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Conhecimento sobre obesidade: Esse é o 
objetivo da campanha do Dia Mundial da Obe-
sidade de 2022 desenvolvida pela Associação 
Brasileira para o Estudo da Obesidade e Sín-
drome Metabólica (ABESO) e a Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia 
(SBEM).

Com o tema “Obesidade: conhecimento, cuida-
do e respeito!”, o foco é a ampliação do conhe-
cimento sobre a obesidade, o caminho para re-
dução do preconceito e melhora do cuidado 
das pessoas.

O Dia Mundial da Obesidade acontece no dia 
4/03. Durante uma semana publicaremos um 
amplo conteúdo sobre o tema nas mais diversas 
plataformas digitais: hotsite exclusivo, e-book, 
vídeos, além de uma programação de conteúdo 
nas mídias sociais. O objetivo é divulgar infor-
mações claras e seguras sobre obesidade. 

O conhecimento sobre obesidade evoluiu con-
sideravelmente nos últimos anos e muitos con-
ceitos e percepções da ciência �caram para 
trás, mas infelizmente ainda são comuns na 
sociedade.

A obesidade vai muito além do
“comer menos e exercitar-se mais”.

Obesidade:
Conhecimento, 
cuidado e
respeito!



É preciso 
ampliar o
conhecimento
sobre a
obesidade 
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O excesso de peso acomete mais de 60% da 
população do país. O resultado é que um em 
cada quatro brasileiros tem obesidade. Além 
de muito elevada, a prevalência da doença é 
crescente.

A obesidade é uma condição crônica, progres-
siva, recidivante, complexa, e multifatorial e que 
traz inúmeros riscos para a saúde. Assim, são 
essenciais estratégias para divulgação de infor-
mações que ampliem o conhecimento sobre a 
doença, com foco na prevenção e no cuidado 
adequado das pessoas que já possuem o diag-
nóstico. 

Diversos fatores contribuem para o surgimento 
da obesidade e somos biologicamente vul-
neráveis para desenvolvê-la. Mecanismos 
adaptativos para regulação do peso corpo-
ral funcionam de forma muito e�ciente para 
favorecer o armazenamento de energia e 

defender o organismo contra a perda de peso. 
Adicionalmente, a mudança na disponibilidade 
dos alimentos, especialmente o fácil acesso 
a produtos ultraprocessados, tem favorecido 
crescentes números dessa pandemia que 
afeta crianças e adultos. 
 
Nem todas as pessoas desenvolvem obesi-
dade: é preciso ter predisposição genética. Não 
é uma escolha individual, mas consequência 
de uma con�uência de fatores. Os de origem 
genética podem começar desde o útero e vão 
impactar a saúde da infância até a vida adulta. 

Diversos outros componentes podem con-
tribuir para o desenvolvimento da obesidade:  
estresse, sedentarismo, privação do sono, uso 
de medicamentos, dentre outros. A inten-
sidade de cada um destes fatores é variável e 
apresentará in�uência diferente em cada in-
divíduo. 

Apesar de toda complexidade, o desconheci-
mento sobre obesidade leva a responsabili-
zação das pessoas por sua própria doença, o 
que, além de prejudicar o bem-estar físico e 
mental, diminui a busca pelo cuidado.

É preciso ampliar o conhecimento sobre a 
obesidade, reconhecendo sua complexidade 
e oferecendo o cuidado adequado. Apenas 
desta maneira reduziremos o seu grande im-
pacto na saúde.
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Vamos cuidar de todas as formas. Com-

bater as raízes da obesidade bene�cia a todos 

e nos dará a chance de viver em uma sociedade 

mais feliz e saudável. levar uma vida mais feliz, 

saudável e longa.

Ainda existem muitos preconceitos em relação 

às pessoas com obesidade. Apesar de não ser 

uma questão de força de vontade, quem vive com 

obesidade é frequentemente responsabilizado 

por sua própria doença. Essa responsabilização 

do indivíduo por sua condição, além de prejudicar 

o bem-estar físico e mental, diminui a busca pelo 

cuidado.  

O estigma relacionado à obesidade di�culta o 

acesso ao tratamento adequado e não deve ser 

subestimado: estudos demonstram que pessoas 

com obesidade levam, em média, 6 anos desde 

o diagnóstico até conversar com o pro�ssional 

de saúde sobre o tema. É um problema que afeta 

toda a sociedade e não apenas o indivíduo.

“Comer menos, movimentar-se mais” implica que 

a perda de peso é apenas sobre dieta e exercício, 

ignorando a complexidade da obesidade. Embora 

o exercício físico seja fundamental para a saúde 

geral, não é o fator primordial no con-

trole da obesidade.
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Cuidado adequado e respeito



Uma doença crônica, complexa
e de origem multifatorial
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A Organização Mundial da Saúde (OMS), 

de�ne a obesidade como o excesso de gordura 

corporal, em quantidade que determine pre-

juízos à saúde. 

São vários os fatores que contribuem para o 

desenvolvimento da obesidade, e não apenas 

uma única causa. Sem diagnóstico e tratamen-

to adequado, podem se estabelecer graves 

consequências para a saúde. 

Uma pessoa apresenta diagnóstico de obesidade 

quando seu Índice de Massa Corporal (IMC) é 

maior ou igual a 30 kg/m2.  A faixa de peso normal 

varia entre 18,5 e 24,9 kg/m2.

Fonte: Word Obesity Day
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A estigmatização é uma das maiores di�cul-
dades vivenciadas no dia-a-dia das pessoas 
com obesidade, pois ocorre continuamente e 
em todos os ambientes, por meio de olhares, 
conselhos, negligência, injustiça salarial, entre 
muitas outras maneiras.

Além do prejuízo à qualidade de vida e piora 
da autoestima, o preconceito com a doença 
pode impedir o acesso a um tratamento res-
peitoso e adequado.

Infelizmente, o preconceito também pode re-
forçar comportamentos pouco saudáveis e 
piorar fatores de risco comumente associados 
à obesidade, como o sedentarismo, tabagis-
mo ou ingesta de álcool, por exemplo.  

Combinados, estes comportamentos podem 
agravar a obesidade e trazer consequências 
deletérias para a saúde física e emocional dos 
indivíduos.

Respeitar a
diversidade
e evitar os
preconceitos 

4 de março
Dia Mundial da
Obesidade
Conhecimento, cuidado
e respeito!
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Parece fácil, mas a mudança de hábitos e a 
busca por um estilo de vida mais saudável é 
um desa�o, especialmente para as pessoas 
com obesidade. Essa mudança vai além de 
ser uma questão de escolhas e força de vonta-
de.
 
O controle do nosso apetite, da nossa busca 
por alimentos, ocorre principalmente em áreas 
mais primitivas do nosso sistema nervoso 
central, levando a um ato quase automático 

quando estamos frente a um alimento, espe-
cialmente se ele é hiperpalatável: comer!
  
A participação da região cortical do nosso 
cérebro, onde realizamos as ponderações, 
existe, mas é pequena. Por isso é tão difícil es-
colher uma maçã, quando temos uma fatia de 
bolo também disponível. É difícil para quem 
não tem obesidade, porém mais difícil ainda 
para quem tem.

Parece fácil mudar nossos hábitos e ter um
estilo de vida mais saudável, mas não é.

Mudar hábitos
não é uma
tarefa fácil 
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Principal determinante populacional da obesidade, os alimen-
tos ultraprocessados são de fácil preparo, baixo custo, além de 
serem desenvolvidos com proporções “mágicas” de açúcar, 
gordura e/ou sal, o que os torna hiperpalatáveis, difíceis de re-
sistir e/ou consumir uma quantidade pequena.

Além da sedução pelo sabor, os ultraprocessados são comer-
cializados com uma super estratégia de marketing. Em muitos 
casos, lamentavelmente voltada para crianças e adolescentes.

Somando esses alimentos, o marketing e a nossa regulação 
do apetite temos uma equação perfeita para o consumo 
exagerado e, consequente, ganho de peso. 
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Conheça as complicações da obesidade

A sedução dos alimentos ultraprocessados

Além de apresentar uma �siopatolo-
gia complexa, a obesidade, asso-
cia-se a diversas complicações que 
afetam quase todos os sistemas do 
organismo. As complicações não 
ocorrerão todas em uma mesma 
pessoa, mas de acordo com uma pre-
disposição individual. 

De forma geral, infelizmente, em 
algum momento várias destas compli-
cações poderão se estabelecer. Por 
isso, os pro�ssionais de saúde devem 
estar atentos para potenciais compli-
cações ligadas ao excesso de peso, 
identi�cando-as e cuidando, sempre 
com respeito e de forma equânime.
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A crise sanitária de COVID-19 chamou a 
atenção para outra pandemia: a de obesidade. 
Especialmente entre os mais jovens, o exces-
so de peso foi o fator de risco mais importante 
para determinar a evolução para formas 
graves de Covid-19. Indivíduos com obesi-
dade grau 3 apresentam mais chance de inter-
nar em unidade de terapia intensiva e de 
morrer por consequências da doença.

Essa associação entre desfechos mais graves e 
obesidade pode ser explicada pela função pul-
monar prejudicada (hipoventilação), pela in-
�amação subclínica provocada pela obesidade 
e agravada pela fase in�amatória da covid, pela 
menor capacidade de resposta imune a in-
fecções virais, o maior risco de fenômenos trom-
boembólicos, além da di�culdade de assistência 
aos pacientes em quadros mais graves. 

O Covid-19 e
a obesidade

Indivíduos com obesidade grau 3 apresentam mais
chance de internar em unidade de terapia intensiva

e de morrer por consequências da doença.

Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia



O corpo humano apresenta mecanismos 
muito e�cientes de regulação do estoque de 
energia. Na pessoa com excesso de peso, 
uma vez que se instituam medidas comporta-
mentais (dieta e exercício) para perda de 
peso, mecanismos �siológicos se estabele-
cem de forma a manter o peso máximo 
alcançado. 

Esse processo de “economizar energia” será 
proporcional à quantidade de peso perdido, e 
corresponde a uma adaptação �siológica. O 
objetivo de criar um “gap energético” para que 
o organismo “se defenda” da perda ou recu-
pere o peso perdido. Esse gap ocorre por 2 
vias:
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Conheça os mecanismos de regulação do 
balanço de energia

Antes
da perda
de peso

Depois
da perda
de peso

Fome

Gasto de
energia

GAP energéticoGAP energético

Área do sistema nervoso que controla funções vitais para o organismo, entre 

elas o apetite, o hipotálamo, recebe sinais de diversos hormônios para au-

mento das vias que estimulam a fome e diminuição da sensação de sacie-

dade.

Aumento da fome



Além da redução de gasto calórico proporcional ao peso perdido, ocorre uma 

diminuição adicional do gasto calórico basal diário do indivíduo. Por isso a im-

portância de se incentivar o exercício no processo de perda de peso.

Como destacamos, a obesidade é uma doença complexa e multifatorial: 

muitos outros mecanismos estarão envolvidos na regulação da fome (hedo-

nismo/ recompensa) e no próprio ambiente que irão predispor o indivíduo a se 

manter com excesso de peso. O foco principal é o entendimento de que pro-

cesso de perda de peso na pessoa com obesidade exige esforço ativo. 

Diminuição do gasto de energia
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Tão importante quanto a 
mudança de estilo de 

vida, o seguimento 
regular é fundamental 

para o sucesso do 
tratamento.

A sugestão “Coma menos, exercite-se mais” sugere que a perda de peso é 

apenas sobre dieta e exercício, ignorando a complexidade da doença. Sua 

abordagem deve ser multidisciplinar: tão importante quanto a mudança de 

estilo de vida, o acompanhamento médico com uso adequado de 

medicações (ou cirurgia, quando indicada), é fundamental para o sucesso do 

tratamento.

Abordagem multidisciplinar



Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia

Comissão Organizadora: 
Dra. Maria Edna de Melo, Dra. Cynthia Valério e Dra Mariana Guerra

Planejamento e produção de conteúdo: Libertta Comunicação
Projeto grá�co e layout: Kéreon Comunicação


