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O excesso de peso é um dos maiores problemas enfrentados pela sociedade 

moderna e no Brasil não é diferente, tendo vista os avanços tecnológicos, estilo de 

vida sedentário, mal hábitos alimentares como consumo de alimentos ricos em 

gordura, açucares e sódio e se tem como solução simples e barata a atividade física. 

Excesso de peso é diagnosticado quando o IMC (Índice de massa Corporal) alcança 

valor igual ou superior a 25 kg/m2. A atividade física é entendida como todo e 

qualquer movimento corporal que resulta num gasto energético acima dos níveis de 

repouso. Dessa forma, atividade física e vista como de suma importância para 

prevenção e manutenção e restabelecimento dos equilíbrios biológico, psicológico e 

social, ameaçado constantemente pelas mudanças bruscas da sociedade moderna. 

Esse resumo tem como objetivo descrever a distribuição de consumo de carne e 

frango com excesso de gordura e excesso de peso nas capitais brasileiras. Foram 

realizadas pesquisas em meios eletrônico sobre a influência da atividade física no 

controle do excesso de peso e bases de dados do DATASUS de 2013 e buscamos 

informações sobre consumo de carne e frango com excesso de gordura por capital e 

no Vigitel de 2017 buscamos os dados sobre excesso de peso por capital e sexo. Os 

bancos de dados localizaram que entre as capitais brasileiras Campo Grande é a 

que apresenta a maior frequência de adultos com excesso de peso com 59,8% 

seguido de Porto velho com 58,8% e Maceió com 58,7, sendo maior incidência em 

Homens 65% e 45% em mulheres. Também foi encontrado que Campo Grande 

lidera o ranking das capitais que mais consumem carnes e frango excesso de 

gordura com 51,6% seguida por Cuiabá com 49,7% e Goiânia com 41,1% e três 

artigos sobre influência da atividade física no controle do excesso de peso. Portanto 

com base nas evidencias apresentadas, há relação direta entre o consumo de carne 

e frango com excesso de gordura com o excesso de peso, tendo em vista que os 

fatores que influenciam são: os avanços tecnológicos, estilo de vida sedentário, mal 

hábitos alimentares como consumo de alimentos ricos em gordura, açucares e sódio 

e por isso Campo grande lidera os dois rankings entre as capitais. Tendo como 



 

principal solução não farmacológica, simples e barata, a atividade física como se 

sabe em toda sua amplitude apresenta efeitos benéficos em relação à saúde, além 

de retardar o envelhecimento, controlar massa corporal e prevenir o 

desenvolvimento de doenças crônicas degenerativas, as quais são derivadas do 

sedentarismo, sendo um dos maiores problemas e gasto com a saúde pública nas 

sociedades modernas nos últimos anos. Tudo isso tem sido causado principalmente 

pela inatividade física e consequentemente influenciada pelas inovações 

tecnológicas e más hábitos alimentares.  
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