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N ão tão antigamente os endocrinologistas estavam 
focados apenas na questão do apetite. Hoje, estamos 
verificando que o sobrepeso e a obesidade não estão 

ligadas somente ao controle do apetite. Temos vários outros 
fatores que interferem e, um deles, é a saúde mental. 

Já foi comprovado, por exemplo, que o paciente que tem obe-
sidade possui maior tendência a ter transtorno bipolar, crises de 
ansiedade ou depressões mais graves. Por isso, hoje o foco no 
tratamento é mais amplo.

Atualmente, os anorexígenos (moderadores de apetite) não 
são mais os grandes trunfos para o tratamento, mas sim as 
questões mentais que nos levam a buscar e compreender o que 
está gerando o aumento no apetite. 

O estresse, por exemplo, ainda mais em um momento tão 
conturbado como o que o Brasil vem atravessando nos últimos 
anos, tem sido um fator importante. O índice de pessoas estres-
sadas que têm aumentado de peso está crescendo. Ou seja, a 
obesidade está ligada a questões psicossomáticas. 

Hoje, os caminhos bioquímicos e as pesquisas apontam cada 
vez mais um sugestionamento para a questão cerebral. É o cé-
rebro – e não a boca – que comanda o estômago.

Por estas razões, o endocrinologista, que é o especialista na 
questão da obesidade, tem quer ser também um excelente clí-
nico. Ou seja, precisa englobar especialidades como psiquiatria, 
neurologia, gastrenterologia e cardiologia. É uma caminhada 
que estamos iniciando ainda, mas que está tendo um resultado 
muito satisfatório.

N ot so long ago the endocrinologist was very focused 
on the issue of appetite. Today we are verifying that 
overweight, obesity, is not only linked to appetite 

control. We have several other issues that interfere with it, and 
one of them is the part of mental health. 

It has been proven, for example, that the patient who is obese 
has a greater tendency to have bipolar disorder, anxiety at-
tacks or more severe depressions. That is why today the focus on 
treatment is broader.

Currently anorexigenic (appetite moderators) are no longer the 
great tricks for treatment, but the mental issues that lead us to 
seek and understand what is generating the increase in appetite. 

Stress, for example - even more so in a time as troubled as Bra-
zil has been going through in recent years - has been an impor-
tant factor. The index of stressed people who has gained weight is 
growing. That is, obesity is linked to psychosomatic issues. 

Current biochemical pathways and research increasingly 
point to a suggestion for the brain issue. It is the brain that con-
trols the stomach, not the mouth.

For these reasons the endocrinologist, the specialist in the ques-
tion of obesity, also wants to be an excellent clinician. This profes-
sional need to encompass specialties such as psychiatry, neurology, 
gastroenterology and cardiology. It is a journey that we are still 
starting, but that is having a very satisfactory result.
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