1)
10–18 years
4.5–6.2% (1.4)

10 years
Boys: <4% to about 10% (2.5)
Girls: about 4% to about 9% (2.3)

Morocco
0–5 years
2.7–6.8% (2.5)

Haiti
0–5 years
0.8–2.8% (3.8)

Egypt

Costa Rica
0–6 years
1–7 years
2.3–6.2% (2.7)

Chile
0–6 years
2.6–7.2% (1.6)

0–5 years
1978 to 1995–96
2.2–8.6% (3.9)

Brazil

Australia

6–9 years
4.9–17.4% (3.6)
10–18 years
3.7–12.6% (3.4)

7–15 years
Boys: 1.4–4.7% (3.4)
Girls: 1.2–5.5% (4.6)

Ghana
0–3 years
0.5–1.9% (3.8)

Ebbeling et al. Lancet 2002; 360: 473–82
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Estudo transversal:1927 crianças (6 a 11 anos) / transversal study: 1927
children (6-11 y/o)
Excesso de peso (IMC>P85) em 33,6% / Weight excess (BMI>P85) found in
33.6%
Sobrepeso (IMC>P95) em 22,6% / Overweight (BMI>P95) found in 22.6%
Não houve diferenças significantes entre os sexos e faixas etárias / No
differences between age and sex groups
Nas escolas privadas>públicas:/ Private>Public schools
 Excesso de peso (weight excess): 54,5% X 15,6% (p<0,01) (OR=6,49)
 Sobrepeso (overweight): 42,7% X 5,1% (p<0,01) (OR=13,8)
Por regiões - zonas norte+oeste x sul+leste: / By regions: north+west x
south+east:
 28,4% X 41,3% (p<0,01) em excesso de peso (weight excess)
 17,9% X 29,7% (p<0,01) em sobrepeso (overweight)
Fonte: Lana Brasil (2005)








Em pré-escolares (3721 crianças de 2-6 anos) / Preschoolers (3721 children
2-6 yr/o)
Excesso de peso (Weight excess) : 26,5% (risco de sobrepeso em 14,1% e
sobrepeso em 12,4%) (overweight risk in 14.1% and overweight in 12.4%)
Sobrepeso maior em meninos (Overweight bigger in boys): 13,9 x 10,8%
(p<0.05)
Escolas privadas>públicas (Private x public schools):
 Excesso de peso (Weight excess): 32,5 x 19,7% (p<0,01)
 Sobrepeso (Overweight): 17,1 x 7,1% (p<0,01)
Regiões Leste+Sul x Norte+ Oeste:
 Excesso de peso(Weight excess): 28,2 x 25,5% (p=0,12)
 Sobrepeso(Overweight): 14,3 x 10,6 (p<0,05)
Fonte: Anna Christina Barreto, 2005

O custo da obesidade / Obesity costs











2 a 7% dos recursos aplicados na saúde são dirigidos para a
obesidade e suas complicações (1,5 bilhão de reais/ano) / 2-7% of
health resources are dedicated to treat obesity and its complications
(1,5 billion reais/yr)
1,1 bilhões em custos diretos (consultas/internações/medicações) /
1.1 billion in direct costs (consultations/hospitalization/medication)
400 milhões indiretos (licenças, faltas e mortes precoces) / 400
millions indirect costs (absenses, medical licences, early deaths)
600 milhões pelo SUS (12% do orçamento anual) / 600 millions
spent by SUS (12% of year budget)
Brasil já é o sexto país em população obesa (atrás apenas de
Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Itália e França) / Brazil is the
sixth country in obese population (behind USA, Germany, England,
Italy and France)
EUA: 141 milhões de obesos gastam 100 bilhões de dólares/ano
(395 dólares/ano, por obeso com doenças associadas, mais do que
gasto por tabagismo e alcoolismo) / USA: 141 million obese people
spend 100 million dollar/yr (395 dollars/yr/patient with associated
diseases, bigger than expenses with tobacco and alcohol related
diseases)
Brasil: 100 reais/ano (projeções de aumento rápido) / Brazil: 100
reais/yr (with rapid prospects of increase)
Fonte: OPAS, 2003

Tratamentos:





Induzir mudanças genéticas??
/ Induce genetic changes?

-

Identificação: difícil
(poligênica...) / Identification:
difficult (polygenic inheritance)
Promover “knock-out” ou
supressão gênica... / Promote
gene knock-out or suppression
Sem previsão a curto prazo /
No prevision in the short time

-

-








Identificação precoce (ação preventiva pediátrica) /
Early detection (prevention)
Focalizar ação na família (modelos e agentes de
mudanças) e no adolescente / Family focused
attention
Combater sedentarismo / erros nutricionais /
Improve physical activity and correct nutritional
disturbs
Eficácia em médio-longo prazo / Good results in midlong term

Tratamento comportamental / Behavioral treatment

Programas: índices de abandono altos






Itália (Pinelli, 1999): 1383 crianças, com abandono após a 1a consulta de 30% em
meninas e 34% em meninos. Permanência após 2 anos de 9,7% (meninas) e
6,4% (meninos) / 1383 children, with drop out after 1rst appointment of 30% in
girls and 34% in boys. After 2 years, just 9.7% girls and 6.4% boys remained at the
programs.

UFRN (2007): 83 pacientes (63% fem/37% masc) de 6 meses a 14 anos de
idade / 83 children (63% female/ 37% male) from 6 months to 14 yr/o
 Junho/06 a junho/07: abandono 28%, seguimento regular 56% e
irregular em 16% / Drop out rate of 28%, regular follow-up in 56% and
irregular follow-up in 16%

 84% com dislipidemia / 84% with dyslipidemia
 77% com sinais ou sintomas de Síndrome metabólica / 77%

with signs or simptoms of metabolic syndrome
 21% com hiperinsulinismo / 21% with hyperinsulinism









Dietas restritivas: eficácia a curto prazo, sem evidência de
permanência dos resultados a longo prazo (prejuízo no
crescimento...) / Dietary restriction: short term efficient, but
serious doubts about long term maintenance of adequate
weight
Farmacoterapia: inibidores de apetite na maioria com uso
não adequadamente testado. Sibutramina e orlistat em uso
controlado / Medications: judicious use, with close follow up
Metformina: em casos de resistência insulínica / in presence
of insulin resistance
Leptina, octreotide, etc: em casos especiais / Special cases
Cirurgia bariátrica: adolescentes com obesidade mórbida /
co-morbidades com risco de vida / Bariatric surgery: reserved
for morbid obesity / Life-threatening clinical conditions







Opção mais lógica: relação custo-benefício excelente / Logical option:
better cost-benefit ratio
Intervenção nos ambientes de convívio: casa, escola, meio-ambiente
urbano / Environment intervention
Melhorar hábitos alimentares / atividade física nas escolas / Improve
dietetic habits and physical activities at school
Regulamentação e incentivo aos alimentos saudáveis na indústria
alimentícia / Regulation and tax exempt laws for healthy foods
Atuação conjunta: classe médica, gestores de saúde/educação, governo,
indústria/comércio / Coordinated action: medical class, health chairmen,
government, food industrie, commerce

Descaso ou desinteresse em soluções de baixa
visibilidade/retorno($) imediato / No real interest in
low visibility and poor economic gain
 Indústria alimentícia sem incentivo para produção de
alimentos mais saudáveis / Little incentives (in Brazil)
for food industry to produce healthier foods
 Baixo índice de conscientização sobre alimentos
saudáveis (opções boas e baratas) / Lack of good
information about cheap and healthier food
 Falta de continuidade e coordenação das ações
(resultados lentos) / Lack of coordination or continuity
of actions, and good results achievable only in the
future...








1985: 30 milhões
1995: 135 milhões
2002: 180 milhões
2010: 240 milhões
2030: 366 milhões
projetados

Franco, 2006

DATASUS, 2004



ADA (1997)
 Custos (EUA) / Costs (USA)
▪ diretos: 44,1 bilhões de dólares
▪ Indiretos: 54,1 bilhões de dólares
(mais de 50% evitáveis com medidas de prevenção) / (>50% avoidable
with prevention measures)
Custo per capita com saúde: US$ 10.071,00 com DM e US$ 2.669,00 sem
DM (3,8 vezes maior no DM)
Custos em 2002: 132 bilhões e projetado custo de 192 bilhões em 2020 /
Costs in 2002: 132 billion dollars and 192 billions projected for 2020
(Hogan e cols. 2002)
Brasil (Barceló e cols (OPAS), 2003): 22,6 bilhões de dólares, sendo 18,6
bilhões em custos diretos (custo per capita de US$ 210 sem DM e US$
872 com DM / 22.6 billion: with 18.6 billion in direct costs (US$ 872 with
and US$ 210 without diabetes)





Prevenção primária do DM
tipo 1 ainda sem medidas
aplicáveis na população
geral / T1DM without
applicable measures for
primary prevention
Prevenção primária no DM
tipo 2 / Primary prevention
for T2DM:
 Evidências de redução de até

58% de incidência do DM tipo
2 por dieta e atividades /
T2DM incidence reduction of
58% related to diet and
physical activity

Redução do risco de 53% com modificações no estilo
de vida, e redução de apenas 31% nos pacientes
tratados com metformina (The Diabetes Prevention
Program – DPP, NEJM 2002).

Programas e projetos no Brasil







Promoção de saúde: PNPS (Política Nacional Promoção da
Saúde) / Health promotion politics
O Projeto “Pratique Saúde”: O Brasil na Estratégia Global para
Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde (OMS)/
“Practice Health”: Brazil’s insertion at the Global strategy on
diet, physical activity and health (WHO,2002)
Programa “Escola Saudável” (SBEM) / “Healthy School”
(Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism)
Iniciativas isoladas: Prefeitura de Florianópolis, escolas… /
Isolated initiatives
Prevenção secundária: “HIPERDIA” otimizado / Secondary
prevention: Optimized “Hiperdia”




Obrigado!
Grazie amici!

