
 

 



 

 

SOBREPESO E OBESIDADE: UM OLHAR ALÉM DA BALANÇA 

Nas últimas décadas tem ocorrido no Brasil e no mundo várias mudanças estruturais 

que tem gerado impactos na vida das pessoas, como o aumento da urbanização, a 

globalização, a expansão da indústria alimentícia, dentre outras.  

Tudo isso levou ao que chamamos de transição nutricional, que foi a mudança nos 

hábitos alimentares e na composição corporal da população. 

Observou-se o aumento expressivo do consumo de alimentos ultraprocessados e a 

redução no consumo de alimentos naturais, devido a vários fatores, como por 

exemplo a praticidade, a facilidade do acesso ou a correria do dia a dia.  

Isso resultou no aumento do número de pessoas com sobrepeso e obesidade e a 

diminuição de pessoas com desnutrição. De acordo com o ministério da Saúde, 

atualmente, 55,7% da população adulta do país está com excesso de peso e 19,8% 

está obesa. 

Essas informações demonstram que o aumento de peso nas pessoas é fortemente 

influenciado por fatores externos. 

O ambiente que a maioria das pessoas vive hoje é propício para o ganho de peso e 

a obesidade. É muito fácil encontrar estabelecimentos que oferecem produtos 

ultraprocessados, que muitas vezes tem o preço baixo e ainda promoções para 

levar mais quantidade pagando menos. Além disso, na atualidade, o sedentarismo 

aumentou, já que não é mais tão seguro brincar na rua e também não se anda tanto 

a pé quanto antes, devido à urbanização. 

Por outro lado o que vemos na mídia e na sociedade como um todo é uma 

culpabilização do indivíduo por estar com sobrepeso ou obesidade. 

Discursos muito difundidos como “Se você quer, você consegue” e “Saia da sua 

zona de conforto” a princípio podem parecer motivacionais, mas na verdade jogam 

toda a responsabilidade do sobrepeso e da obesidade no indivíduo, podendo causar  

 



 

 

frustração. Afinal, por mais que o indivíduo se esforce, o ambiente que ele vive está 

influenciando o ganho de peso a todo momento.  

Hoje em dia muito se fala em gordofobia, que é um termo que engloba o 

preconceito, a desvalorização e a estigmatização das pessoas consideradas gordas 

e seus corpos. 

Infelizmente, existem até profissionais de saúde que praticam gordofobia. Isso 

acaba sendo muito prejudicial, pois após passar por vários constrangimentos em 

consultas a pessoa com sobrepeso ou obesidade se afasta ainda mais do sistema 

de saúde, causando assim um efeito contrário ao tratamento.  

Para ficar mais claro, segue um exemplo de gordofobia: Imagine que numa praça de 

alimentação há uma pessoa gorda e uma pessoa magra desfrutanto um lanche de 

fastfood. Geralmente as pessoas fazem um pré julgamento, olham para a primeira e 

pensam “Nossa, ela não se cuida!”. Já para a outra pessoa o que se pensa é “Que 

ótimo, magrinha desse jeito ela pode comer de tudo né?”.  

Essa diferença de tratamento não deveria existir, já que o Guia Alimentar Para a 

População Brasileira de 2014 recomenda evitar a ingestão de alimentos 

ultraprocessados por TODAS AS PESSOAS, em qualquer fase da vida, 

independente de gênero, etnia e do tamanho de seus corpos. Além disso, não se 

sabe se aquela pessoa se alimenta sempre daquilo ou se se alimenta bem e quis 

comer o fastfood apenas naquele dia. 

Devemos nos lembrar aqui de que outro perigo são as dietas restritivas. A todo o 

momento sai na mídia uma dieta nova prometendo o emagrecimento rápido. 

Cansadas de tentar emagrecer de várias maneiras, as pessoas resolvem segui-la, 

mas podem assim prejudicar sua saúde. Dietas muito restritivas, além de 

apresentarem o risco de carência de algum nutriente, não são duráveis, pois ao 

longo do tempo a pessoa não consegue mantê-la e volta a comer mais, e é daí que 

vem o efeito sanfona.  

  



 

 

Dessa forma vale lembrar que é de extrema importância o acompanhamento por um 

nutricionista e demais profissionais de saúde. 

Não estamos aqui fazendo uma apologia à obesidade, estamos querendo trazer a 

reflexão de como as pessoas com sobrepeso e obesidade são acolhidas por nós: 

Com julgamento ou empatia? 

Vale ressaltar que segundo a OMS, saúde é o completo bem estar físico, mental e 

social do indivíduo e não apenas a ausência de doenças. Porque então em relação 

à obesidade, focamos apenas no aspecto físico?  

Pense nisso! 

 


