
Obesidade
PELA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE,
OBESIDADE É O EXCESSO DE GORDURA CORPORAL, EM
QUANTIDADE QUE DETERMINE PREJUÍZOS À SAÚDE



Ingrid Rodrigues Cruz Pereira
Ana Luiza Gonzaga da Silva
Valentina Bertoli da Silva
Isabella Albuquerque Manso Silveira 
Alice da Silva Dutra

UNIVERSIDADE JÓSE DO
ROSARIO VELLANO -
UNIFENAS.

Organização de contéudo 

Revisora
Carolina Pinto Vieira

Colaboradores
Catherine Bueno Domingueti
Naiara Chaves Silva
Marco Aurélio de Lima Silva Rossi





1. Apresentação............................5
2. O que é Obesidade?.............6
3. Tipos de obesidade...............7
  3.1 Obesidade abdominal...........7
  3.2 Obesidade periférica.............7
  3.3 Obesidade homogênea......7
4. Principais Causas.................8
5. Sintomas...................................9
6. Tratamento.............................10
7. Referências..............................11

 

Sumário

https://docs.google.com/document/d/1rRR8-jYFVaK9OKhn1m6OOyAV4rGLZuJcq_66INpoBwc/edit#heading=h.mei47fi1dmys
https://docs.google.com/document/d/1rRR8-jYFVaK9OKhn1m6OOyAV4rGLZuJcq_66INpoBwc/edit#heading=h.p536nact9tuz
https://docs.google.com/document/d/1rRR8-jYFVaK9OKhn1m6OOyAV4rGLZuJcq_66INpoBwc/edit#heading=h.mnln21zd8pxp
https://docs.google.com/document/d/1rRR8-jYFVaK9OKhn1m6OOyAV4rGLZuJcq_66INpoBwc/edit#heading=h.qifcnzqfn7j1


O presente material didático, elaborado pelas
discentes do curso de Biomedicina da
Universidade José do Rosário Vellano -
UNIFENAS, campus Varginha, sob orientação da
professora Carolina Pinto Vieira, tem como
intuito instruir a população sobre a Obesidade,
analisando o que é, causas, prevenções e as
diversas consequências e impactos na saúde.

A obesidade não é simplesmente uma
consequência da falta de força de vontade. Por
causa de uma série de fatores (hormonal,
inflamatório, medicamentoso, genético),
pessoas com obesidade não costumam ficar
satisfeitas com a mesma quantidade de
comida que as pessoas de peso considerado
adequado. Se elas emagrecem, o cérebro
entende que o corpo precisa poupar energia, o
que acaba ajudando a ganhar peso de novo.

Apresentação



O Que é
Obesidade?

A obesidade é uma doença crônica, que afeta um
número elevado de pessoas por todo o mundo.
Porém, opção por uma rotina alimentar saudável e a
prática de exercícios físicos podem contribuir com a
prevenção e tratamento.

Geralmente, a obesidade resulta da ingestão de mais calorias do
que as calorias queimadas por exercícios físicos e atividades
diárias normais.
Uma pessoa está obesa quando o índice de massa corporal (IMC)
dela é de 30 ou mais. O sintoma principal é o excesso de gordura
corporal, o que aumenta o risco de problemas de saúde graves.
A base do tratamento são mudanças no estilo de vida, como dieta
e exercícios.



Tipos de
Obesidades 

A OBESIDADE VARIA DE ACORDO COM A
LOCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA GORDURA PELO
CORPO. EXISTEM TRÊS TIPOS E CADA UM DELES AFETA
A SAÚDE DE FORMA DIFERENTE.

Obesidade abdominal:
Também é conhecida como androide,
central nesse tipo, a gordura se deposita
principalmente no abdômen e na cintura,
podendo também se distribuir pelo peito
e rosto. Ela é mais comum em homens,
mas mulheres também podem
desenvolver. Esse tipo de obesidade
aumenta o risco de desenvolver
problemas cardiovasculares e etc.

Obesidade periférica:
Pode ser identificada como ginóide.
Ela é mais comum em mulheres,
pois tem relação com o perfil
estrogênio (hormônio feminino). A
gordura se localiza mais nas coxas,
quadris e nádegas. A condição pode
estar associada a problemas
circulatórios, como insuficiência
venosa e varizes, e osteoartrite nos
joelhos, devido à sobrecarga do
peso nestas articulações. 

Obesidade homogênea:
No caso da obesidade homogênea, pode
demorar mais para causar preocupação
no paciente, por não haver um impacto
tão grande na aparência física como nos
outros tipos, embora também apresente
consequências para a saúde. Isso porque,
não há uma predominância da gordura
em uma área localizada, pois o excesso
de peso está distribuído pelo corpo.



   Alimentação rica em açúcar, gordura e carboidratos 

  Falta de atividade física

Predisposição genética

Alterações nos níveis de leptina e grelina

Alterações hormonais

Distúrbios emocionais

Remédios que engordam

Diminuição da dopamina

Principais causas
A OBESIDADE RESULTA DE UMA COMBINAÇÃO DE
FATORES HEREDITÁRIOS, COMO A PREDISPOSIÇÃO
GENÉTICA, COMBINADOS COM UMA DIETA RICA EM
GORDURAS E AÇÚCARES E POUCA ATIVIDADE FÍSICA,
LEVANDO AO ACÚMULO DE GORDURA NO CORPO,
PODENDO AFETAR PESSOAS EM QUALQUER IDADE.
  



Falta de ar: é causada pela pressão do
abdômen sobre o pulmão;

Dores no corpo: o excesso de esforço para
suportar o peso pode trazer desconfortos/
dores nos joelhos, costas, pernas;

Roncos e apneia do sono: o excesso de
gordura na região do pescoço prejudica a
respiração;

Infertilidade e impotência: causa bastante
comum, pois diminui o fluxo sanguíneo e
altera os hormônios;

Problemas na pele: comum manchas escuras
nas axilas, virilhas e pescoço, principalmente.
Isso é por conta da resistência da insulina,
além da dermatite e infecções causadas por
fungos;

Ansiedade e depressão: causada pela
compulsão alimentar e problemas de
autoestima;

Varizes e úlceras nervosas: provocadas pelas
alterações na circulação sanguínea. 

Sintomas
ALÉM DE SER VISÍVEL A MUDANÇA DO CORPO,
É PERCEPTÍVEL OUTRAS MUDANÇAS. SÃO
ALGUNS DOS SINTOMAS:



EM CASOS MAIS GRAVES EM QUE A COMPULSÃO
ALIMENTAR É SINTOMA DE UM DISTÚRBIO
PSICOLÓGICO A PESSOAS PODE FAZER
ACOMPANHAMENTO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE
COMO:
COM PSICÓLOGO PARA TRATAMENTO COM TERAPIA
COMPORTAMENTAL

NUTRICIONISTA PARA SEGUIR A DIETA MAIS PRECISA
PRA SEU METABOLISMO, ENDOCRINOLOGISTA PARA
MEDICAÇÕES PARA FACILITAR O EMAGRECIMENTO.

Tratamento 

Em alguns casos é
recomendado realizar a
cirurgia bariátrica para
diminuir a área de
absorção de alimentos
aumentando a sensação de
saciedade e assim
diminuindo a quantidade
de alimento que o paciente
ingere ou usos de
medicamentos que diminui
o apetite.

A própria pessoa pode se tratar
Buscando por um estilo de vida mais saudável
seguindo dieta e
Práticas regulares de exercícios físicos
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