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Pequenos e grandes atentos à balança
Caminhadas conscientizam sobre o perigo da obesidade, problema comum entre crianças e adultos
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Outubro também é mês de luta
contra a obesidade e para marcar esta causa, o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti realizou
ontem de manhã a 1ª Caminhada de Prevenção à Obesidade
Infantil, junto com a 6ª Caminhada de Prevenção a Obesidade Mórbida organizada pelo
Grupo Multidisciplinar de Pre-

Participantes medem
a pressão e fazem
teste de glicemia
paro para Cirurgia Bariátrica do
Hospital de Clínicas (HC) da
Unicamp, na Lagoa do Taquaral. Além da atividade, a população de Campinas e região fez
inscrição para o programa da cirurgia bariátrica do HC da Unicamp; orientação nutricional;
cálculo de índice de massa corpórea (IMC); cuidados visuais e
bucais, teste de glicemia para
verificação de diabetes e medida de pressão arterial.
Cerca de 500 pessoas participaram da caminhada realizada
em grupos de acordo com a disposição física. Ao menos 3 mil
foram esperados em todo o
evento, segundo a organização.
A cozinheira Doroti Assalin, de
32 anos, estava empolgada com
a atividade. “A obesidade é
uma doença e deve ser tratada”, disse Doroti, que participou da caminhada. Outra que
marcou presença foi a policial

No Brasil, 15%
das crianças
sofrem com
o problema
No dia 15 de junho deste ano,
o Ambulatório de Especialidades do Mário Gatti realizou o
Dia de Prevenção da Obesidade Infantil, que já é considerada uma epidemia em vários
países. O objetivo foi alertar
pais, adolescentes e crianças sobre os problemas causados pelo sobrepeso, além de orientar
sobre alimentação saudável,
exercícios e qualidade de vida.
Hoje, o Ambulatório de Especialidades atende mais de 70
crianças e adolescentes obesos.
São pacientes da rede básica de
saúde que passam a ser acompanhados por uma equipe formada por cardiologista, endocrinologista e nutricionista.
Causas

De acordo com especialistas, a
obesidade é provocada por vários fatores e envolvem questões biológicas, econômicas, sociais, políticas e culturais. Mas
a principal causa costuma ser o
desequilíbrio entre o consumo
de alimentos e o gasto de calorias. A genética contribui com
menos de 10% dos casos e outros fatores, como comportamento alimentar, sedentarismo
e prática da atividade física possuem maior influência sobre o
excesso de gordura corporal.
Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), nos
últimos anos houve um aumento global do consumo de alimentos altamente calóricos e ricos em gordura, sal e açúcar,
mas pobres em vitaminas, minerais e outros micronutrientes. Ao mesmo tempo, ocorreu
uma queda na atividade física
por causa do aumento de atividades laborais de natureza sedentária, mudança nos meios
de transporte e aumento da urbanização.
No Brasil, segundo dados do
Ministério da Saúde, 15% das
crianças e 8% dos adolescentes
estão obesos. Outro dado também preocupa: oito em cada
dez adolescentes continuam
obesos na fase adulta. A projeção da OMS para 2015 é que
cerca de 2,3 bilhões de adultos
vão estar com sobrepeso e mais
de 700 milhões serão obesos.

militar Márcia Bento, de 48
anos. “Por causa do meu peso
fazia tempo que não praticava
nada. Isso nos incentiva a nos
cuidar”, comentou a policial militar. Já a dona de casa Maria
Suélia Guedes França Alves, de
37 anos, levou o filho Victor Samuel, de 8 anos, que está com
74kg e sofre com o peso para
ser avaliado pelos profissionais.
O objetivo do evento foi
conscientizar a população para

a importância da prevenção e
os riscos acarretados pela obesidade. “O Dia Nacional de Prevenção da Obesidade é 11 de
outubro e por isso marcamos
esta ação. Nosso foco é incentivar a atividade física, além de
orientar as pessoas sobre os cuidados com a saúde”,disse o
coordenador da caminhada, o
médico gastrocirurgião Elinton
Adami Chaim.
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