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Não é de hoje que o en-

dereço do endocrino-

logista Maurício Hi-

rata está na agenda daqueles 

que querem emagrecer. Cele-

bridades (de todas as áreas), 

empresários e simples mor-

tais chegam a esperar até um 

mês para marcar uma consul-

ta em sua clínica, no bairro de 

Moema, em São Paulo.

  Para os que querem per-

der peso, ele avisa: “Não existe 

dieta de uma nota só”, o que 

incluem as receitas da moda, 

sopas, shakes e fórmulas mi-

lagrosas. Há toda uma filosofia 

do alimento alicerçando o tra-

balho do profissional, hoje um 

dos mais renomados do país.

Na clínica, o médico é as-

sessorado por uma equipe 

multidisciplinar, com cerca de 

40 profissionais, como clínicos gerais, cardiologistas, 

ginecologistas, ortopedistas, nutricionistas e até sexó-

logos, entre muitos outros. Aqueles que buscam ajuda 

para seus problemas de sobrepeso, dificilmente saem 

de lá sem uma solução ou uma dose extra de coragem 

para alcançar o objetivo.

Hirata é adepto da nutrição funcional, uma meto-

dologia que analisa o paciente como um todo, uma vez 

que o ganho de peso e a obesidade não são decorren-

tes de um único fator. Para ele, a saúde psicológica é 

fundamental, porque muitos casos de sobrepeso são 

causados por ansiedade, de-

pressão ou doenças mentais, 

como transtornos alimenta-

res compulsivos (pessoas que 

acordam de madrugada para 

comer, por exemplo).

Por isso, antes de qualquer 

diagnóstico, ele avalia a rotina 

do paciente, ou seja, onde tra-

balha, vive, relacionamentos 

e até mesmo se mantém rela-

ções sexuais com frequência. 

“A falta de sexo atrapalha, 

porque quando o homem ou 

a mulher tem um orgasmo, o 

corpo libera substâncias quí-

micas que trazem a sensação 

de satisfação”.

Seguindo essa filosofia do 

emagrecimento, Maurício Hi-

rata diz que a perda de peso, 

muitas vezes, tem a ver com 

problemas que não dizem res-

peito à comida necessariamente. Frustrações, insatis-

fação no trabalho e sono irregular são alguns dos fato-

res que podem levar a pessoa a ganhar quilos extras. 

Hirata também acredita que não é preciso deixar de 

consumir nenhum alimento, mas sim “saber comer”, 

porque “proibir restringe a vida social”. Portanto, cada 

um deve reeducar a sua alimentação, modificando há-

bitos de vida e cardápio. Excesso de atividade física em 

busca do corpo perfeito também não é recomendado. 

O ideal, segundo ele, é mesclar exercícios aeróbicos e 

musculação. 
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Endocrinologista 
de celebridades e 
empresários, Maurício 
Hirata tem uma filosofia 
própria para aqueles que 
querem perder peso


