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Introdução: A prevalência do excesso de peso e obesidade está aumentando em um ritmo 

alarmante em muitos países. O aumento da prevalência de obesidade encontra explicações nas 

mudanças comportamentais ocorridas nas últimas décadas, sobretudo, por conta da 

alimentação inadequada e ao sedentarismo [1]. Nos últimos 50 (cinquenta) anos são 

observadas alterações na qualidade e quantidade das refeições, associadas com as mudanças 

de estilo de vida, condições econômicas, sociais e demográficas. A mudança do perfil 

alimentar da população, que deixou de ser um cenário com prevalência das desnutrições, para 

o aumento expressivo de sobrepeso e obesidade, é marcada pela preferência aos fast-food em 

detrimento do tradicional e saudável feijão com arroz [2]. O monitoramento da prevalência do 

excesso de peso e obesidade na população brasileira é de grande necessidade para se entender 

os padrões de risco e os fatores associados nos segmentos populacionais mais vulneráveis, 

para subsidiar políticas públicas de prevenção da obesidade desde a infância e para a 

promoção de hábitos saudáveis na sociedade brasileira [1]. Objetivos: Analisar dados de 

homens e mulheres sobre o percentual da incidência do excesso de peso e obesidade de 

acordo com a idade, capital e anos de escolaridade tabulados no Vigilância de Fatores de 

Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) 2018. Métodos: 

Este trabalho consiste em um estudo epidemiológico descritivo, a partir de dados retirados do 

ano de 2018 do sistema da Vigitel. Utilizaram-se os dados de Percentual de homens e 

mulheres (≥ 18 anos) com excesso de peso (IMC ≥ 25 kg/m2) e obesidade (IMC ≥ 30 kg/m2) 

segundo idade, anos de estudo e capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal. Os dados 

foram tabulados no aplicativo Microsoft Office Excel 2016. Resultados e Discussão: Foram 

entrevistadas 52.395 pessoas no Brasil ao decorrer do ano de 2018. Desse total, 55,7% estão 

com excesso de peso, enquanto 19,8% estão com obesidade, sendo a capital de Cuiabá o local 

com maior índice, apresentando 60,7% em relação ao excesso de peso. Quanto à obesidade, 

destacam-se as capitais de Cuiabá e Manaus, essa com 23%. Analisando os dados em relação 

ao excesso de peso, quando verificado o sexo, os homens apresentaram um percentual maior 

(57,8%) em relação às mulheres (53,9%). Por outro lado, ao que se refere à obesidade, as 

mulheres apresentaram um maior índice (20,7%) em relação aos homens (18,7%). Ao que diz 

respeito ao tempo de escolaridade, 61,8% dos entrevistados que apresentaram (IMC ≥ 25 

kg/m2) e 24,5% (IMC ≥ 30 kg/m2) tinham de 0 a 8 anos de estudo. A faixa etária com maior 

índice de sobrepeso foi de 45 a 54 anos e de obesidade 55 a 64. Ao que se refere a Belém, a 

prevalência de excesso de peso (57,7) na população, superou a de obesidade (20,7): 62,8% 

dos entrevistados do sexo masculino e 53,4% do sexo feminino apresentaram sobrepeso, 

ocupando a sétima posição. Enquanto 21,3% do sexo masculino versus 20,1% do sexo 

feminino foram classificados com obesidade, correspondendo a oitava posição [3]. Com base 

nos dados encontrados, foi observado que a maior prevalência do excesso de peso está entre 

os homens e a obesidade entre as mulheres, embora, no caso brasileiro, em ambos os casos a 

situação seja preocupante. Deste modo, é possível associar a prevalência desses fatores a 
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elementos determinantes como as mudanças sociais, culturais, ambientais e comportamentais, 

expressos especialmente nas mudanças do padrão alimentar e estilo de vida da população, que 

se caracterizam pela redução da atividade física, prática do tabagismo, consumo excessivo de 

bebidas alcoólicas e pelo aumento da taxa de urbanização (2). Essas mudanças refletem nas 

alterações do estado nutricional (sobrepeso ou obesidade) dos indivíduos e estão relacionadas 

com as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), sendo o maior risco para diabetes 

mellitus. No Brasil, a prevalência de diabetes em adultos com peso normal/baixo peso é de 

5,4% e na população com obesidade é mais que o dobro 14,0%. Vários estudos mostram que 

a obesidade aumenta também o risco de hipertensão arterial. Diversos tipos de câncer, como o 

colorretal, também apresentam forte associação com a obesidade. Vários estudos nacionais e 

internacionais têm evidenciado uma associação entre horas de televisão assistidas e o excesso 

de peso e a obesidade na população em geral [1]. Por distribuição de sexo, as mulheres 

concorrem com as mais altas prevalências de obesidade e existe um gradiente segundo a 

formação indicando maior ocorrência entre os indivíduos com baixo nível de escolaridade. Os 

dados apontam também que aparecem como fatores contributivos a incorporação no mercado 

de trabalho e o menor esforço dispensado no trabalho doméstico, condição favorecida pela 

disponibilidade de eletrodomésticos modernos [2]. Os homens apresentaram prevalência de 

excesso de peso maior do que as mulheres. Estas diferenças entre sexo podem ser mais bem 

compreendidas no âmbito das questões culturais que fazem, por exemplo, com que as 

mulheres busquem um padrão de beleza e magreza, sejam mais cuidadosas na dieta, 

especialmente as de classe socioeconômica mais alta. Alguns estudos têm mostrado que o 

aumento da escolaridade contribui com uma melhor dieta, não só pelo acesso à informação, 

mas também pelo acesso a alimentos mais saudáveis [4]. Conclusão/Considerações Finais: 

De acordo com os resultados obtidos no estudo, comprovou-se que no Brasil mais da metade 

dos brasileiros estão acima do peso e mais de 20% estão com sobrepeso, independente das 

suas características sociodemográficos. Tornando-se um cenário preocupante, principalmente 

nas capitais brasileiras, visto que o ritmo urbano acelerado associado à escassez de tempo, são 

fatores que contribuem para o consumo de alimentos ultra processados com altos valores 

energéticos aliados ao sedentarismo e que trazem consequências negativas para a saúde do 

indivíduo, à sociedade e aos serviços de saúde. Logo, faz-se necessário um extenso projeto de 

reeducação alimentar através de medidas socioeducativas e de politicas públicas junto à 

população com a promoção e incentivo de estratégias nutricionais eficientes, como por 

exemplo, o estímulo ao consumo de alimentos saudáveis aliados à prática de atividades físicas 

regulares, uma vez que estas refletem de maneira positiva na saúde e qualidade de vida da 

população. 
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