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IV 

POR QUE TRATAR O SOBREPESO E 

OBESIDADE? 

A preocupação com o excesso de peso e as 
implicações com relação à saúde não são recentes. No 
decorrer do tempo, as mais diversas civilizações se 
preocupavam e faziam propostas de tratamento com 
sugestões, que, por incrível que pareça, ainda são atuais. 

-Na China, mais ou menos 2700 anos antes de Cristo, o 
imperador Huang Ti, preocupado com a longevidade de 
seu povo, reuniu alguns sábios da corte e pediu para que 
se elaborassem estudos que orientassem a todos, cuidados 
de saúde e longevidade. Foi elaborado então o "Nei Ching", 
um dos mais antigos tratados de saúde da medicina chinesa. 
Dentre outras coisas, aconselhava-se: para que se tivesse 
boa saúde e longevidade com felicidade, a alimentação 
deveria servir para fortalecer o corpo e dever-se-ia fazer 
atividades físicas para evitar engordar. Além de meditação 
e calma interior. 

-Hipócrates, considerado o pai da medicina, 400 anos antes 
de Cristo, associava o excesso de peso à morte súbita e 
inclusive à infertilidade nas mulheres. Sugeria que o indivíduo 
comesse uma só vez por dia, fizesse muitos exercícios após 
comer, além de andar desnudo no frio a maior parte do 
tempo. Na maioria dos seus tratamentos, a atividade física, 
a dieta e até o jejum estão presentes. 

-Na Roma antiga os obesos eram considerados glutões, 
beberrões de vinho e também vistos como seres de espírito 
fraco, constituindo-se no primeiro relato de discriminação por 
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obesidade. Eram aconselhados a comerem menos, fazerem 
mais atividades físicas e tomarem vários banhos frios por 
dia. Embora a obesidade denotasse fartura e vida abastada, 
era vista com desprezo. Naquela época, semelhante aos 
ditames da moda hoje, os gladiadores e oficiais romanos 
com seus portes atléticos e as mulheres com formas mais 
roliças, porém graciosas, eram a moda. 

-Galeno, célebre médico do século II, em seus compêndios, 
relatava que para se perder peso era necessário ser 
obediente, comer e beber pouco e fazer atividades físicas. Já 
alertava para o fato de que, sem determinação (obediência), 
nada seria possível. 

-Maimônedes, eminente cientista e médico renomado em 
Córdoba, no século XII, em seu tratado "preservação da 
juventude", naquela época determinava que: para se 
preservar a juventude e vitalidade e não engordar, devia-se 
comer moderadamente, sem pressa, não sucumbir a fome 
impulsiva, fazer atividades físicas e ser persistente. 
Recomendava que, ao sentir fome, esperasse um pouco, 
pois poderia se tratar de uma fome "ilusória". Apresentava-
se, então, o primeiro relato de compulsão ou gula (fome 
impulsiva). E dizia mais ainda: as pessoas são mais atentas 
à saúde de seus animais do que à de seus próprios corpos. 

-No império bizantino, o excesso de peso era relacionado à 
alimentação abundante, ao sedentarismo e às mudanças de 
humor. Era proposto que se comessem frutas, vegetais, 
peixes e aves, se evitassem as carnes vermelhas, pão, 
queijos e vinho, se fizessem muitas atividades físicas e se 
tomassem banhos termais. Sugeria também, a ingestão de 
sais eméticos e purgativos. 

De todos os seres vivos, apenas o homem e 
alguns animais por ele domesticados engordam, criam 
hábitos alimentares errados, modificam sua dieta original, 
desenvolvem vícios nocivos à saúde e tornam-se 
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sedentários e obesos. É o único animal "racional", que, por 
uma insensata busca de alimentos que proporcionem mais 
prazer, em detrimento da preocupação em buscar uma 
alimentação mais "racional" e mais saudável, perde a saúde 
e a qualidade de vida, mas não perde o vício. Consegue se 
acomodar a esta situação como se fosse inevitável e natural. 
Ainda cultiva aforismos como: saco vazio não se põe em pé. 
Comer como um touro (que, aliás, só come capim). Criança 
bonita é criança fofinha. 

Como vimos, desde as civilizações mais 
antigas, das mais diversas e em períodos bem diferentes, a 
preocupação com excesso de peso e as doenças já era 
evidente. Fazia-se também a associação entre 
envelhecimento e perda de vitalidade com alimentação 
excessiva, irregular e aumento do peso. Relatava-se a fome 
ilusória (gula, compulsão) e a necessidade de ser persistente, 
ou seja, ter determinação. O mais marcante e importante é 
que, em todas as sugestões de tratamentos propostos em 
todas as épocas, nas mais diversas civilizações, nenhum 
deixou de incluir mudanças de hábitos alimentares e de ser 
incisivo na receita de atividades físicas regulares. Só como 
curiosidade, embora seja inaceitável para os dias de hoje, 
tem cabimento a indicação que alguns faziam dos banhos 
frios ou de andar desnudo no frio. As contrações musculares 
que o frio provoca nada mais são do que o aumento do 
gasto metabólico com queima de calorias para manter a 
temperatura corporal e preservar o nosso organismo. 

Nos dias de hoje, as taxas de sobrepeso e 
obesidade, na maioria dos países, inclusive no Brasil, em 
todas as camadas sociais da população e em todas as faixas 
de idade, têm assumido índices alarmantes e preocupantes, 
tanto pelos problemas sociais e econômicos que esta doença 
desencadeia, como pela incidência de graves doenças 
degenerativas e incapacitantes às quais estão expostos e são 
acometidos todos os que fazem parte deste grupo. E é devido 
a estes fatores que, economicamente também, o obeso é 
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muito prejudicado. As chances de emprego na disputa por 
uma vaga ou por uma promoção não são as mesmas se a 
competição for entre uma pessoa magra e uma obesa. Vê-se 
no obeso uma pessoa com mais dificuldade de locomoção, 
de reflexos e com mais chances de doenças. Sabe-se que 
é mais comum, mesmo em adultos jovens com obesidade, 
existirem problemas de saúde com o uso precoce de muitos 
medicamentos, tais como remédios para pressão, diabetes, 
colesterol, coluna, problemas respiratórios, entre outros. 
Obesos são, ainda, mais propensos a faltarem ao trabalho. 
Estas discriminações nunca estão baseadas unicamente 
nestes critérios, mas também, no fator estético, que é 
colocado sempre de maneira velada e muito disfarçada. 

É sabido que fatores genéticos estão envolvidos 
no aumento do peso, contudo, não devem ser minimizados 
fatores com porta mentais como o sedentarismo, o 
desinteresse pela atividade física regular, os péssimos 
hábitos alimentares, até a desinformação geral a respeito 
de nutrição adequada e preventiva, com todos os 
benefícios que ela proporciona em sobrevida e saúde. Este 
trabalho de informação educativo e preventivo deveria ser 
assumido como prioridade pelas autoridades e associações 
comunitárias, feito em escolas, empresas, igrejas e outras 
entidades, além de se impor uma legislação sanitária mais 
rigorosa e mais atuante com relação aos alimentos 
reconhecidamente danosos e que trazem embutidos na sua 
composição altas taxas de substâncias que prejudicam a 
saúde da população. A alimentação descontrolada, 
compulsiva, de pouca qualidade nutricional e também muito 
engordativa, constitui um habito alimentar nocivo, que, não 
sendo modificado e ainda associado a pouca ou nenhuma 
atividade física, terminará invariavelmente em aumento do 
peso, sobrepeso e a obesidade. 

Estes péssimos hábitos alimentares e o 
desinteresse pela atividade física, que são tão comuns na 
grande   maioria   dos   adultos,   vêm   sendo   incorporados 
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desde a infância, passando de geração em geração e se 
agravando cada vez mais. As crianças hoje gastam mais 
tempo em frente à televisão, nos jogos de videogames e 
em computadores, num completo sedentarismo, além de 
estarem se acostumando desde cedo a comidas rápidas, 
industrializadas e sem qualidade nutricional: os alimentos 
fast food e lanches escolares gordurosos e calóricos. Com 
estes hábitos, vêm desenvolvendo em escala assustadora 
e cada vez mais cedo o sobrepeso, a obesidade, e mais 
cedo ainda as doenças degenerativas decorrentes deste 
processo. Adolescentes e adultos jovens já não são exceção 
nos consultórios médicos, apresentando problemas de saúde 
relacionados a este comportamento e, conseqüentemente, o 
aumento do peso. Doenças que poderiam perfeitamente ser 
evitadas em todos: crianças, jovens, adultos, ou até mesmo 
em pessoas de muito mais idade. 

Abaixo, algumas das doenças e problemas 
decorrentes dos péssimos hábitos alimentares e do 
sedentarismo, que têm levado uma grande faixa da 
população ao excesso de peso e à obesidade: 

• Hipertensão arterial 
• Doenças coronarianas - infarto do miocárdio 
• Acidente vascular cerebral (derrames) 
• Aumento de gorduras no sangue (colesterol e trigli-

cérides) 
• Resistência à insulina e diabetes 
• Apnéia do sono - dificuldades respiratórias 
• Cálculos na vesícula 
• Esteatose hepática (fígado gorduroso) 
• Distúrbios menstruais, amenorréia (falta da menstruação) 

em mulheres jovens. 
• Distúrbios gástricos, aumento da pressão intra-abdominal, 

refluxo gastresofágico. 
• Alterações (baixa) dos hormônios sexuais masculinos e 

diminuição da libido no homem. Por outro o lado, excesso 
de gordura aumenta a produção de hormônio feminino, 
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o que em meninas ocasiona menarca (1a menstruação) 
muito precoce e prejudicial para o desenvolvimento. Em 
meninos ocorre o atraso da puberdade e a ginecomastia 
(aumento das mamas). Em mulheres jovens, desordens 
menstruais. 

• Aumento da incidência de cânceres, principalmente de 
mama e endométrio nas mulheres, próstata nos homens 
e colonretal e intestinal em ambos. 

• Na gravidez, há maior incidência de complicações durante 
a gestação e o parto, bebês muito grandes e uma maior 
incidência de defeitos no tubo neural do recém nascido. 
Bebês de mães obesas têm maior predisposição para 
obesidade e diabetes mais precocemente. 

• Osteoartrites e lesões osteomusculares são mais 
freqüentes nos obesos e também de mais difícil 
tratamento. 

• Varizes e tromboses são três vezes mais freqüentes nas 
pessoas obesas ou com sobrepeso. 

• Maior índice de celulites, flacidez e micoses na pele. 
• Maior incidência de complicações pós cirúrgicas, com 

maior dificuldade de recuperação e cicatrização. 

Diante de tão extensa lista de situações que 
põem em risco permanente os que pertencem a este grupo, 
medidas têm que ser tomadas. Devem ser instituídos 
programas de orientação e reeducação alimentar, além de 
haver estímulo para se fazer atividades físicas permanentes, 
mudando o estilo de vida acomodado e sedentário. Além 
de explorar até com o apoio psicológico, se necessário, o 
desenvolvimento do equilíbrio emocional e da auto-estima. 
A obesidade e o sobrepeso são hoje, reconhecidamente, 
doenças, que têm como conseqüência outra série de 
inúmeras doenças, necessitando de tratamento precoce e 
preventivo. Quanto mais cedo se implantarem os cuidados, 
melhores serão os prognósticos e os resultados também 
serão mais duradouros. 
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