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OBESIDADE
É um dos principais problemas de saúde pública do mundo, promovendo 
uma série de desordens sociais, psicológicas e metabólicas. Está associada a 
inúmeras doenças que podem levar à morte.
A obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura 
corporal em um nível que compromete a saúde dos indivíduos, acarretando 
prejuízos tais como alterações metabólicas, dificuldades respiratórias e do 
aparelho locomotor. 
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Causas da obesidade
A obesidade parece estar atrelada a 
inúmeros fatores, tais como 
polimorfismos gênicos, disfunções da 
sinalização de hormônios hipotalâmicos 
vinculados à saciedade, apetite e fome, 
aumento da liberação de adipocinas pró-
inflamatórias pelo tecido adiposo branco 
e balanço energético positivo, no qual a 
alta ingestão calórica total, em especial o 
consumo elevado de alimentos 
energéticos, ricos em gorduras 
saturadas, açucares e sal, ultrapassa a 
necessidade calórica diária.
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Geralmente os fatores mais estudados da obesidade são os biológicos 
relacionados ao estilo de vida, especialmente no que diz respeito a 
dieta e atividade física.

Para Fischler, a modernização das sociedades desencadeou a 
reordenação do contexto de vida do homem contemporâneo e fez 
emergir um novo modo de vida, no qual a oferta e o consumo de 
alimentos aumentou expressivamente e todo tipo de gênero tornou-se 
acessível, notadamente devido ao desenvolvimento de tecnologia 
alimentar.
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As alterações na alimentação referem-se à 
crescente incorporação pela população da 
denominada “dieta ocidental” ou “dieta 
moderna”. Podem ser caracterizadas 
como uma dieta rica em gordura 
(principalmente as de origem animal), 
açúcares e alimentos refinados. E, em 
contrassenso, pela quantidade reduzida 
de fibras e outros carboidratos complexos. 
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Francischi et al. destacam  que há forte influência genética no 
desenvolvimento da obesidade, mas seus mecanismos ainda não estão 
totalmente esclarecidos. Mas já se reconhece que o apetite e o 
comportamento alimentar sofrem influência genética e há indícios de que o 
componente genético atue sobre o gasto energético, notadamente sobre a 
taxa metabólica basal (TMB).

Desordens endócrinas como o hipotireoidismo e problemas no hipotálamo, 
alterações no metabolismo de corticosteróides, hipogonadismo em homens 
e ovariectomia em mulheres, síndrome de Cushing e síndrome dos ovários 
policísticos podem ainda conduzir à obesidade. 
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DIAGNÓSTICO
É realizado a partir do parâmetro estipulado 
pela Organização Mundial de Saúde - o body 
mass index (BMI) ou índice de massa 
corporal (IMC), obtido a partir da relação 
entre peso corpóreo (kg) e estatura (m)² dos 
indivíduos. Através deste parâmetro, são 
considerados obesos os indivíduos cujo IMC 
encontra-se num valor igual ou superior a 
30 kg/m².
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Diversas patologias e condições clínicas estão associadas à obesidade. Alguns exemplos são: 
 ■ Apnéia do sono 
 ■ Acidente vascular cerebral, conhecido popularmente como derrame cerebral.
 ■ Fertilidade reduzida em homens e mulheres. 
 ■ Hipertensão arterial ou “pressão alta”.

  ■ Diabetes melito. 
 ■ Dislipidemias.

  ■ Doenças cardiovasculares. 
 ■ Cálculo biliar. 
 ■ Aterosclerose.
 ■ Vários tipos de câncer, como o de mama, útero, próstata e intestino. 
 ■ Doenças pulmonares. 
 ■ Problemas ortopédicos. 
 ■ Gota.



Tratamento para obesidade

Dietas hipocalóricas
Exercícios Físico
Acompanhamento médico
Acompanhamento psicológicos
Em alguns casos faz-se necessário a intervenção cirúrgica;
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