
A OBESIDADE E OS SENIORES 

 

Há dias, falando com um amigo meu com 75 anos, ele manifestou a alegria de ter perdido dois 

quilos: passara de 101 kg pra 99 kg. Não é uma pessoa obesa: tem 1,93 cm de altura. 

Perguntei-lhe quanto pesava aos 20 anos. Pesava 85 kg e tinha mantido esse peso até aos 40 

anos. Depois, disse-me: “com a idade comecei a engordar até ao peso que tenho agora”. O 

meu amigo não é obeso, mas a frase dele levou-me a escrever estas linhas. 

“Com a idade, comecei a engordar”. Já tinha ouvido esta afirmação em muitos casos de 

pessoas seniores e francamente obesas. Está espalhada a ideia de que o avançar dos anos leva 

ao aumento de peso. Vi pessoas com mais de 90 kg e com 1,70 m de altura. Homens e 

mulheres idosos, que aos 25 anos tinham o um peso normal, mas que se tinham tornado 

“gordas”, com o passar dos anos, situação esta prejudicial para a saúde: diabetes, hipertensão 

arterial, aumento do colesterol, dificuldade na marcha…  

A idade não aumenta o peso: o que acontece é o aumento do sedentarismo, a diminuição do 

exercício físico, a falta de cuidado com a alimentação… 

O Sedentarismo e a alimentação  incorrecta são estes a causa da obesidade. Normalmente os 

erros começam mais cedo, pelos 30 ou 40 anos. 

Mas os erros podem corrigir-se; um sénior obeso pode corrigir o peso. Para isso, aqui vão 

alguns conselhos: 

1. Acabar com a ideia de que uma pessoa com peso a mais é” forte”. Excepto em alguns 

casos muito excepcionais, a pessoa não é “forte”: é “gorda”, e tem de perder o medo a 

essa palavra. Só quando perder o medo à palavra “gorda” é que se decide a perder 

peso. 

2. Quem decide é a balança: “pareces mais magra, ou pareces mais gorda” são frases 

enganadoras. O que interessa é o que diz a balança. Portanto, cada pessoa se deve 

pesar, pelos menos, de quinze em quinze dias. 

3. A alimentação deve ser, em qualidade, racional. Em quantidade a necessária para o 

exercício físico que faz. 

4. A indicação médica é a única que interessa. Se o médico diz que é preciso emagrecer, é 

preciso mesmo. E quem vai dizer se se está a emagrecer é a balança. 

5. Todos tendem a dizer que “comem pouco”. “Até a água me engorda”: quantas vezes 

ouvi esta frase nos doentes de obesidade! Repito: quem fala verdade é a balança.  

6. A perda de peso depende apenas da dieta e do exercício físico. Sem exercício físico, é 

muito mais difícil perder peso.  

7. Não aconselho os programas que propõem perdas de peso muito rápidas. Se uma 

pessoa perder 1 Kg por mês, ao fim de um ano perde 12 Kg. Mas, atenção: cada Kg 

perdido, tem de ficar perdido para sempre.  

Fica muito para dizer. Cada caso é um caso. Por isso, os conselhos do Médico de Família 

são essenciais. Mas esses conselhos são para por em prática. Só quero deixar uma palavra 

de ânimo aos idosos seniores. SE QUISEREM, PODEM CORRIGIR A OBESIDADE!  
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