
O Impacto da Obesidade para o Sistema Musculo-esquelético 
 

 

O numero de pessoas obesas tem aumentado de forma progressiva na população brasileira e a 
conseqüência para a qualidade de vida e a saúde diminui de forma proporcional. 

Muito se tem dito sobre o impacto da obesidade para o sistema cardiorrespiratório. Porem é 
importante citar a repercussão sobre o sistema musculoesquelético. A obesidade é um dos 
fatores fortemente relacionados a dor na coluna e artrose em articulações que suportam o 
nosso peso (como quadris, joelhos, tornozelos e articulações dos pés). Essas condições se 
manifestam por dor crônica que determina por sua vez um ciclo vicioso em que os pacientes 
diminuem as atividades físicas devido a dor e conseqüentemente interfere no controle do peso 
corporal.   

As cartilagens são tecidos que recobrem as superfícies das articulações e propiciam que ocorra 
um movimento suave. Essas atuam como amortecedores e como tais apresentam uma vida 
útil funcional limitada e quando expostas a uma carga excessiva acabam degenerando 
precocemente, determinando uma condição denominada de artrose. 

Alem dos custos pessoais em relação a qualidade de vida das pessoas, há um enorme custo 
econômico. Sabe-se que os quadros de lombalgia representam a segunda causa mais 
freqüente de absenteísmo ao trabalho. Soma-se a isso o fato que o tratamento da artrose dos 
membros inferiores requer tratamento prolongado com uso de medicamentos, reabilitação 
fisioterápica e em algumas situações há necessidade de procedimentos cirúrgicos o que 
dispensa recursos financeiros significativos ao estado e a população. 

É importante investir em medidas que façam frente a essa tendência a obesidade em nossa 
sociedade. Medidas que se justificam tanto no plano de qualidade de vida como de recursos 
utilizados para tratamento das conseqüências. 

Medidas simples como o estimulo a prática esportiva e alimentação saudável. Essas medidas 
preventivas quando começam na infância, apresentam o maior impacto na redução da 
obesidade. Deve-se investir em locais públicos como praças, quadras esportivas, parques e 
piscinas públicas para que haja um estímulo ao esporte. Informações vinculadas na imprensa 
sobre a importância de uma alimentação saudável devem ser divulgadas de forma contínua. 
Um maior controle sobre a venda de produtos extremamente calóricos e pouco nutritivos 
deve ser realizado. 

Pode-se dizer que de forma análoga ao investimento e m medidas sanitárias, um real gasto ao 
combate da obesidade representara centenas de reais economizados no tratamento das 
repercussões médicas da obesidade, além da melhora da qualidade de vida de nossa 
população.    


