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Obesidade e Saúde Pública

Este número da Revista inclui dois artigos sobre um tema que está hoje na linha
da frente das preocupações em saúde pública: o excesso de peso e obesidade.

Em Portugal, estima-se que 13,8% da população adulta seja obesa (índice de
massa corporal (IMC = kg/m2) ≥ 30), enquanto 52,4% sofrem de excesso de peso
(IMC ≥ 25) (Carmo et al., 2006). Na Europa, a prevalência de obesidade chega a
atingir, em alguns países, 25% da população adulta enquanto nos EUA os valores
são ainda mais elevados (James et al., 2001). Adicionalmente, em diversos países,
o número de pessoas obesas tem vindo a aumentar rapidamente, havendo mesmo
quem considere estarmos a assistir, a nível planetário, a uma epidemia de obesidade
(James et al., 2001; WHO, 1998).

O reconhecimento da obesidade como problema de saúde pública levou o Minis-
tério da Saúde a promover uma série de iniciativas neste campo, das quais se des-
tacam o Programa Nacional de Combate à Obesidade, criado em 2005 e integrado
no Plano Nacional de Saúde 2004-2010, e a Plataforma contra a Obesidade, criada
em 2007 e que integra representantes de diversos ministérios, do governo local e da
sociedade civil.

A razão para estas iniciativas deve-se ao facto da obesidade ser uma importante
causa de doença e de morte. As pessoas obesas têm um risco acrescido de contrair
diversas doenças como a diabetes de tipo 2, insuficiência cardíaca, acidentes vascula-
res cerebrais, osteoartrite e cancro do endométrio. O excesso de peso também agrava
algumas doenças crónicas como a asma, hipertensão e dislipidémia (USDHHS, 1998).
Existe ainda evidência de que a obesidade esteja associada à mortalidade prematura
por diversas causas, como a doença coronária e certos tipos de cancro (Calle et al.,
1999), embora neste caso a evidência seja controversa, com alguns estudos a demons-
trarem que as pessoas classificadas pela Organização Mundial da Saúde como pré-
-obesas (IMC entre 25 e < 30) têm um risco de morte inferior ao daqueles que têm
peso normal (IMC entre 18,5 e < 25) (Flegal et al., 2005).
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Vários autores têm também assinalado que a obesidade acarreta elevados custos
económicos para a comunidade. Em Portugal, o custo directo da obesidade foi esti-
mado em 297 milhões de euros no ano de 2002, o que representa 2,50% da despesa
total em saúde. Os custos indirectos foram estimados, no mesmo ano, em 199,8
milhões de euros. A mortalidade prematura contribuiu com 58,4% deste valor e a
morbilidade com 41,6% (Pereira e Mateus, 2003). Os resultados dão uma indicação
de que seria possível gerar poupanças nos serviços de saúde e ganhos de produtivi-
dade para a economia nacional através de estratégias eficazes de prevenção ou redu-
ção da obesidade.

Os dois artigos publicados neste número focam populações onde o tema da obe-
sidade tem sido pouco estudado. Odete Amaral e colaboradores (Amaral et al., 2007)
estimaram a prevalência de excesso de peso e obesidade numa amostra (n = 7563)
de adolescentes do distrito de Viseu. Através de um questionário auto-aplicado e
respondido por alunos das escolas públicas do distrito, os autores definiram excesso
de peso como valores entre o percentil 85 e 95 do IMC e obesidade como valores
iguais ou acima de 95 do IMC. Estimaram que haveria 13,7% de adolescentes com
excesso de peso e 3,4% que podem ser considerados obesos. Embora a categorização
adoptada pelos autores não seja consensual — Hadley et al. (2004) num conhecido
estudo publicado na JAMA, por exemplo, usam as designações «em risco de excesso
de peso» e «excesso de peso», respectivamente, para as duas categorias estudadas
por Amaral e outros — não há dúvida que o excesso de peso entre adolescentes será
dos problemas mais prementes no delineamento de estratégias de combate à obesi-
dade (James et al., 2001). O artigo agora apresentado ajuda-nos a compreender
melhor a dimensão do problema entre os adolescentes portugueses.

Saranga e colaboradores (Saranga et al., 2007) apresentam uma revisão da lite-
ratura epidemiológica sobre composição corporal em populações africanas, nas quais
se tem verificado uma coexistência paradoxal da subnutrição, excesso de peso e
obesidade. Os autores notam que em África, ao contrário da Europa e América do
Norte, a obesidade é mais prevalente em famílias de estratos socio-económicos mais
elevados. Além disso, as populações africanas tendem a registar uma associação
entre a condição de baixa estatura em relação à idade (o chamado stunting) e a
prevalência de obesidade, sugestiva de que a acumulação excessiva de gordura pode
ser uma resposta anómala após subnutrição na infância. Estas observações partem
essencialmente de estudos transversais e os autores da revisão sublinham que são
necessários novos estudos de base longitudinal para melhor compreender as causas
e consequências dos padrões actuais de excesso de peso e obesidade nos países
africanos.

Também em Portugal há ainda um longo caminho a percorrer na investigação de
saúde pública sobre excesso de peso e obesidade. Fruto do trabalho de vários grupos
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de investigação, temos hoje um conhecimento muito amplo sobre o impacto epide-
miológico e social do problema da obesidade na sociedade portuguesa. Importa
agora dar o passo seguinte e avaliar, com rigor, os níveis de efectividade e eficiência
que as diferentes estratégias de combate à obesidade nos oferecem. Sem esse acom-
panhamento, e consequente decisão, a política pública de combate à obesidade pode
sofrer o mesmo destino que muitas tentativas de emagrecimento a nível individual:
o fracasso a médio prazo.
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