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Hipertensi Paru

• Penyakit yang jarang ditemui

• Peningkatan tekanan pembuluh darah paru secara progresif

• Jika diabaikan, menyebabkan gagal jantung kanan dan 

kematian



NOT NOT



Prevalensi Obesitas



Prevalensi Obesitas



Status Gizi

Berat badan ideal = (Tinggi Badan – 100) – 10% 

Contoh : 
BB = 65 kg
TB = 155 cm = 1,55 m

IMT =  65         = 27.05 kg/m2

(1,55)2



Obesitas

Kondisi penumpukan lemak 
berlebihan dalam tubuh à

MASALAH KESEHATAN 

Ditandai oleh berat badan 
IMT  > 25 kg/m2

Lingkar pinggang >80 cm (wanita)
>90 cm (pria)



Penyebab Obesitas
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Komplikasi Obesitas



Tata Laksana Obesitas



Sudah
seimbangkah

asupan gizi kita?



Gizi Seimbang
Susunanmakanansehari–hariyang mengandungzat-zatgizidalamjenisdan 
jumlahyang sesuaidengankebutuhantubuhdenganmemperhatikanprinsip

keanekaragaman



Gizi Seimbang



Gizi Seimbang



Pola Makan Sehat

4 J

Jumlah

Jadwal

Jenis

Jurus memasak



Komposisi Makanan

Berfungsi:
Sumber energi utama bagi 

tubuh

Berfungsi:
Membangun jaringan, 

kekebalan tubuh, perbaikan
jaringan, pengatur enzim dan

hormon

Berfungsi:
Sumber energi, memberikan rasa 

kenyang dan rasa lezat pada
makanan, mengangkut vitamin 

ADEK
Modern Nutrition in Health and Disease. Edisi ke-11. 2014.



Sayur & buah

Sumber serat dan 
antioksidan

Sumber berbagai vitamin 
dan mineral

WHO : Minimal 5-6 porsi
buah dan sayur



Menghitung Kebutuhan Gizi

KEB Pria = 66 + (13,7 x berat badan) + (5x tinggi badan) – (6,8 x usia)

KEB Wanita = 655 + (9,6 x berat badan) + (1,8x tinggi badan) – (4,7 x usia)

Tentukan faktor aktivitas fisik
• Sangat jarang olahraga = 1,2
• Jarang olahraga (1-3 hari/ minggu) = 1,375
• Normal olahraga (3-5 hari/ minggu) = 1,55
• Sering olahraga (6-7 hari/ minggu) = 1,725
• Sangat sering olahraga (setiap hari bisa 2x/) = 1,9

Kebutuhan Energi = Kalikan KEB dengan faktor aktivitas



Kebutuhan Energi

BB Kurang : 2000 – 2500 kkal

Normal : 1500 – 2000 kkal

BB lebih/obes : 1000 – 1500 kkal (atau kurang)



Jadwal Makan

• 5–6 x/hari (3 makan utama & 2–3 selingan)

• Contoh
–06.30: sarapan
–09.30: selingan (buah)
–12.30: makan siang
–15.30: selingan (buah)
–18.30: makan malam
–21.30: selingan (buah)



Jurus Masak

Kukus
Rebus
Pepes

Panggang
Kuah

Tumis
Goreng

Deep-fried
Diawetkan

Diasap

Bahan makanan alamiah & segar



Aktivitas Fisik



Rekomendasi Aktivitas Fisik

• Aktivitas fisik aerobik intensitas sedang - kuat minimal 30 menit pada 
sebagian besar hari dalam seminggu à setidaknya 150 menit per 
minggu

• Strenght training /latihan ketahanan  setidaknya 2 hari/minggu

• Mengurangi jumlah waktu sedentary / “mager” seharian



Terapi Tingkah Laku



Farmakoterapi Obesitas
• Obat obesitas dapat membantu saat perubahan perilaku kesehatan saja tidak efektif 

atau berkelanjutan. 

• Ada tiga obat yang disetujui untuk manajemen obesitas jangka panjang 
o liraglutide (Saxenda®)
o naltrexone / bupropion dalam tablet kombinasi (Contrave®) 
o orlistat (Xenical®). 

• Obat-obatan ini dapat membantu Anda mencapai dan mempertahankan penurunan 
berat badan 5% -10% dan menurunkan komplikasi kesehatan yang berhubungan dengan 
kelebihan BB.

• Pengobatan yang tidak disetujui untuk pengobatan obesitas mungkin tidak aman atau 
efektif untuk pengelolaan obesitas dan harus dihindari.



Farmakoterapi Obesitas



Farmakoterapi Obesitas



Perhatian

Orang harus curiga dengan program penurunan berat badan yang: 

• Menjanjikan penurunan berat badan tanpa diet atau olahraga
• Menjanjikan penurunan berat badan sambil makan makanan sebanyak 

yang Anda inginkan
• Menjanjikan penurunan berat badan dari lokasi tertentu
• Menjanjikan penurunan berat badan yang terlalu cepat                             

misalnya 15 kg dalam 30 hari
• Sertakan foto sebelum dan sesudah dan endorsement yang tampaknya 

terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.



Bariatrik



Efektivitas Terapi Obesitas





HP dengan Obesitas
• Data prevalensi hipertensi paru dalam populasi obesitas à terbatas

• Wong et al. menemukan hubungan yang signifikan antara disfungsi ventrikel kanan 

subklinis dan peningkatan BMI.

• Sebuah studi pusat tunggal mengungkapkan bahwa prevalensi pada subjek obesitas 

bentuk sekunder dari PH adalah 38%.



HP dengan Obesitas
• Data dari analisis registri REVEAL menunjukkan prevalensi yang lebih tinggi dari subjek 

yang kelebihan berat badan dan obesitas di antara pasien yang terkena bentuk idiopatik

dari PAH. 

• sebagian besar pasien dengan BMI yang lebih tinggi berada pada kelas fungsional yang 

lebih buruk saat pendaftaran.

• Temuan ini menunjukkan bahwa obesitas dapat mempengaruhi onset dan keparahan PH.











Mekanisme Kerja



Chinese Medicine



Chinese Medicine



Diet pada HP
Kendalikan HP dengan membuat pilihan yang sehat dan dengan tetap komitmen

- Perhatian asupan garam/natrium dalam makanan sehari-hari

- Perhatikan asupan cairan (<2 liter per hari)

- Hindari stimulant (kopi, alkohol dll)

- Jika mual, makan porsi kecil tapi sering

- Tingkatkan asupan zat besi



Diet pada HP
Perhatian asupan garam/natrium dalam makanan sehari-hari



Olah raga pada HP

• Olah raga secara teratur dapat meningkatkan kapasitas olah raga, fungsi otot 

dan kualitas hidup pasien HP. 

• Tingkat keparahan HP dan faktor terkait kesehatan lainnya berbeda dari satu 

pasien ke pasien lainnya, rekomendasi tentang olahraga berbeda untuk setiap 

individu. 

• Rekomendasi ini dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung pada gejala 

individu dan respons terhadap pengobatan.





Take Home Messages 
• Obesitas merupakan penyakit kronis yang prevalensinya semakin meningkat

• Tata laksana obesitas meliputi nutrisi, olah raga, behaviour therapy, penggunaan obat

dan jika perlu operasi bariatrik. Selalu konsultasikan untuk tata laksana obesitas dengan 

dokter spesialis gizi klinik.

• Hingga sekarang, HP terkait obat tetap menjadi masalah klinis. Setelah peringatan di 

seluruh dunia tentang anoreksigen, banyak obat yang diduga menjadi faktor risiko untuk 

HP. 



Thank You


