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A Mudança de Forma da Malnutrição: Obesidade na África Subsariana 
Arianna Fogelman** 

 

A malnutrição no mundo em desenvolvimento está a mudar e estas mudanças demográficas e 

epidemiológicas precisam de atenção urgente. Especificamente, a “malnutrição” – dieta alimentar 

imprópria ou desadequada – é cada vez mais, no mundo em desenvolvimento, uma função não de 

subnutrição mas sim de sobrenutrição. Consumir significativamente mais calorias do que as que são 

gastas e ter uma dieta alimentar com um elevado nível de hidratos de carbono refinados, gorduras e 

açúcares pode alterar os níveis de enzimas, causar anormalidades nos tecidos e levar a um mau 

funcionamento nos órgãos. Ser “obeso” – reconhecido clinicamente como tendo um Índice de Massa 

Corporal (IMC) ≥ 30 – pode aumentar o risco do indivíduo de desenvolver diabetes de tipo 2, doenças 

cardiovasculares, hipertensão, enfartes e certos cancros (CDC 2009). Este ensaio discute as causas e 

consequências da sobrenutrição na África Subsariana, destacando as ligações rurais/urbanas, as noções 

de personalidade e o conservadorismo da dieta alimentar como factores importantes para compreender 

e abordar a epidemia crescente. 

 

A “Transição Nutritiva” 

Porque é que as pessoas nos países em desenvolvimento se estão a tornar excessivamente nutridas? A 

resposta, de acordo com o especialista em nutrição Barry Popkin e um crescente corpo de literatura, é o 

próprio desenvolvimento. Os indivíduos nos países em desenvolvimento estão cada vez mais a viver 

em zonas urbanas que facilitam o estilo de vida sedentário: o emprego formal é baixo em contributo 

energético, as tarefas diárias são facilitadas por veículos motorizados e a televisão disponibiliza uma 

corrente regular de entretenimento inactivo. Embora os indivíduos nos contextos urbanos requeiram 

tipicamente cada vez menos calorias do que os seus semelhantes nas zonas rurais, muitas vezes eles 

consomem as mesmas ou até mesmo uma maior quantidade de calorias. Isto é facilitado pela 

internacionalização da produção alimentar, através da qual os hidratos de carbono processados, as 

carnes, os óleos vegetais e os açúcares refinados se tornaram cada vez mais disponíveis em todo o 

mundo e a preços drasticamente reduzidos. Em 2003, o conteúdo alimentar de gordura de 30 por cento, 

o máximo recomendado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) 

para pessoas com um estilo de vida sedentário, requeria um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de 

apenas $281 dólares.   

 

Popkin e outros, nas áreas de saúde pública e desenvolvimento, referem-se à mudança no estilo de vida, 

nutrição e epidemiologia que resultam do desenvolvimento, urbanização e globalização como a 

“transição nutritiva”. Este tipo de transformações ocorreram ao longo de vários séculos nos países 

ocidentais, mas estão a acontecer a um ritmo muito mais rápido no mundo em desenvolvimento 

(Popkin 2002: 111). O impacto é sobretudo drástico para as mulheres: as disparidades de género são 
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tão prevalecentes que muitos estudos do IMC não incluem os homens, e os que incluem encontram, na 

maior parte das vezes, uma prevalência masculina mais baixa (Martorell 2002: 152-156). 

 

Transição Nutritiva na África Subsariana 

A África Subsariana é a única região do mundo ainda regularmente influenciada por emergências 

nutricionais agudas. Avaliar a extensão da obesidade pode parecer uma comparação inútil. Além disso, 

é difícil. Os dados não estão padronizados e, na maior parte dos casos, não há dados para os homens. 

As baixas taxas de obesidade por comparação com outras regiões também significam que os países 

subsarianos são geralmente apresentados com uma cor suave nos mapas do mundo. As representações 

unicolores e estéreis resultantes tornam difícil fazer sentido da extensão da obesidade em África e 

tornam impossível começar a compreender as tendências demográficas. 

 

Esta situação pode ser abordada usando a Base de Dados Global da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) para o Índice de Massa Corporal (World Health Organization Global Database on Body Mass 

Índex). Este recurso da internet compila a melhor informação disponível sobre as distribuições 

nacionais e subnacionais do IMC dos adultos em todo o mundo, incluindo os estudos nacionais do IMC 

feminino para 33 de 47 nações subsarianas. Em conjunto, estes dados oferecem uma olhadela 

preliminar aos contornos da obesidade na África Subsariana (Figura 1). 

Dados da Base de Dados Global da OMS para o Índice de Massa Corporal. Baseado nos estudos nacionais realizados entre 1998 e 2008 em todos os 
casos, excepto para a República Centro-Africana. Os dados representam apenas as mulheres férteis na República Centro-Africana, no Chade e no Togo.  
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Figura 1. Percentagem Nacional da População Feminina Adulta com Excesso de Peso e Obesa, 1998-2008 
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Apesar das limitações, 

estes dados apontam 

inquestionavelmente 

para a presença de 

obesidade na África 

Subsariana. Usando a 

Base de Dados Global 

da OMS em 

combinação com os 

dados populacionais 

das Nações Unidas, é 

possível contar mais 

de 20 milhões de 

mulheres obesas na 

África Subsariana. 

Isto representa cerca 

de 6,5 por cento da 

população feminina 

adulta nos 32 países 

para os quais há dados 

disponíveis (Figura 2). 

 

Se ainda se duvida da gravidade do excesso de nutrição na África Subsariana, tenha-se em 

consideração que, em 25 de 33 países, a percentagem de população feminina adulta com IMC ≥ 25 

ultrapassa na realidade a percentagem que tem peso a menos (≤ 18,5). Isto também é verdade para a 

região como um todo: 14,5 por centro da população feminina adulta nestes países tem peso a menos, 

enquanto 19,75 por centro tem excesso de peso (Figura 3). 

 

Tendências Demográficas 

Tal como é claro pelos mapas e números acima apresentados, a sobrenutrição está espalhada 

irregularmente ao longo da África Subsariana. Isto é o que seria de esperar de acordo com a hipótese de 

Popkin, uma vez que a urbanização, o nível de desenvolvimento e o rendimento variam entre as nações. 

Mas o que se torna óbvio quando estas disparidades são examinadas mais de perto é que estes factores 

não se correlacionam fortemente com a percentagem da população feminina de cada nação que é obesa. 

Isto sugere que a explicação de Popkin sobre a “transição nutritiva” pode não ser igualmente precisa 

para todas as áreas do globo e que é necessário ter em consideração factores adicionais para nos 

concentrarmos na sobrenutrição a nível global. 

 

 

 

Dados da Base de Dados Global da OMS sobre o Índice de Massa Corporal e das Perspectivas das Nações 
Unidas para a População Mundial: Revisão de 2008 (População feminina) 
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Figura 2. Número de Mulheres Adultas Obesas por País 

(em centenas de milhar) 
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 Figura 3: Percentagem da População Feminina Adulta com Peso a Menos e Excesso de Peso 
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Urbanidade e Obesidade na África Subsariana 

Peguemos, por exemplo, na urbanidade. Se a obesidade fosse um produto da vida urbana, então 

poderíamos esperar que uma maior percentagem da população a viver em zonas urbanas, significando 

maiores números de pessoas expostas aos estímulos da sobrenutrição, se correlacionasse com uma 

percentagem mais elevada de obesidade a nível nacional. De facto, não há correlação estatística entre a 

percentagem de população urbana e a obesidade feminina adulta na África Subsariana. Isto também é 

verdade quando os dados são desagregados em linhas rurais/urbanas, possível para 26 nações. Uma 

maior percentagem de população urbana só tem uma correlação relativamente mais elevada (embora 

ainda fraca) com a obesidade urbana do que com a obesidade rural, e é um melhor elemento de 

previsão nas zonas rurais do que nas zonas urbanas para um IMC ≥ 25. Embora em todos excepto um 

caso (Moçambique) a percentagem de população que tem excesso de peso e é obesa seja mais elevada 

nas zonas urbanas, os dados sugerem que há números mais elevados de mulheres rurais com excesso de 

peso em 11 nações africanas, e mulheres rurais obesas em seis (Figura 4). A sobrenutrição não é 

claramente restrita às paisagens citadinas. 

 

Para compreender como é que a sobrenutrição se pôde tornar tão proeminente em regiões afastadas dos 

supostos estímulos urbanos, é útil ter em conta que em grande parte de África a dicotomia urbano/rural 

não é tão forte e, na maior parte das vezes, os dois estão intimamente interligados. Os migrantes 

urbanos-rurais, por exemplo, mantêm muitas vezes relações com os parentes rurais para garantirem o 

interesse pela terra e manterem relações das quais eles vão depender na altura da reforma ou nas 

emergências. A continuação destas ligações implica enviar remessas aos parentes rurais, o que lhes 

Dados da Base de Dados Global da OMS sobre o Índice de Massa Corporal  
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disponibiliza dinheiro para comprarem os mesmos óleos, açúcares refinados e gorduras disponíveis nas 

zonas urbanas (Prentice 2006). Os residentes rurais com dinheiro também podem contratar 

trabalhadores para praticarem agricultura em seu lugar, diminuindo o contributo energético da mesma 

forma que a literatura sobre a transição nutritiva prevê para os trabalhadores urbanos, e criando 

empregos (e assim mais acesso a dinheiro vivo) mesmo nas zonas remotas. 

 

Tal como a vida rural pode levar aos mesmos estímulos do excesso de nutrição que nas zonas urbanas, 

a vida na cidade também pode imitar os estilos de vida rurais. Tenha-se em consideração que a maior 

parte dos empregos urbanos em África são no sector informal. Isto não significa trabalho parado à 

secretária, mas sim levantamentos pesados e circulação laboriosa a pé. A população africana urbana 

viaja muito andando a pé ou usando pequenos autocarros que seguem percursos definidos, muitas vezes 

longe das casas ou destinos do indivíduo. Muitos residentes urbanos também andam de e para as fontes 

de água potável, em vez de abrirem a torneira nas suas próprias casas, e a agricultura urbana é uma 

tendência crescente. A posse per capita de televisão ainda é baixa e a electricidade não é de confiança. 

Em suma, a urbanidade não é um indicador seguro de baixo dispêndio de calorias, nem é mais 

largamente um elemento de previsão claro da sobrenutrição na África Subsariana, tal como a vida rural 

não garante imunidade aos estímulos da sobrenutrição. 

 

Desenvolvimento e Obesidade na África Subsariana 

O desenvolvimento, outro dos factores de transição nutritiva de Popkin, também tem pouco significado 

claro para a obesidade na África Subsariana. Embora mais significativo estatisticamente do que a 

ligação urbanidade/obesidade, a correlação entre o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e a 

Figura 4. Números de Mulheres Rurais e Urbanas Obesas e com Excesso de Peso 

Dados da Base de Dados Global da OMS sobre o Índice de Massa Corporal, Perspectivas das Nações 
Unidas para a População Mundial: Revisão de 2008 (População) 
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sobrenutrição também é fraca. De notar que Madagáscar, apenas com um nível de IDH “médio”, mas a 

0,533 entre os valores de IDH mais elevados na África Subsariana, tem um dos níveis mais baixos de 

obesidade feminina adulta na região (um por centro), enquanto a Costa do Marfim, com um nível de 

IDH “baixo” de 0,432, tem uma das taxas de obesidade feminina adulta mais elevadas da África 

Subsariana (11,6 por centro). Isto é consistente com as tendências globais que mostram que não há 

relações óbvias entre o IDH e o perfil de distribuição nacional do peso (Low et al 2009). 

 

Mas um elemento do IDH multivariável parece ser mais importante do que os outros para compreender 

as tendências da sobrenutrição: o rendimento. Nos 24 países subsarianos para os quais os dados do 

IMC estão desagregados por quintil de estatuto socioeconómico (ESE), o ESE correlaciona-se 

fortemente com a obesidade em 21 nações. A correlação é fraca para mais dois países (Burquina Faso e 

Níger) e ausente em apenas um (Etiópia). A relação entre o ESE e a obesidade, representada na Figura 

5, mostra o Quintil 1 a representar os 20 por cento de população mais pobres de cada nação e o Quintil 

5 a representar os 20 por cento mais ricos. O facto de a correlação ser sustentada, independentemente 

do PIB per capita, indica que a posição relativa de classe dentro da nação é um importante estímulo à 

sobrenutrição. 

 

Esta correlação não é restrita a África. Na revisão de 144 estudos, Sobal e Stunkard (1989) descobriram 

uma relação directa forte entre o ESE e a obesidade nos países em desenvolvimento e uma relação 

inversa forte para as mulheres nos países em desenvolvimento. Pondo as coisas de forma simples, nas 

nações pobres a obesidade é associada a um elevado ESE e nas nações ricas é associada a um baixo 

ESE. Popkin põe a hipótese de que agrupar a obesidade e a pobreza é um resultado da cada vez maior 

consciência das consequências negativas da obesidade e das tecnologias alimentares melhoradas que 

tornam mais saudáveis os alimentos disponíveis, pelo menos para os ricos nos países desenvolvidos 

(2002: 117-118). À medida que as nações mais pobres se desenvolvem economicamente, sugere ele, as 

suas taxas de obesidade também vão desviar-se para os pobres. Os relatórios de distúrbios alimentares 

e o crescimento acelerado de instalações para prática desportiva nos países em desenvolvimento são 

sinais de que estas mudanças podem já estar no horizonte. 

Figura 5. Percentagem da População Subsariana em cada Quintil Socioeconómico com um 
IMC ≥ 25 (dados contrapesados pela população nacional) 
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Reavaliar A Transição Nutritiva 

Mas uma transição nutritiva unilinear, correlacionada com o desenvolvimento e tendo as nações 

ocidentais como precursoras, está longe de ser clara. Embora os níveis de obesidade nas nações em 

desenvolvimento possam ser usados para os colocar em categorias sequenciadas de acordo com a 

experiência das nações ocidentais, pode haver razão para suspeitar que estas semelhanças são 

superficiais. Em vez de diferentes fotografias ao longo de uma linha contínua, podemos estar a olhar 

para caminhos alternativos, desenvolvidos de acordo com histórias, ambientes e culturas específicos. 

 

O Significado da Largueza 

Como forma de exemplo, vamos reconsiderar a correlação entre a obesidade e a riqueza nas nações em 

desenvolvimento. É generalizada uma perspectiva positiva da largueza nos países em desenvolvimento. 

Muitos investigadores atribuem este facto à escassez: onde os abastecimentos de comida são reduzidos 

e o dispêndio de energia é elevado, a obesidade torna-se um sinal de prosperidade. À medida que a 

segurança alimentar se torna mais previsível, pode assim esperar-se que a interpretação favorável da 

obesidade diminua. Da mesma maneira, podemos olhar funcionalmente para as crianças como uma das 

poucas formas de segurança social em África: assim, dimensões femininas mais alargadas são um sinal 

valioso de fertilidade. Então, juntamente com um fim para a escassez alimentar, espera-se que opções 

de reforma diversificadas e o bem-estar melhorado do Estado levem a níveis menores de obesidade, 

pelo menos para os mais privilegiados. 

 

Demasiadas vezes, esses aspectos adaptativos da obesidade são enfatizados por si próprios, sem ter em 

consideração os elementos mais conscientes e deliberados do comportamento de consumo (Gremillion 

2005). Por outras palavras, embora possa haver alguma ligação entre escassez, fertilidade e as origens 

das percepções positivas da obesidade, a remoção do estímulo original não garante que os 

comportamentos associados se vão dissipar. A mudança cultural raramente é tão previsível. A 

aprovação da largueza em África está mergulhada em valores culturais e simbolismo. Especificamente, 

devemos olhar para a importância das relações de nepotismo através das quais as pessoas mais ricas 

ajudam a corresponder às necessidades da família e dos amigos. Ser uma pessoa larga é sinal de 

capacidade para “alimentar” os outros, simbólica e literalmente, e é assim visto de maneira positiva. 

Entre os que são alimentados através dessas relações, a largueza é sinal de que eles são bem tratados. A 

emaciação, indicando a incapacidade de ajudar os outros e falhas nas relações sociais, é por isso um 

estado “feio” e vergonhoso. A expressão “grande é bonito” é assim uma avaliação tanto moral como 

estética. É pouco provável que estas conotações culturais do peso se dissipem com grandes reformas, 

no sentido da personalidade enredada em relações sociais. Não podemos por defeito esperar que as 

tendências de obesidade em África diminuam simplesmente porque isso aconteceu noutro lugar. 

 

Conservadorismo da Dieta Alimentar 

No seu perfil da transição nutritiva nos países em desenvolvimento, Popkin também propõe que, à 

medida que o rendimento aumenta, a dieta alimentar se torna mais diversificada e inclusiva dos 

estímulos à obesidade. Ele especifica que um rendimento elevado leva ao aumento do consumo de 
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carne, ovos e doces e que cereais “inferiores” são substituídos nas zonas urbanas pelos cereais 

refinados “polidos” como o trigo e o arroz (2002: 118, 123). Cada uma destas transformações 

contribui, na formulação de Popkin, para elevados níveis de obesidade. Contudo, há pouco apoio para 

estas tendências em África. As estatísticas da FAO sobre diversidade da dieta alimentar, medidas pelo 

número de itens que constituem pelo menos um por centro da dieta alimentar nacional, mostram que 

não há correlação com o PIB, e que a PPC (Paridade do Preço de Compra) do PIB se correlaciona 

apenas ligeiramente com o consumo per capita de carne, açúcar e ovos. Múltiplos estudos, de facto, 

sugerem que os que têm capacidade económica para adoptar novos estilos alimentares mostram 

regularmente preferência pela dieta alimentar tradicional (Lentz 1999: 16, 23). A obesidade ainda se 

correlaciona apenas ligeiramente com o consumo de açúcar em África e é nula para o consumo de 

carne e ovos. Isto faz com que a ligação entre o aumento do rendimento e a mudança na dieta 

alimentar, e a ligação entre a mudança na dieta alimentar e a obesidade, sejam difíceis de suportar. 

 

Da mesma forma, a urbanização 

parece ter pouco a ver com a 

adopção de cereais “polidos”. A 

figura 6 apresenta o mapa dos 

alimentos de primeira 

necessidade para a maior parte 

das nações subsarianas. A 

figura mostra padrões baseados 

nas condições regionais 

históricas e ambientais, não na 

urbanização. Dos quatro países 

com mais do que 50 por cento 

de população urbana, a Libéria 

gaba-se de facto de um 

alimento base “polido” (arroz). 

Mas a África do Sul, os 

Camarões (milho) e o Congo 

(mandioca) não. Além disso, uma das nações menos urbanizadas de África, a Eritreia, tem um alimento 

base polido (trigo). Há ainda poucas evidências de uma ligação entre os alimentos base polidos e a 

obesidade. Dos cinco países com as maiores taxas de obesidade, um tem como alimento base 

predominante o trigo (Mauritânia), mas três comem sobretudo milho (África do Sul, Lesoto e 

Suazilândia) e um come tubérculos (Costa do Marfim). A assumpção de que as dietas alimentares 

africanas vão mudar com o aumento do rendimento e da urbanidade é, pois, infundada e assumindo que 

a mudança de dieta alimentar é o principal factor causal da obesidade poderá levar a campanhas de 

saúde pública e a programas de intervenção desadequados. 

 

 

Dados do Departamento de Estatística da FAO 
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Conclusão: Abordar a Epidemia de Obesidade na África Subsariana 

Embora a obesidade na África Subsariana ainda não tenha atingido proporções de pandemia, o 

potencial para este tipo de evento está claramente presente. À medida que mais pessoas têm os meios 

financeiros para comprar maiores quantidades de alimentos (tradicionais ou outros), e para partilharem 

essas compras com outros, o número de pessoas com excesso de peso e obesas vai aumentar. Se as 

ligações positivas tradicionais da largueza se mantiverem, e não há razão para acreditar que elas não se 

vão manter, podemos esperar consequências drásticas e potencialmente graves. Os resultados de saúde 

que acompanham o ganho de peso poderão rapidamente esmagar as infra-estruturas de saúde africanas, 

cujos custos poderão ser devastadores. Tendo em consideração estas circunstâncias, a OMS escreve 

que a prevenção da obesidade “não é só crucial, mas também a única abordagem sensata ao 

planeamento de políticas de saúde pública nos países em desenvolvimento” (2000: 79).  

 

A aplicação falhada do quadro de transição nutritiva supostamente universal para fazer sentido das 

tendências de obesidade na África Subsariana torna claro que não é útil confiar na experiência e 

trajectória dos países desenvolvidos como orientação. É necessário decifrar o perfil demográfico e o 

contexto cultural da obesidade em África caso se pretenda que a situação seja abordada 

adequadamente. Ainda é necessária muita da informação para identificar e avaliar a relação entre os 

factores de risco. Para além de estatísticas nacionais sobre o IMC universalmente de confiança e 

comparáveis, são necessários dados desagregados e de comportamento para compreender os estímulos 

à obesidade: consumo de calorias, composição da dieta alimentar, dispêndio de energia, padrões de 

residência, atribuição de rendimento, etc. Não foi discutido aqui, mas alguns investigadores sugerem 

que as consequências da obesidade relacionada com a saúde variam conforme a etnicidade e que o 

impacto do nível de actividade nas correlações entre saúde e tamanho do corpo tem sido subestimado. 

Crucialmente, as dimensões específicas das consequências de saúde para as populações africanas 

devem ser compreendidas antes de serem concebidos programas de intervenção contra a obesidade. 

 

Nos países ocidentais há uma associação positiva entre a magreza e o autocontrolo. Relacionado com 

isto, há uma associação negativa entre a obesidade e a preguiça (de Garine e Pollock 1995). Por isso, 

pode haver uma tendência para os investigadores ocidentais olharem para a obesidade em África como 

uma forma de falha moral, sobretudo quando tantas pessoas no subcontinente são subnutridas. 

Questões que evocam repugnância ou para as quais o público não sente uma compulsão ética para 

apoiar não são tipicamente as que atraem a ajuda internacional. O que é claro, a partir da análise acima 

feita, é que não podemos permitir que esse tipo de pensamento etnocêntrico influencie a direcção da 

política pública e que uma tentativa contextualizada e culturalmente informada de conter o ganho 

excessivo de peso seja um início necessário. Deixada sem controlo pelos fazedores africanos de 

políticas e pelas agências internacionais, a diabetes, a hipertensão, as doenças do coração e as doenças 

relacionadas poderão subir em flecha, comprometendo os ganhos do desenvolvimento e esmagando as 

infra-estruturas de saúde africanas com o duplo fardo das doenças comunicáveis e não comunicáveis. 

Os efeitos poderão ser devastadores. O futuro da malnutrição em África é pesado, de facto. 
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