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NUNCA E S T I V E M O S TÃO GORDOS . Há 1,5 bilhão de obesos 
no mundo - contra 925 milhões de desnutridos, se
gundo relatório da Cruz Vermelha de 2011. Enquanto 

corremos atrás de dietas da moda, reeducação alimentar e ci
rurgias de redução do estômago, é bom ter em mente que a 
raiz dos pneuzinhos é muito anterior à lasanha do domingo 
passado - pode estar em um passado longínquo, há pelo menos 
5 milhões de anos, no organismo dos nossos primeiros ances
trais. E a gordura corporal que hoje é vista como vilã é uma 
das razões do sucesso da evolução. Não fosse a capacidade de 
guardar energia de nossos antepassados, não estaríamos aqui 
para contar a história - ou comer um hambúrguer. • 

PRODUÇÃO CRIS MELISKA 
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• A gula não é apenas um capricho do homem. 
"É um poderoso instinto para que o animal 
guarde a maior quantidade possível de energia", 
defende o professor José Enrique Campillo Ál
varez, professor de fisiologia da Universidade 
de Extremadura, na Espanha. O médico é autor 
do livro 0 Macaco Obeso, no qual explica que 
o quadro grave de obesidade no mundo, se
gundo a medicina darwiniana, é resultado de 
um problema no desenho evolutivo do homem. 
"Estamos entre os animais mais gordos que 
existem. Isso proporcionava vantagens de so
brevivência em condições de vida paleolíticas", 
afirma Álvarez. 

Em mais de 5 milhões de anos de desenvol
vimento, nossos antepassados precisaram se 
adaptar a uma série de mudanças climáticas, 
como grandes períodos de glaciamento e seca, 
e resistir a temporadas extensas de fome. Por 
causa dessas adversidades, o organismo hu

mano teria desenvolvido características gené
ticas que ajudavam no acúmulo de gordura em 
períodos de abundância de alimentos. A tese do 
chamado genótipo frugal foi proposta pelo ge
neticista americano James V. Neel, da Universi
dade de Michigan, que aposta em conjuntos de 
genes responsáveis por uma fome instintiva, 
somada à cautela de poupar gordura. 

Outra característica metabólica surgida 
nesse período foi o desenvolvimento de uma 
resistência à insulina, o hormônio que regula 
a absorção de glicose pelas células, e à leptina, 
o hormônio da saciedade. É interessante notar 
como uma pizza ou um hambúrguer apetecem 
muito mais do que, digamos, uma folha de al
face, diz Pedro Furtado Calabrez, professor de 
filosofia e neurociência na ESPM-SP. "Na sa
vana africana, onde surgiram os símios supe
riores, gordura e açúcares eram recursos es
cassos. Imagine o trabalho que teríamos para 
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comer um bife 200 mil anos 
atrás." Para explicar nossa 
vontade de comer um choco
late em vez de brócolis, Cala-
brez lembra que nossos an
cestrais que experimentavam 
prazer ao comer gordura e 
açúcares tiveram maior su
cesso reprodutivo e transmi
tiram seus genes com maior 
eficiência - justamente por 
sobreviverem às intempéries. 
"Por isso é tão raro encon
trar alguém que não goste de 
doces e comidas gordurosas, 
como fast-food", diz Calabrez. 
Bom para os nossos antepas
sados, pior para nós. 

FEITO PARA ENGORDAR 
0 problema é que a comida 
parou de ser escassa - mas 
a predisposição para estocar 
gordura continuou presente. 
O início da agricultura há mais 
de 10 mil anos e o processo 
de industrialização a partir 
do século 18 são dois marcos 
fundamentais para a transfor
mação da dieta alimentar. 

O acesso à comida ficou 
mais fácil com a produção 
agrícola, e, onde há alimento 
abundante, há explosão de
mográfica. No organismo, 
este bufê livre teria reduzido 
a pressão seletiva para a re
sistência à insulina e, conse
quentemente, a prevalência 
dos tais genes poupadores de 
gordura, nas gerações futuras. 
Ou seja - está mais fácil ficar 
gordo, pois as condições são 
ideais: muita comida e pre
disposição genética. 

Investigações recentes sus
tentam essa teoria. Uma pes
quisa realizada com 29 popu
lações indígenas do México 
e da América Central mos
trou a incidência de uma mu

tação genética que atuaria di
retamente na membrana que 
controla o nível de colesterol 
nas células. A consequência é 
um acúmulo de 30% mais co
lesterol, afetando a compo
sição de hormônios e servindo 
como estoque de energia. 

Nos últimos 40 anos, essa 
alteração vem favorecendo a 
obesidade entre esses povos 
e, consequentemente, contri
buindo para um elevado ín
dice de diabetes. A pesqui
sadora Tábita Hünemeir, da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, que participou 
do estudo, acredita que a ex
plicação seja justamente a hi
pótese do genótipo frugal, e 
a causa da dispersão da alte
ração pode ter tido como fator 
catalisador o cultivo do milho, 
cereal que é base da alimen
tação desses povos. 

Os pesquisadores acre
ditam que, depois de aprender 
a plantar o milho, os indí
genas se tornaram mais se
dentários e com isso a popu
lação se multiplicou. Se com
provada a hipótese de que 
essa domesticação do milho 
contribuiu para espalhar a 
mutação na América, o caso 
será o primeiro registrado de 
seleção natural influenciada 
pela agricultura entre povos 
nativos americanos, diz a pes
quisadora da UFRGS. 

UM CÉREBRO GORDO 
Mas, além dos genes, a res
posta para o desenvolvimento 
da obesidade pode estar no 
cérebro. Mais precisamente 
no hipotálamo, que é parte 
das regiões mais primitivas 
do cérebro e diretamente en
volvido no controle da fome e 
do gasto energético. • 
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• Estudo realizado no Laboratório de Sina
lização Celular da Faculdade de Ciências Mé
dicas da Unicamp com pacientes obesos antes 
e após cirurgias de redução de estômago mos
trou que o cérebro de pessoas obesas têm um 
funcionamento diferente do de pessoas ma
gras. Para os pesquisadores, essa pode ser a 
chave do desenvolvimento do excesso de peso. 
"Hoje, acreditamos que a obesidade decorra de 
algum erro no processamento de informações 
que chegam ao sistema nervoso central", diz o 
pesquisador Lírio Velloso do Departamento de 
Clínica Médica da universidade, coordenador 
do estudo de Campinas. 

A falha é causada, principalmente, pelo con
sumo em excesso de gordura saturada - encon
trada em fast-food, por exemplo - e acontece 
quando o cérebro se torna resistente à lep-
tina, hormônio produzido no tecido adiposo e 
que indica ao hipotálamo o quanto já temos de 
energia estocada e por que devemos parar de 
comer. Com esse desequilíbrio, o cérebro não 
registra mais o quanto há de gordura estocada 
- o que prejudica a sensação de saciedade. Os 
estudos também indicavam que a resistência à 
leptina era uma característica metabólica de
senvolvida por nossos ancestrais para acu
mular gordura. Naquela época, fazia sentido: 
eram tempos que oscilavam entre abundância 
e escassez de alimentos. O resultado: a gula - e, 
hoje, o consequente aumento de peso. 

Mas nem só dessa característica se cria 
uma barriguinha. De acordo com especialistas, 
comer exageradamente não é a única causa da 
obesidade. "Está comprovado que a doença 
sofre influência de agentes que independem 
do modo de vida do indivíduo, como heredita
riedade, fatores ambientais, biológicos e com
portamentais", diz Ricardo Cohen, presidente 
da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica 
e Metabólica. Para Velloso, a gula não é um 
pecado. "Não é apenas uma questão de com
portamento. 0 obeso não tem como controlar 
porque ele não tem a sensação de saciedade." 
Para esses, toda gula será perdoada. 
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Text Box
Fonte: Superinteressante: Especial a ciência dos sete pecados capitais, São Paulo, n. 302, p. 26-33, mar. 2012. 




