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obesidade 

na balança
mulheres obesas têm quatro vezes mais chances de ter câncer 

de endométrio, diz pesquisa da american cancer Society

Risco
moura Leite netto
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ários estudos 
apontam a relação 
direta entre obesi-
dade e câncer. O 
mais recente de-
les, divulgado em 
outubro pela 
American Cancer 
Society, diz que 
mulheres acima 

do peso são ao menos quatro ve-
zes mais propensas a ter câncer 
de endométrio do que as de peso 
normal. A pesquisa relaciona a 
obesidade como fator de risco 
também para câncer colorretal, 
mama, esôfago, intestino, fígado, 
rim, vesícula, pâncreas e próstata. 

Outro estudo, publicado na re-
vista Obstetrics & Gynecology, 
mostra que a associação entre 
obesidade e câncer ainda é pouco 
conhecida nos Estados Unidos. 
Das 1.545 voluntárias entrevista-
das, 58% não sabiam que mulhe-
res obesas correm mais risco de 
ter câncer de endométrio. 

A pesquisa afirma que além do 

risco de câncer de endométrio 
ser quatro vezes maior, as mu-
lheres que estão acima do peso 
têm risco seis vezes maior de de-
senvolver qualquer tipo de cân-
cer. O risco de câncer mamário 
em razão da obesidade aumenta 
depois da menopausa, enquanto 
o risco para o câncer intestinal é 
maior antes deste período.

Mortalidade maior
A endocrinologista Cíntia Cer-

cato, do Grupo de Obesidade e 
Síndrome Metabólica do Hospi-
tal das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP, aponta o estu-
do coordenado pela pesquisado-
ra Eugênia Calle, da American 
Cancer Society, como a referên-
cia mais abrangente sobre o as-
sunto. Publicada em 2004 no 
New England Journal of Medici-
ne, a pesquisa conclui que quan-
to maior o sobrepeso, maior pos-
sibilidade de morte por câncer. 
Foram acompanhadas 900 mil 
pessoas durante 16 anos, todos 

sem câncer quando o estudou foi 
iniciado. 

Descobriu-se que a média de 
mortalidade dos voluntários 
mais pesados foi 52% mais ele-
vada para homens e 62% para 
mulheres, quando comparada 
com os que mantiveram peso 
normal. Isso significa que a obe-
sidade pode ser responsável por 
14% de todas as causas de cân-
cer nos EUA para homens e 
20% para mulheres.

Pesquisa da Universidade de 
Oxford concluiu que a cada ano 
cerca de 6 mil mulheres de meia-
idade ou idosas da Grã-Breta-
nha desenvolvem câncer por 
causa do excesso de peso e que a 
obesidade responde por 50% 
dos casos de câncer do útero na-
quele país. Durante sete anos os 
cientistas examinaram a incidên-
cia do câncer em 1,2 milhão de 
mulheres com idades entre 50 e 
64 anos. Neste período ocorre-
ram mais de 45 mil mortes em 
decorrência da doença. 

Fatores de risco

horMonais 
o câncer de endométrio, 
tipo mais comum de 

câncer uterino, é estimulado pelo 
aumento da produção de 
estrógeno, o hormônio feminino. 
e como o estrógeno também é 
produzido no tecido adiposo, 
mulheres com mais gordura no 
corpo têm mais predisposição a 
esse tipo de câncer.
mulheres obesas têm tumores 
mais agressivos. elas produzem 
maiores níveis de insulina, que 
circulando em maior quantidade, 
ativa enzimas de crescimento que 
estimulam algumas células 
tumorais. 

nUtricionais 
a obesidade está 
baseada em dietas ricas 

em gordura, potencializando o 
risco para ocorrência de câncer 
intestinal. 
Uma dieta adequada consiste em 
5 ou 6 refeições diárias, sendo 
que no café da manhã devem ser 
consumidos entre 20% e 25% das 
necessidades diárias de calorias. 
entre essas refeições são 
recomendáveis dois lanches 
intermediários. a omS afirma 
que reduzir entre 500 e 1.000 
calorias por dia gera uma perda, 
aproximada, de meio quilo a um 
quilo por semana. 

MetabÓlicos
entre as pessoas obesas 
há maior ocorrência de 

alterações metabólicas, como 
dislipidemia (alteração do nível 
das principais gorduras – os 
lipídeos – no sangue), resistência 
à insulina e diabete tipo 2. 
Diabete oferece maior risco, por 
exemplo, para ocorrência de 
câncer de pâncreas. além disso, 
um fígado gorduroso pode 
evoluir para cirrose, que por sua 
vez é fator de risco para câncer 
intestinal. a obesidade está 
relacionada também à 
hipertensão arterial, apnéia do 
sono e artrite.

Fonte: cintia cercato, endrocrinologista do Grupo de obesidade e Síndrome metabólica do hc da Femusp, e maria alice Gouveia, nutricionista, 
professora da área de nutrição clínica da Universidade São camilo, mestre em ciências da nutrição e pesquisadora clínica pela Unifesp.
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obesidade
em destaque
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Governo isenta hospitais 
   privados de tributos

ministro da Saúde, 
José Gomes Tem-
porão, assinou em 
17 de novembro os 
termos de ajuste 
da Medida Provi-
sória 446, que re-
gula os procedi-

mentos de isenção de impos-
tos a seis instituições benefi-
centes de assistência social. Os 
seis hospitais beneficiados 
pela medida integram a Asso-
ciação Nacional de Hospitais 
Privados (ANAHP): Sírio Li-
banês, Oswaldo Cruz, Samari-
tano, Hospital do Coração 
(HCor) e Albert Einstein, em 
São Paulo, e a Associação 
Hospitalar Moinhos de Vento, 
de Porto Alegre (RS), e que 
estão entre os hospitais mais 
caros do país.

De acordo com o documen-
to, para manter a certificação 
de entidade beneficente de as-
sistência social e isenção de 
contribuições, esses hospitais 
não têm obrigação de ofertar 
60% dos atendimentos ao sis-
tema público, como era antes. 
As unidades habilitadas pelo 
Ministério poderão oferecer 
um pacote de serviços ao SUS, 
como estudos de avaliação e 
incorporação de tecnologias, 
capacitação de recursos hu-
manos, pesquisas de interesse 
público e desenvolvimento de 
técnicas e operação de gestão 
em serviços de saúde. 

Cada uma das instituições 

apresentou projetos cujo in-
vestimento equivale ao total 
da isenção de contribuições 
sociais e devem ser desenvol-
vidos nos próximos três anos. 
Na ocasião da assinatura do 
documento, que contou com a 
presença do presidente Lula, 
do ministro Temporão e de re-
presentantes das unidades, em 
cerimônia realizada no Hospi-
tal do Coração, em São Paulo, 
o ministro da Saúde afirmou 
que os projetos serão avalia-
dos sistematicamente pelo 
Ministério da Saúde por meio 
de auditorias e outros instru-
mentos de controle, e os da-
dos serão divulgados no portal 
Hospitais de Excelência a Ser-
viço do SUS (www.hospitais-
deexcelencia.com.br).

No portal também estão dis-
ponibilizados os projetos de 
cada uma das unidades e suas 
estimativas de investimento. 
Só o Hospital Albert Einstein, 
por exemplo, terá isenção de 
impostos no valor de R$ 289 
milhões, e propõe aplicar inte-
gralmente em 32 projetos 
aprovados que juntos somam 
R$ 110.057.780,00. A diferen-
ça entre o valor de isenção e o 
total dos projetos, afirma o 
plano, será investida “no de-
senvolvimento de ações com-
plementares a serem ajustadas 
entre as partes por meio de 
termo aditivo”.

após cinco anos da dieta, Sílvia 
resolveu contar sua história, 
criando o site www.
mulhersegura.com e publicando 
o livro mulher Segura: 102 Quilos 
a menos sem redutores de 
apetites e sem cirurgias, lançado 
em setembro pela editora 
artGraf. ela submeteu-se a uma 
dieta de 1.600 calorias diárias 
que, a pedido de nossa 
reportagem, foi avaliada pela 
nutricionista maria alice 
Gouveia:

café da Manhã (2ª a 6ª feira)
1 fatia de queijo branco•	
1 copo de leite desnatado•	
1 fruta (preferência por maça e •	
mamão)

lanche (2ª a 6ª feira)
Frutas secas: 2 damascos ou •	
nozes

Sem remédios ou cirurgia
Obesa desde a infância, a an-

tropóloga Sílvia Bonini Regia-
ni, 32 anos, chegou a pesar 180 
quilos. Hoje pesa 65 quilos e 
tem 1,82 metro de altura. Em 
1999, aos 22 anos, ela desco-
briu dois nódulos no seio direi-
to e o fato alterou totalmente 
sua rotina. “Meu mundo des-
moronou. Já me considerava 
fracassada por sempre ter sido 
gorda e achei que o câncer ti-
nha sido gerado por meu lado 
psicológico negativo. Só mais 
tarde, quando fui tratar outras 
doenças causadas pela obesi-
dade, é que tomei consciência 
de que o meu sobrepeso tinha 
sido fator causador”, afirma.

Em 2002, com 167 quilos, ela 
decidiu mudar de vida e bus-
cou apoio de um endocrinolo-
gista, um psiquiatra e um psi-

cólogo. “Nas primeiras sema-
nas foi muito difícil. Sentia 
muita fome e chorava todas as 
noites falando ao telefone com 
minha mãe. Mas o meu amor 
próprio começou a falar mais 
alto e segui rigorosamente mi-
nha dieta”, recorda.

Ter se livrado do excesso de 
peso lentamente para vencer o 
câncer e mudar de vida é o 
grande orgulho de Silvia, que 
faz questão de lembrar que 
não recorreu à cirurgia de re-
dução de estômago. Mas o 
caso de Silvia não parece ser a 
regra. Para se ter uma idéia, só 
no ano passado foram realiza-
das no país cerca de 25 mil ci-
rurgias bariátricas, 2,7 mil de-
las pelo Sistema Único de Saú-
de (SUS), segundo relatório da 
Sociedade Brasileira de Cirur-

gia Bariátrica e Metabólica. 
O Ambulatório do HC é uma 

das 53 unidades de saúde no 
país que realizam cirurgias ba-
riátricas gratuitamente pelo 
SUS. A operação custa aproxi-
madamente R$ 20 mil. O trata-
mento cirúrgico, porém, tem 
indicação específica: para  
maiores de 18 anos (e em casos 
especiais a partir dos 16) com 
obesidade  grave (de grau 3). 

Escala da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), divulga-
da em 1995, aponta diferentes 
níveis de sobrepeso – acima do 
Índice de Massa Corporal 
(IMC): obesidade 1 (entre 25 e 
29,9 quilos acima do peso nor-
mal); obesidade 2 (acima de 30 
kg), obesidade 3 (acima de 40 
kg). A partir do nível 3 a obesi-
dade torna-se mórbida.

De acordo com a 
nutricionista, a dieta de Silvia 
é de ótima qualidade. entre 
os pontos de destaque está o 
rigor em seguir a orientação 
médica em um longo prazo 
(cinco anos) e a adoção de 
alimentos sem deficiência de 
nutrientes. maria alice 
Gouveia lembra, porém, que 
uma dieta é orientada de 
forma individualizada, de 
acordo com seu peso, altura, 
estado de saúde. ou seja: o 
que serviu para a Silvia deve 
ser visto como estímulo para 
outras pessoas em situação 
semelhante, mas só um 
médico pode orientar sobre a 
melhor maneira de ter uma 
alimentação equilibrada ou 
de perder peso para ter uma 
vida saudável. 

almoço (2ª a 6ª feira)
arroz integral•	
salada•	
grelhados•	

lanche da tarde: (2ª a 6ª feira)
Gelatina•	
pão integral ou pedaço  •	
de ricota com hortelã 
Fruta•	

Jantar: (2ª a 6ª feira)
Sopa•	
chá•	
Fruta•	

sábado 
a mesma dieta de segunda  •	
a sexta, mais um tablete  
de chocolate

domingo (apenas almoço)
massas (tem preferência por •	
lasanha) 
carne assada ou estrogonofe•	
batata cozida •	
1 fatia de torta de chocolate•	

Sentados, adib Jatene (hcor), 
aloízio mercadante, Serra e Lula, 
ouvem o ministro temporão

DiVULGaÇÃo/roberto LoFFeL




