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Obesidade
e e dor: se rá que exiiste uma correlação
c
o?
Lariss
sa Garcia Pinto
P
*
A obesidade ou pime
elose (do gre
ego pimelē = gordura e ose = pro
ocesso
mórb
bido) é uma doença crôn
nica multifato
orial caracte
erizada por acúmulo
a
exce
essivo de go
ordura
corpo
oral.
Segundo a Organizaçção Mundial de Saúde (OMS) há 300 milhões de
obeso
os no mundo. Além diss
so, de acord
do com a As
ssociação Internacional para o Estudo da
Obesidade (IASO
O), em torno
o de 8,9% dos homens
s e 13,1% das
d
mulhere
es são obesos no
Brasil. Nos EUA estes
e
númerros são aind a maiores, sendo
s
que 35,5%
3
das m
mulheres e 32,2%
3
dos h
homens são considerado
os obesos. Sã
ão diagnosticados obeso
os aqueles pa
acientes com
m IMC
(Índic
ce de Massa
a Corporal) maior
m
que 30
0. O IMC é calculado
c
atrravés da rela
ação entre o peso
e a altura do pac
ciente (IMC=
= peso/altura
a x altura). Pacientes co
om IMC entre
e 18,5 e 24,,9 são
c
pes
so normal/sa
audável.
classificados na categoria
A obesida
ade está a
associada com
c
um risco aumen
ntado de muitos
m
problemas de sa
aúde, incluin
ndo várias das principa
ais causas de
d morte e incapacidad
de no
mund
do desenvolvido, como as doençass cardiovasc
culares, diab
betes e algu
uns dos cân
nceres
mais comuns. Ma
as qual a rela
ação entre a obesidade e a dor?
m demonsttrado que pacientes o
Diversos estudos tem
obesos tem uma
preva
alência maio
or de alguns tipos de do
or, entre elas dores de cabeça
c
(mig
graine), dore
es nas
costa
as e a dor as
ssociada a co
ondições mú
úsculo-esque
eléticas, como a artrite ( particularme
ente a
osteo
oartrite).
A dor no
o joelho é a mais com
mum e mu
uitas vezes o sintoma mais
incap
pacitante rela
atado pela população
p
em
m geral. Há mais de 6 milhões de pessoas no Reino
ular degene
Unido
o que sofrem
m com dor no joelho. A osteoartriite é uma doença
d
articu
erativa
crônica que atinge principalmente a arrticulação da
as mãos, do
os joelhos e do quadril. Sua
incidê
ência tem aumentado
a
devido
d
ao e
envelhecimen
nto da popu
ulação e a o
obesidade. Várias
V
evidê
ências sugerem que a ob
besidade é u
um importan
nte fator de risco para o desenvolvim
mento
de os
steoartrite no joelho e no quadril (a rticulações de
d suporte de
d peso). Estta relação entre a
obesiidade e oste
eoartrite pod
de, pelo men
nos em partte, ser explicada pela m
maior pressã
ão nos
joelhos causada por excess
so de peso . Ainda, ex
xistem evidê
ências que a progressã
ão da
oartrite é mais
m
rápida em pacienttes obesos. Um trabalho publicad
do neste mê
ês no
osteo
periódico Arthritis
s Care & Res
search obse rvou em 594
4 mulheres a relação en
ntre o IMC e a dor
ular durante um período
o de 15 anoss. Os autore
es observaram que as pa
acientes com
m IMC
articu
eleva
ado há mais de 14 anos apresentava
am maior in
ntensidade de dor articu lar, indepen
ndente
de altterações nas
s radiografia
as.
A dor nas
s costas é a quarta con
ndição incap
pacitante ma
ais prevalen
nte no
Reino
o Unido e sua associação
o com a obe
esidade tem sido demons
strada em diiversos trabalhos.
Dado
os de um esttudo realizad
do no Reino Unido revelam que a se
everidade da
a dor nas costas é
propo
orcional ao maior
m
IMC dos pacientess. Se essa relação
r
é cau
usal ou uma
a consequênc
cia de
outro
os fatores as
ssociados co
om a obesida
ade e a dor nas costas, entre eles um estilo de
e vida
seden
ntário, isso permanece indefinido. No entanto,, independen
nte da causa
a, é lógico que a
obesiidade exacerba a intens
sidade da do
or nas costas
s, em conjun
nto com a p
pressão intra
adiscal
e tensão mecânic
ca sobre outtras estruturras da coluna
a vertebral.
A obesida
ade também
m está rela
acionada com
m uma ma
aior frequên
ncia e
gravidade dos ataques
a
de dor de cab eça entre os
o indivíduos que têm enxaqueca.. Esta
desorrdem neuro
ológica envo
olve episód
dios de dorr de cabeça que são frequentem
mente
carac
cterizados po
or dor unilateral, lateja nte e grave
e. Segundo a Sociedade
e Internacion
nal de
Cefaléia, os episódios tem duração de 4 a 72 horas
s e muitas vezes
v
são accompanhado
os por
náuse
eas, vômitos
s ou sensibillidade aume
entada ao so
om, luz ou movimento.
m
A
Aproximadam
mente
um tterço dos pacientes que sofrem d
de enxaquec
ca têm ataq
ques que sã
ão precedidos ou
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acom
mpanhados de
d aura, cara
acterizada p
por sintomas
s neurológico
os focais tra
ansientes qu
ue são
na m
maioria das vezes
v
visuais
s, mas tamb
bém podem envolver distúrbios na fala, sensorriais e
na fu
unção motora
a. A relação entre a enx
xaqueca e a obesidade pode
p
ser exp
plicada atrav
vés de
uma variedade de mecanismos fisiológ
gicos, psicológicos e co
omportamen
ntais, muitos dos
quais
s são afetado
os pela perd
da de peso. Um importante mecanis
smo é que a lguns media
adores
inflam
matórios são
o comuns tan
nto na obesiidade como na enxaqueca. A inflam
mação neurog
gênica
resulttante da ativ
vação do sis
stema vascu lar trigemina
al possui um
m papel impo
ortante na gênese
e ma
anutenção da dor duran
nte os episó
ódios de enx
xaqueca. Alé
ém disso, a estimulação dos
nocic
ceptores no gânglio trige
eminal induzz a liberação
o de substân
ncias pró-infflamatórias, como
o CG
GRP (Peptíde
eo Relaciona
ado ao Gene
e da Calcitonina) e substância P (S
SP). Os níve
eis de
CGRP
P são elevados em ind
divíduos obe
esos e aum
mentam aind
da mais apó
ós a ingestã
ão de
gordu
ura. Da mes
sma forma, a SP foi ide
entificada no
o tecido adiposo, contriibuindo com
m uma
maior formação de depósitos de gordurra e, assim, aumento do
os níveis de
e mediadores
s prómatórios durrante a obes
sidade. Além
m disso, os níveis de cito
ocinas inflam
matórias, incluindo
inflam
TNF-α
α e IL-6, aumentam de forma pro
oporcional a quantidade
e de tecido adiposo e estão
eleva
adas no início dos episó
ódios de mi graine. Deste modo, o estado infla
amatório qu
ue coexiste
e com a obesidade po
ode exacerb
bar a respo
osta inflama
atória duran
nte a enxaq
queca,
possivelmente co
ontribuindo para
p
dores d
de cabeça ma
ais frequente
es ou gravess.
Assim, ma
ais estudos ssão necessá
ários para ex
xaminar a re
eal prevalênc
cia de
pacie
entes obesos
s que sofrem
m dos diverssos tipos de
e dor e a relação entre obesidade e dor.
Algum
mas interven
nções para controle
c
do p
peso devem ser incorporadas dentro
o de um pla
ano de
tratamento da dor
d
em pacie
entes obeso
os, com o in
ntuito de relacionar se a perda de peso
reduz
z a frequênc
cia e a grav
vidade da d
dor de cabeça em pacie
entes obeso
os que sofre
em de
enxaq
queca, bem como aumentar o con
nhecimento sobre
s
os differentes me canismos attravés
dos q
quais a perda
a de peso po
ode ter impa
acto dos dive
ersos tipos de dor.
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