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RESUMO
A obesidade é caracterizada como um distúrbio do estado nutricional traduzido por um aumento do tecido adiposo e
seu reflexo é o excesso de gordura resultante do balanço positivo de energia na relação ingestão/gasto calórico. Este
artigo objetiva revisar na literatura científica as informações mais pertinentes sobre as possíveis complicações que
levam ao desenvolvimento da obesidade na população de baixa renda, criando uma analogia com a cidade de BelémPA. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica em livros, base de dados eletrônicos (Lilacs, Scielo, google acadêmico),
sites de órgãos públicos (Sociedade Brasileira de Cardiologia, Ministério da Saúde) e Teses que abordassem o tema
de estudo. O aumento da obesidade nas populações mais pobres tem sido alvo de questionamentos e reflexões,
pois sempre se associa obesidade à abundância de alimentos, e pobreza à escassez de recursos. O aparente paradoxo
entre obesidade e pobreza não encontra consenso com a realidade social brasileira, quando pesquisas evidenciam
um aumento notável na incidência de sobrepeso e obesidade em populações socioeconômicas mais pobres. Logo,
a presença da obesidade em pessoas com baixa renda ser mais frequente, pode ser explicada pela falta de orientação
alimentar adequada, atividade física reduzida e pelo consumo de alimentos muito calóricos, como os industrializados
contendo muita gordura, açúcar e condimentos. Neste contexto, a interdisciplinaridade tem papel fundamental para
melhorar a qualidade de vida, com estímulo para uma alimentação adequada e saudável interligando com prática de
exercício físico regularmente.
Palavras-chave: Obesidade; Baixa renda; Estilo de vida.
ABSTRACT
Obesity is characterized as a disturbance of the nutritional status translated by an increase in adipose tissue and its
reflex is the excess of fat resulting from the positive energy balance in the intake / calorie expenditure ratio. This
article aims to review in the scientific literature the most pertinent information about the possible complications that
lead to the development of obesity in the low-income population, creating an analogy with the city of Belém-PA.
It is a bibliographic search in books, electronic database (Lilacs, Scielo, google scholar), websites of public agencies
(Brazilian Society of Cardiology, Ministry of Health) and Theses that addressed the subject of study. The increase in
obesity in the poorest populations has been the target of questions and reflections, since obesity is always associated
with the abundance of food, and poverty with the scarcity of resources. The apparent paradox between obesity
and poverty does not find consensus with the Brazilian social reality, when research shows a notable increase in the
incidence of overweight and obesity in poorer socioeconomic populations. Therefore, the presence of obesity in
people with low income is more frequent, can be explained by the lack of adequate dietary guidance, reduced physical
activity and the consumption of very caloric foods, such as industrialized foods containing a lot of fat, sugar and
spices. In this context, interdisciplinarity plays a fundamental role in improving the quality of life, with encouragement
for an adequate and healthy diet, interconnected with regular physical exercise.
Keywords: Obesity; Low-income; Life style.
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Desenvolvimento da obesidade na população de baixa renda

INTRODUÇÃO

A presença do excesso de peso na

A obesidade é caracterizada como um
distúrbio do estado nutricional traduzido por
um aumento do tecido adiposo resultante do
balanço positivo de energia na relação ingestão/
gasto calórico. Por possuir causa multifatorial,
a obesidade mantém-se por diferentes motivos:
mau hábito alimentar, predisposição genética e
familiar, superalimentação, excesso de gorduras e
carboidratos na dieta, falta de exercício, estresse,
ansiedade, distúrbios emocionais e questão
socioeconômica e cultural

.

(1-3)

Nos últimos tempos a obesidade passou
a ser um dos maiores problemas de saúde da
humanidade, sendo que sua prevalência está
crescendo em todo o mundo . O excesso de peso
(4)

tem aumentado de forma gradativa em todas as
faixas etárias, desde a infância até a idade adulta,
e está associado a uma série de doenças crônicodegenerativas(5, 6).
Sendo

considerada

uma

doença

não transmissível, a obesidade tem como
características um longo período de latência, longo
curso assintomático, curso clínico em geral lento,
prolongado e permanentes manifestações clínicas
com períodos de múltiplas determinações(5, 7).
O conceito de risco é social e culturalmente
construído, nas diversas sociedades e no interior
dos grupos sociais de uma mesma comunidade,
diferenciando-se de acordo com a idade, o gênero,
a profissão e a condição socioeconômica(7, 8).

população menos favorecida pode ser explicada
pela falta de orientação alimentar adequada,
atividade física reduzida e pelo consumo
de

alimentos

muito

calóricos,

como

os

industrializados contendo muita gordura, açúcar
e condimentos, uma vez que estes alimentos são
mais baratos e fazem parte de hábitos alimentares
tradicionalmente incorporados(8, 9).
Desse modo, torna-se importante a
discussão dos fatores de risco e os fatores de
proteção

relacionados

ao

desenvolvimento

da obesidade na população de baixa renda,
portanto, o objetivo do presente estudo foi
buscar embasamento na literatura científica sobre
as informações mais pertinentes das possíveis
complicações que levam ao desenvolvimento da
obesidade nas populações de baixa renda, criando
uma analogia com a cidade de Belém-PA.

MÉTODO
O presente estudo foi desenvolvido a
partir da revisão da literatura baseada em livros
atuais, busca em bases de dados eletrônicos
(Lilacs, Scielo, google acadêmico), sites de órgãos
públicos (Sociedade Brasileira de Cardiologia,
Ministério da Saúde) e repositórios (Dissertações
e Teses) que abordassem o tema deste estudo
sendo apresentados em paralelo a estudos que
retratam a realidade da cidade de Belém-PA.
Foram selecionados apenas estudos escritos na
língua portuguesa.
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Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL),

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com Malta et al , é notável
(10)

o crescente número de pessoas com excesso de
peso na população brasileira, sendo amplamente
demonstrado

nas

produções

científicas

e

sugerindo urgência de intervenção para controle
do aumento da obesidade. O aumento da
obesidade nas populações mais pobres tem sido
alvo de questionamentos e reflexões, pois sempre
se associa obesidade à abundância de alimentos,
e pobreza à escassez de recursos . A cidade de
(11)

Belém-PA tem sofrido com a perda de poder
aquisitivo da população e atualmente ocupa a
posição 296 de renda per capta, entre as cidades
brasileiras

.

(12, 13)

Segundo o Ministério da Saúde, com
base nas últimas pesquisas, a fome deixou de
ser o grande problema de saúde pública na área
alimentar, pois atualmente, a obesidade preocupa
mais que a desnutrição

. Os gastos sociais

(14-16)

e públicos com a obesidade vêm se mostrando
também de forma preocupante, em um ritmo
acelerado em todo o mundo .
(17)

O aparente paradoxo entre obesidade e
pobreza não encontra consenso com a realidade
social brasileira, quando pesquisas evidenciam
um aumento notável na incidência de sobrepeso
e obesidade em populações socioeconômicas
mais pobres

.

(11, 18)

No Brasil, as estimativas de prevalência
de obesidade, segundo o Sistema de Vigilância
de Fatores de Risco e Proteção para Doenças

aumentaram de 15% para 18% de 2010 a 2014, em
ambos os sexos(19). As características e preferencias
alimentares, assim como o comportamento
cultural, da população de Belém-PA, apresentam
padrões que precisam ser analisados para se obter
mais informações relevantes que direcionem para
as suas características e assim promover a saúde
de forma direcionada(20).
Nos itens que seguem, foram discutidos
alguns fatores pertinentes que podem levar ao
desenvolvimento da obesidade na população
brasileira, mas que são predominantes na
população de baixa renda na cidade de Belém-PA,
mostrando também a importância da nutrição
por meio de alimentação saudável associada
com prática de exercício físico como método de
prevenção e tratamento da obesidade.
Sedentarismo
O acesso a novas tecnologias e o aumento
do consumo de alimentos industrializados estão
levando a consequências maléficas para a vida
de determinadas pessoas(21,

. Isso se deve

22)

ao fato de que a má alimentação e o estilo de
vida sedentário têm ocasionado doenças como
a obesidade, diabetes, hipertensão, doenças
cardiorrespiratórias e dentre outras(23). Os reflexos
da modernidade também podem ser encontrados
em estudos sobre o perfil de comorbidades
na cidade de Belém-PA, como reportado por
Chaves et al

, que identifica a vulnerabilidade

(20)

de populações consideradas periféricas com
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dificuldades de acesso a assistência básica.
Desse modo, constitui fator relevante

Alimentação saudável
Alimentação

saudável

é

entendida

para a manifestação e a manutenção da

como o direito humano a um padrão alimentar

obesidade(24). Dados divulgados pela Sociedade

adequado às necessidades biológicas e sociais

Brasileira de Cardiologia apontam que 80% da

dos indivíduos, respeitando os princípios da

nossa população adulta é sedentária, pois o lazer,

variedade, da moderação e do equilíbrio, dando

para muitas pessoas, constitui-se de atividade

ênfase aos alimentos regionais e o respeito ao seu

sedentária, como assistir televisão e brincar com

significado socioeconômico e cultural(26, 27).

jogos eletrônicos e virtuais(25).
Nas últimas décadas a obesidade passou

Existe uma necessidade de alimentação
saudável

que

é

fundamental

para

o

a ser um dos maiores problemas de saúde na

desenvolvimento do ser humano, visto que nas

humanidade, sendo que sua prevalência está

fases da infância e da adolescência percebe-se

crescendo em todo mundo e, o excesso de peso

uma maior transformação, que favorece o seu

tem aumentado de forma gradativa em todas as

desenvolvimento nos aspectos físico, intelectual,

faixas etárias, desde a infância até a idade adulta(5).

emocional e social(28,

. Uma boa saúde irá

29)

Diante do exposto, pode-se entender

depender de uma alimentação adequada e saudável

que no decorrer do processo de industrialização

o que garante uma melhora para manutenção da

dos alimentos contribuiu com o aumento do

qualidade de vida(30).

valor energético ingerido por grande parte

Segundo o Guia Alimentar para a

da população. No entanto, com a nova era

População Brasileira do Ministério da Saúde,

tecnológica, ocorreu o aumento da comodidade

a alimentação adequada se dá em função do

para refeições mais rápidas e houve a redução

consumo de alimentos e não de nutrientes; deve

da frequência de atividades físicas realizadas,

estar baseada em práticas alimentares que tenham

contribuindo dessa forma para o aumento de casos

significado social e cultural(31). Os alimentos

de obesidade entre crianças, jovens e adultos(23).

têm gosto, cor, forma, aroma e textura, e todos

Para Figueiredo et al(24), na cidade de Belém-

esses componentes precisam ser considerados

PA existe uma relação entre o sedentarismo e o

na abordagem nutricional. Os nutrientes são

excesso de peso encontrado em adolescentes de

importantes, contudo, os alimentos não podem

escolas públicas, sendo que as mesmas oferecem

ser resumidos a veículos deles, pois agregam

poucas oportunidades de prática esportiva.

significações culturais, comportamentais e afetivas
singulares que jamais podem ser desprezadas(31).
O alimento é fonte de prazer e identidade
cultural e familiar(32). Na cidade de Belém-PA a
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alimentação diversificada, característica e peculiar
faz parte da cultura local, chegando a ser um
atrator turístico(33).

Fatores

socioeconômicos

no

desenvolvimento da obesidade
O nível socioeconômico pode ser

Dessa forma, vale ressaltar que o processo

considerado um fator determinante na prevalência

de transição epidemiológica da obesidade em

de sobrepeso e obesidade, no acesso à informação,

curso está diretamente relacionado com a adoção

bem como pode estar ligado ao estilo de vida e

de uma alimentação com maior teor de gorduras

a determinados padrões de atividade física(36, 37).

(lipídios), especialmente as de origem animal,

Entre indicadores de condições socioeconômicos

açúcares e alimentos refinados, e reduzida em

mais frequentemente associados ao excesso de

carboidratos complexos e fibras, sendo estes

peso estão a educação, a ocupação e a renda(38).

prejudiciais à saúde e para o desenvolvimento da
obesidade desencadeando outras doenças(34).

Estudos

sociodemográficos

apontam

que nos países desenvolvidos a obesidade é mais

No entanto, para a prevenção da

frequente entre indivíduos de menor renda, menor

obesidade a alimentação deve ser adequada e

escolaridade e com ocupações de menor prestígio

equilibrada com alimentos de baixa densidade

social(36-38). Para os países em desenvolvimento,

energética, isto é, restrita em alimentos fonte de

a maior recorrência de obesidade ocorrem nos

açúcares (carboidratos simples) e álcool e rica em

estados de melhor nível socioeconômico, porém

alimentos fonte de fibra alimentar, vitaminas, sais

mantendo a maior incidência entre grupos de

minerais e água(34).

menor renda(36, 38). Seguindo a tendencia, a cidade

Deve-se ter como meta a adoção de
padrões

alimentares

saudáveis,

conforme

preconizado no Guia alimentar para prevenção

de Belém-PA pode apresentar um reflexo dessa
realidade, pois trata-se da decima segunda capital
em importância econômica (13).

de obesidade e outras doenças crônicas não

No entanto, é importante ressaltar que

transmissíveis, ou seja, ingestão de dieta farta e

o nível de escolaridade pode ser compreendido

variada em alimentos de origem vegetal, sobretudo

como uma característica importante na colocação

hortaliças e frutas(35). Destaca-se a importância

dos indivíduos na sociedade, que pode ser

do consumo de alimentação fracionada em

determinante para melhora dos cuidados com a

refeições regulares (quatro a seis /dia), tanto

saúde melhorando assim a qualidade de vida(39).

para a prevenção quanto para o tratamento da

No quesito Índice de Desenvolvimento Humano

obesidade e manutenção do peso saudável(17).

(IDH) e Ranking Educacional, Belém-PA se
encontra na vigésima segunda colocação entre as
capitais Brasileiras, demonstrando um baixo nível
em relação as demais capitais brasileiras(13).
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Pode-se dizer também que as desigualdades

Nota-se que a alimentação saudável

no acesso aos alimentos podem conduzir os

apresenta um papel fundamental na prevenção

grupos menos favorecidos a consumir alimentos

da obesidade e de outras e patologias associadas,

financeiramente mais acessíveis e, ao mesmo

pois fornece os nutrientes necessários para uma

tempo altamente calóricos, como as gorduras

boa nutrição e manutenção do peso saudável,

e os açúcares, por meio dos quais os pobres

além de promover o bem-estar físico e mental.

conseguem as calorias de que necessitam para

Portanto, é de extrema importância

sobreviver(40, 41). Sendo assim, a obesidade pode

associar uma alimentação saudável com a prática

ser entendida como um atributo físico, percebido,

de exercício físico para um melhor desempenho

interpretado e influenciado pelo sistema social(42).

funcional do organismo e auxiliar na perda do

Entretanto, estudos apontam que a

peso. Deste modo, torna-se essencial a atuação da

melhora do nível de escolaridade, na renda familiar

equipe multiprofissional de saúde para contribuir

e na prática de atividade física podem ajudar a

com estratégias de prevenção e tratamento da

prevenir tendências crescentes à obesidade(39).

obesidade, direcionadas principalmente para a

CONCLUSÃO
Diante do exposto sobre os determinantes
que podem desencadear a obesidade na
população de baixa renda, destacam-se o
sedentarismo e os fatores socioeconômicos. O
avanço da industrialização tem contribuído para
que a alimentação da população seja altamente
calórica, uma vez que, devido a modernização, os
alimentos industrializados têm se tornado mais
práticos para o preparo e com custo cada vez mais
baixo, favorecendo a diminuição do consumo de
alimentos saudáveis.
A obesidade é um fator de risco para
doenças crônicas não transmissíveis, como
doenças cardiovasculares, diabetes mellitus e
hipertensão arterial, que ao longo prazo pode
acarretar lesões irreversíveis.

população de baixa renda.
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