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A obesidade é uma doença crônica, 

definida pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) como o acúmulo anormal ou 

excessivo de gordura no corpo, ela se 

associa com uma série de outras doenças 

que podem ser causadas pela obesidade, 

como diabetes, hipertensão e outras. Está 

condição física pode ter diferentes causas e 

tipos, e trazer ao corpo e ao estilo devida 

humano uma série de consequências que 

precisam ser tratadas de maneira 

profissional e costumam durar por um longo 

período de tempo 

Esta pesquisa tem como principal objetivo 

expor as causas e consequências da 

obesidade, assim como também apresentar 

as fases em que ela pode acontecer e ser 

mais prejudicial para o corpo. 

   

           

 Na tabela abaixo vemos a coleta de informações 

das pessoas entrevistadas, através disto nota-se que 

o peso ou sobrepeso é medido através da altura da 

pessoa, no entanto existem outros fatores que são 

importantes como a estrutura corporal do indivíduo, 

por isso a obesidade é medida através do percentual 

de gordura no corpo e não apenas pelo peso. Em 

outro ponto também observamos que a obesidade 

nem sempre é causada por uma má alimentação, 

pode ser adquirida pela falta de exercícios, genética 

ou problemas hormonais e diversas outras causas. 

MATERIAL E MÉTODOS 

CONCLUSÃO 
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 Através deste trabalho podemos ver que a 

obesidade é uma doença crônica muito prejudicial a 

saúde e deve ser tratada de maneira adequada por 

profissionais, também conclui-se que o excesso de 

gordura corporal pode atingir todas as idades e 

mesmo que algumas doenças não sejam causadas 

por ela, a obesidade pode agravar mais a situação 

do paciente trazendo outras consequências a sua 

saúde física.    

 

 

Apoio: 

Para a formulação de nossa pesquisa foram 

entrevistados 9 pessoas, arrecadando dados 

e informações acerca de seu peso e condição 

de saúde, a partir destas entrevistas foram 

feitos comparativos para chegar a uma 

conclusão concreta. 

Tabela 1. Pessoas entrevistadas com relação aos problemas de saúde, idade, altura e 

peso.  
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