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ma dissertação de mes-
trado defendida no Insti-
tuto Fernandes Figueira
(IFF), uma unidade da
Fiocruz, comprovou que,

no Brasil, o índice de sobrepeso em
mulheres na pós-menopausa é eleva-
do. Além disso, ficou também claro para
a ginecologista Patrícia Pereira de Oli-
veira, que desenvolveu o trabalho, que
existe uma relação direta entre o ex-

cesso de gordura no organismo e a
baixa escolaridade. O estudo, feito na
Ilha de Paquetá, na Baía de Guanabara
(RJ), teve como objetivo principal in-
vestigar a osteoporose em mulheres na
pós-menopausa. A partir dessa pesqui-
sa, Patrícia pretende se dedicar agora
a um novo estudo, incluindo outras
variáveis de avaliação, para que possa
obter detalhes mais aprofundados so-
bre a dimensão desse problema.

Em sua pesquisa, Patrícia avaliou
as voluntárias por ultra-sonometria
(análise da massa e da flexibilidade
óssea) para estabelecer formas de pre-
venção ao risco de fratura. “Ela tam-
bém estudou diversos outros fatores,
como a obesidade, determinada a par-
tir das medidas antropométricas, que
detectam possíveis alterações na quan-
tidade e distribuição da gordura corpo-
ral”, detalha a médica Lizanka Paola
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Figueiredo Marinheiro, do Departa-
mento de Ginecologia e Obstetrícia do
IFF, que orientou a dissertação.

Para a escolha das participantes foi
feita uma divulgação do estudo na ilha.
Depois de amplos esclarecimentos so-
bre o trabalho, segundo os princípios
éticos da pesquisa científica, as volun-
tárias foram escolhidas de acordo com
os critérios de inclusão (diagnóstico de
menopausa) e de exclusão (impossibili-
dade de se submeter à ultra-sonome-
tria). Foram selecionadas 385 mulheres,
com média de idade de aproximada-
mente 64 anos. A maioria era branca
(57,1%), viúva ou separada (45,71%),
analfabeta (40,25%) e de baixa renda.

A avaliação da obesidade foi base-
ada no grau de adiposidade (quando o
peso corporal é normal, mas a propor-
ção de gordura nele existente é exces-
siva). A medição foi feita pelo índice de
massa corporal (IMC), definido por peso
em quilogramas dividido pela altura em
metros elevada ao quadrado. Do total,
39% tinham sobrepeso e 25,7% eram
obesas (IMC acima de 30).

Lizanka explica que a menopausa
é a parada de funcionamento dos ová-
rios, que deixam de produzir os
hormônios estrógeno e progesterona e
de eliminar óvulos, o que leva o corpo
da mulher a interromper a menstrua-
ção. Nesse período, a quantidade de
energia que a pessoa precisa para que
o organismo funcione em repouso (me-
tabolismo basal) diminui. “Com isso, o
acúmulo de gordura aumenta. A bai-
xa de estrogênio, a diminuição da
quantidade de exercícios físicos, pró-
pria da idade, e a depressão também
comum em mulheres nessa faixa etária
são outros fatores que estimulam a
obesidade”, argumenta a médica.

De acordo com os resultados do
estudo, a prevalência de sobrepeso e
de obesidade entre a população femi-
nina na pós-menopausa residente em
Paquetá é alta e correlaciona-se
diretamente com a baixa a escolarida-
de da população. “A pouca escolari-
dade está relacionada com a baixa
renda. Indivíduos com renda per capita
mais baixa consomem alimentos mais
baratos, que em geral são de maior
valor calórico. A falta de informação
sobre uma boa alimentação também
influencia o aumento de gordura no
corpo”, diz Lizanka. Ela pretende fa-

zer novos estudos em Paquetá, porém
mais ligados à obesidade, já que o
questionário aplicado nessa pesquisa
não foi direcionado especificamente
para o problema.

Obesidade é problema
que cresce a cada dia

De acordo com o médico e profes-
sor de endocrinologia da PUC do Rio de
Janeiro Walmir Ferreira Coutinho, “a
obesidade é atualmente um dos mais
graves problemas de saúde pública. Sua
prevalência vem crescendo acentuada-
mente nas últimas décadas, inclusive
nos países em desenvolvimento, o que
levou a doença à condição de epide-
mia global”. Coutinho foi presidente da
Associação Brasileira para o Estudo da
Obesidade (Abeso) e coordenador do
Consenso Latino-americano em Obesi-
dade. O Consenso elaborou um docu-
mento, para cuja redação contribuíram
especialistas de 12 países da região, nas
áreas de medicina, nutrição, psicologia
e educação física. Para Coutinho, “es-
tudos epidemiológicos em populações
latino-americanas têm relatado dados
alarmantes. À medida que se consegue
erradicar a miséria entre as camadas
mais pobres da população, a obesida-
de desponta como um problema mais
grave e mais freqüente que a desnutri-
ção”. Esse fenômeno é chamado de
transição nutricional.

A nutricionista Maria de Fátima
Carvalho lembra que a Pesquisa de Or-
çamentos Familiares (POF) feita pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) no período de julho de
2002 a junho de 2003, e que contou
com o apoio do Ministério da Saúde,
mostrou que dos adultos maiores de 20
anos mais de 38 milhões estão acima
do peso. Destes, cerca de dez milhões
são obesos. Segundo Maria de Fátima,
“é necessário acabar com a concepção
de que o problema da obesidade é da
classe rica. Hoje ela é um problema de
todas as classes sociais”. E em determi-
nadas famílias nota-se, ao mesmo tem-
po, obesidade e insegurança alimentar.
Isso ocorre porque muitas famílias po-
bres optam por comprar alimentos de
baixa qualidade nutricional e elevada
densidade energética – que muitas ve-
zes apresentam preços mais baixos.
Assim, produtos sabidamente mais sau-
dáveis, como frutas, verduras, legumes

e carnes magras, nem sempre são con-
sumidos. Sem tempo e informação
correta, muitos são os brasileiros que
trocam comidas saudáveis por refrige-
rantes, salgados e doces.

A obesidade – ou estar acima do
peso – traz uma série de problemas.
Com o tempo, pessoas obesas têm ten-
dência a apresentar degenerações de
articulações da coluna, do quadril, dos
joelhos e dos tornozelos. Os obesos, que
sobrecarregam a coluna e os membros
inferiores, em geral também costumam
ser mais vulneráveis a moléstias ou dis-
túrbios como hipertensão, cânceres,
diabetes e doenças cardiovasculares.

Uma ilha bucólica ao
lado da metrópole

Com 10,9 quilômetros quadrados,
Paquetá é uma das 43 ilhas da Baía de
Guanabara e faz parte do município
do Rio de Janeiro, do qual dista cerca
de 15 quilômetros do Centro, desde
1883. O local é considerado um dos
mais pitorescos e agradáveis da cida-
de, tendo como meios de transporte
as bicicletas e as charretes. Sua popu-
lação é homogênea, com uma carac-
terística de vida muito particular, o que
aumenta o valor da pesquisa. “As re-
vistas científicas indexadas costumam
dar grande valor aos estudos feitos com
populações fechadas, que têm homo-
geneidade e por isso são diferencia-
das”, afirma a pesquisadora Patrícia
Pereira de Oliveira.

Paquetá, uma ilha em que os úni-
cos veículos motorizados são os da polí-
cia, dos bombeiros e da coleta de lixo,
deve o seu nome aos índios tamoios,
seus primeiros habitantes, que a
batizaram assim por ser um lugar onde
havia pacas e etás. Um dos principais
focos da resistência às tentativas fran-
cesas de instalar uma colônia no Rio de
Janeiro no século 16, Paquetá teve
como um de seus moradores mais ilus-
tres, muitas décadas mais tarde, o Pa-
triarca da Independência, José Bonifácio
de Andrada e Silva, que se exilou na
ilha em 1829, por motivos políticos. Um
dos pontos mais famosos de Paquetá é
a Pedra da Moreninha, que ganhou
esse nome por ter sido lá que o escritor
Joaquim Manuel de Macedo ambien-
tou seu romance A moreninha. Desde
1881 a ilha está ligada ao continente
por uma linha de barcas.


