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Obesidade: cuidado com o estresse

I

niciando nossa parceria com a seção Saúde e Bem-Estar do jornal O Alto Uruguai, nesta semana nós, docentes do curso de Nutrição da URI/FW – mestre Fábia
Benetti, mestre Thais Pinheiro, doutora Rubia Deon, mestre Milene Azevedo, mestre Tais Soder e mestre Dionara
Volkweis – abordaremos sobre a obesidade e a sua relação com o estresse, pois este pode alterar o metabolismo
e interferir diretamente no processo de emagrecimento.
Um estudo realizado por cientistas israelenses, publicado em outubro de 2013, concluiu que o estresse provoca
a produção, pelo cérebro, de uma proteína chamada
Urocortin 3 (Ucn3). Esta proteína
seria responsável pelo aumento
do apetite e interferiria na
sensação de satisfação e na
metabolização da insulina,
estando relacionada
à obesidade e ao
diabetes tipo 2. O
trabalho é mais
uma tentativa
de explicar a

obesidade por alteração das funções orgânicas.
Neste contexto, a obesidade pode ser uma das inúmeras
respostas ao esgotamento que o estresse pode provocar.
Quando a pessoa passa a enfrentar situações difíceis e
estas se tornam constantes é natural que se queira aliviar
o máximo possível essa turbulência. Geralmente um meio
aparentemente fácil, de buscar alívio é o consumo de
alimentos altamente calóricos. Comumente este consumo passa a ser descontrolado, acompanhando o nível de
ansiedade sofrido. Até a mastigação se altera refletindo o
nervosismo, a presa e a tensão.
Assim, dependendo da intensidade, repetição e duração
ao longo da vida e, principalmente, da forma com que cada
um reage às situações, o estresse pode levar à obesidade
permanente ou ao conhecido efeito sanfona.
A ciência tem se dedicado a encontrar uma causa fisiológica para a obesidade, enquanto a indústria farmacêutica pesquisa substâncias que possam ser utilizadas para combatê-la.
Mas só os remédios não conseguem resolver a questão
e o aumento da incidência da obesidade na população
é a prova evidente disto. Se o estresse pode contribuir
para o aumento de peso, a resposta é controlar o
estresse e desenvolver hábitos saudáveis.
É inegável a importância de fatores orgânicos e
metabólicos no que diz respeito à etiologia da obesidade, mas não se devem esquecer os aspectos psicológicos, pessoais, e os culturais, que influem no comportamento, de forma sutil ou direta. Portanto, se você se
identificou com o texto aqui descrito procure ficar atento
à sua rotina diária e considere os sinais que seu corpo
pode estar mostrando. Procure identificar a necessidade de
mudanças em sua vida e faça o que estiver
ao seu alcance para reduzir os acontecimentos que lhe causam estresse.

PAPEL DO NUTRICIONISTA
Todos os profissionais que lidam com a obesidade são categóricos ao afirmar que para reverter
o quadro da doença só mesmo revendo costumes
diários e adotando medidas objetivas, ou seja, uma
mudança no estilo de vida. Portanto, desacredite
em “profissionais” que realizam consultas sem
avaliação completa ou presencial. Não existem
planos alimentares padronizados, cada indivíduo
requer quantidades próprias de nutrientes para seu
organismo, calculados e prescritos sob avaliação
nutricional específica e completa. Por isso, tenha
cuidado em dietas de revistas, internet e mídias
por aí, procure sempre um profissional nutricionista
habilitado e cuide de sua saúde!
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