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Relatos potencialmente relevantes 
(n=631)

Relatos identificados após duplicados 
(n=458)

  Resumos potencialmente 
relevantes                        
(n=156)

     Artigos com textos completos                  
(n=154)

     Estudos incluídos na análise 
qualitativa                          

(n=11)
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Artigos excluídos baseados nos textos 
completos: 143 

* Artigos de revisão (n=43) 
* Indivíduos não obesos (n=18) 
* Não comparativo (n=8) 
* Sem avaliação de cognição (n= 66) 
* Outros (n=8) 

PUBMED 
(n=14.142)

SCIELO 
(n=17)

LILACS 
(n=32)

Artigos excluídos baseados nos resumos: 
302 

* População distinta (animais, < 18 anos, IMC < 
30 kg/m2 , > 60 anos) (n=106) 
* Patologias associadas a obesidade (n=96) 
* Outros (não comparativo, sem neuroimagem 
ou avaliação cognitiva, perda de peso)  (n=100) 

Introdução

Resultados

Os estudos incluídos encontraram redução na performance cognitiva de
indivíduos obesos quando comparados a indivíduos de peso normal ao
avaliar a função executiva. Foram encontradas alterações funcionais e
estruturais em redes neurais de indivíduos obesos que podem auxiliar na
compreensão de comportamentos compulsivos.

Conclusão

Esta revisão utilizou os critérios de busca da
recomendação PRISMA. Buscou-se estudos publicados
entre 2006 e 2019 nas bases de dados indexadas
PUBMED, LILACS e SCIELO, utilizando-se os termos
“obese” e “obesity” associados a “brain mapping”,
“neuroimaging”, "electroencephalography” e “functional
magnetic resonance imaging”. Foram selecionados
estudos observacionais que comparassem indivíduos
obesos (IMC >30 kg/m²) e não obesos em testes
cognitivos e utilizassem algum método de mapeamento
cerebral. Excluiu-se os estudos que incluíam indivíduos
sobrepeso apenas ou em conjunto a obesos. Foi
utilizado o Quality Assessment of Observational Cohort
and Cross-Sectional Studies da National Heart, Lung and
Blood Institute (NIH) para análise de qualidade
metodológica. Os dados extraídos incluíram o tamanho
da amostra, os testes cognitivos e o método de imagem
utilizados.
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Revisar, de forma sistemática, a literatura a fim de
elucidar a existência de alterações nas redes neurais e
cognição de adultos obesos, e as possíveis interferências
no comportamento alimentar.

Ao grupo de pesquisa GERAC (Grupo de Estudo e Pesquisa em Reabilitação
na Alta Complexidade).

Agradecimentos

Objetivo

A obesidade é considerada uma desordem
multifatorial influenciada por fatores hormonais,
dietéticos, comportamentais, emocionais, atencionais e
controle cognitivo que interferem no equilíbrio ingestão e
gasto energético1.

Acredita-se que exista influência da obesidade no
declínio cognitivo, além de prejuízos a funções e
estruturas cerebrais que podem estar associadas com
processos neurodegenerativos precoces 2.

Foram reportados 14.191 citações, sendo
selecionados 11 estudos para análise qualitativa após a
aplicação dos critérios de elegibilidade (figura 1). Os
estudos incluídos observaram diferenças no tempo de
reação, acurácia ou em áreas cerebrais ativadas durante
os testes ou estímulos com figuras de comida entre os
grupos estudados.

O mapeamento cerebral demonstrou alterações
estruturais (integridade dos tratos corticais e volume da
substância branca) principalmente no córtex frontal,
envolvendo áreas do controle inibitório, emoção,
planejamento, função executiva e nos circuitos de
recompensa, destancando-se o giro do cíngulo, giro pré-
central, área motora suplementar e tálamo.

As conexões neurais com regiões subcorticais (amigdala, hipotálamo e
estriato) e regiões frontocorticais (motora, prémotora, orbital e pré-frontal
medial) estão envolvidas no controle do apetite.


