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RESUMO 

 
De acordo com a OMS, tanto a obesidade quanto a depressão figuram atualmente entre os 

maiores problemas de Saúde Pública e devem merecer prioridade de recursos. Embora a 

obesidade não represente fator de risco para a depressão, existe importante associação entre 

elas, e esta relação pode agravar o prognóstico das comorbidades, assim como 

comprometimento funcional e psicossocial dos pacientes. A Atenção Primária, porta de 

entrada no atendimento aos obesos, estabelece como diretrizes o controle clínico, nutricional e 

o combate ao sedentarismo. Porém, sendo a obesidade de etiologia multifatorial, faz-se 

necessário identificar também os diferentes aspectos psíquicos e sociais intervenientes que 

vão além da dimensão biológica. Objetivo: Investigar a percepção de pacientes obesos com 

depressão sobre os fatores envolvidos na manutenção da própria obesidade. Procedimentos e 

Métodos: Estudo exploratório utilizando a abordagem qualitativa, realizado no PSF–Lapa, 

Rio de Janeiro, envolvendo 68 usuários escolhidos aleatoriamente. Foi aplicado o Inventário 

Beck de Depressão que identificou 21 usuários com escore para depressão (31%).  Desse total 

foram entrevistados 19 usuários individualmente, com utilização de roteiro semiestruturado. 

A análise e interpretação dos dados utilizaram a abordagem da Análise de Conteúdo. A 

categorização do material indicou cinco eixos temáticos: 1) Percepção da própria obesidade; 

2) Comportamento alimentar; 3) Ambiente familiar; 4) Estigma e Retraimento social; 5) Falta 

de motivação para mudanças. Resultados: Todos os entrevistados reconhecem a obesidade 

como um estado não saudável, frequentemente relacionada às próprias atitudes disfuncionais, 

sentimentos de incapacidade e desmotivação para mudanças. Dentre os fatores percebidos 

como envolvidos na manutenção da obesidade, o sofrimento físico constante mostrou-se 

associado ao sofrimento emocional, como culpa, medo de doenças e insatisfação com o 

próprio corpo, os quais, reforçados pela depressão, contribuem também para o sedentarismo. 

O comportamento alimentar inadequado, o ambiente familiar, o estigma e o retraimento social 

também evidenciaram importante relação com o sofrimento emocional. A falta de motivação 

para mudanças foi percebida, sobretudo pela falta de energia que acompanha a depressão. Os 

resultados desta pesquisa constituem elementos importantes para subsidiar estratégias de 

atenção integral a saúde dos obesos, sobretudo os que apresentam depressão, proporcionando 

intervenções diferenciadas para esta população. 

Palavras-chave: Obesidade, Depressão, Atenção Primária à Saúde  



 

 

ABSTRACT 

 

According to the WHO, obesity and depression are currently some of the most significant 

problems in Public Health, and should be prioritized for receiving attention and resources. 

Although obesity does not implicate a risk factor for depression, there is an important 

association between these diseases and that this relationship can increase the prognosis for co-

morbidities, as well more hindrances in the functional and psycho-social lives of the patients. 

The Primary Care services, the main doorways for the treatment of obese people, have, as 

their primary guidelines, only clinical and nutritional controls, as well actions against the 

sedentary lifestyle. However, as obesity has a multifactor etiology, it is necessary to identify 

also the intervening psychical and social aspects that go beyond the biological dimension. 

Objective: To investigate the perception of obese and depressed patients about the factors 

responsible for the maintenance of their obesity. Procedures and Method: Exploratory 

qualitative study performed with 68 randomly chosen obese users of the PSF-Lapa, Rio de 

Janeiro. Through the Beck Depression Inventory, we identified depression in 21 (31%) of 

them, and 19 accepted to be interviewed following a semi-structured questionnaire. The data 

analysis and interpretation was done through the Content Analysis approach, and 5 thematic 

axes could be defined: 1) Perception of Their Own Obesity; 2) Feed Behavior; 3) Family 

Environment; 4) Stigma and Social Avoidance; 5) Lack of Motivation for Changes. Results: 

All interviewed people recognized that their obesity is an unhealthy state, quite related with 

their own dysfunctional attitudes; they recognized also their feelings of incapacity and lack of 

motivation for changes. Among the perceived factors, their constant physical hardship showed 

up to be related to emotional throes, like guilt, fear of diseases and dissatisfaction with their 

own bodies. These feelings, reinforced by depression, contribute to an even more persistent 

sedentary lifestyle. Inadequate feed behavior, the family environment, and the stigma and 

social avoidance were also perceived as strongly related with the emotional sufferings. The 

lack of motivation for changes was perceived as well, mostly the feeling of lack of energy that 

goes along with depression. Hopefully the results of this research could subsidize the 

strategies for more comprehensive health care services for obese people, especially if they 

have depression, allowing specific interventions for this population. 

Keywords: Obesity, Depression, Primary Health Care 
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1 Considerações iniciais 

Dentre as maiores preocupações atuais no campo da Saúde Pública encontra-se o 

aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), dentre as quais se 

destacam a obesidade e os transtornos mentais, sobretudo a depressão (MALTA et al., 2006). 

Na Classificação Internacional de Doenças - CID-10, a obesidade se encontra na 

categoria de Distúrbios Endócrinos, Nutricionais e Metabólicos (OMS, 1998). Nas primeiras 

abordagens teóricas sobre a mesma atribuía-se grande importância às causas hormonais, e era 

usual denominá-la “distúrbio das glândulas endócrinas”. Só a partir de 1940/50 passou-se a 

estudar a natureza psicológica também envolvida na obesidade (KAHTALIAN, 1992). 

A obesidade é reconhecida como um distúrbio crônico de etiologia multifatorial, onde 

interagem fatores genéticos, endócrinos, ambientais, sociais e psíquicos (BUSSE, 2007). 

Estudos epidemiológicos apresentam dados alarmantes, comprovando a gravidade e a 

magnitude que a obesidade vem assumindo em todo o mundo (ANJOS, 2006). No Brasil, os 

resultados das pesquisas mais recentes da Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2010) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) 

revelam que, no País como um todo, o porcentual da população adulta com excesso de peso 

passou, entre 2003 e 2010, de 41% para 46,6%, com 15% apresentando obesidade. O Índice 

de Massa Corporal (IMC) estimado pela relação entre peso (kg) / altura (m) 2, é ainda o mais 

utilizado para a medida de sobrepeso e de obesidade, em nível populacional e na prática 

clínica. Quem tem IMC entre 25 e 29,9 kg/m2 está na categoria do sobrepeso e se superior a 

30 kg/m2 é considerado obeso (WHO, 1997). Em relação aos diferentes estratos econômicos, 

a obesidade tem prevalência mais elevada entre as famílias de baixa renda (FERREIRA & 

MAGALHÃES, 2006). Quanto às diferenças de gênero, levantamento atual (BRASIL, 2010) 

mostra que 52,1% dos homens estão com sobrepeso, diante de 44,3% das mulheres. No caso 

da obesidade, porém, a situação se inverte: 15,5% das mulheres enfrentam o problema, contra 

14,4% dos homens. 

O Consenso Latino-americano de Obesidade reconhece que, em pessoas com 

perturbações emocionais, a comida pode desempenhar um papel compensatório, favorecendo 

o ganho de peso (COUTINHO, 1999). Estudos recentes revelam que as causas endócrinas não 

são tão frequentes como antes descritas na literatura (HALPERN, 2006). 

É importante destacar que existe uma forte correlação entre obesidade e outras doenças 
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crônicas, tais como hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, diabetes e alguns tipos de 

câncer (intestino, próstata, mama, endométrio), que colocam em risco e diminuem a duração e 

qualidade de vida do indivíduo (WHO, 2006). A associação direta entre obesidade e piora da 

qualidade de vida é ressaltada por Ford et al. (2001).  

O interesse científico em relação às comorbidades psiquiátricas que acompanham a 

obesidade vem crescendo devido às suas implicações clínicas, etiológicas e psicossociais. 

Embora exista um consenso de que os obesos em geral não apresentam aumento de 

morbidade psiquiátrica, estudos com aqueles que procuram tratamento para emagrecer 

evidenciam índices elevados de transtornos psiquiátricos, sobretudo depressão, que podem 

estar envolvidos na gênese e manutenção da obesidade (DOBROW et al., 2002).  

Além disso, existe um consenso de que fatores como baixa autoestima, dificuldades em 

lidar com problemas da vida e metas de emagrecimento irreais podem interferir no ganho e 

manutenção do peso (UEHARA & MARIOSA, 2005). O excesso de peso, em alguns casos, 

está associado à baixa autoestima, à insatisfação com o próprio corpo, depressão e distúrbios 

alimentares (BRASIL 2006, p. 39). 

Embora alguns autores identifiquem a obesidade como a causadora e não como 

consequência do sofrimento psicológico e psicossocial (OLIVEIRA et al., 2004), estudos 

longitudinais demonstraram que os indivíduos com depressão apresentam um risco maior para 

desenvolver obesidade, particularmente as mulheres adolescentes (BRUCE, 2008). 

A depressão, de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

– DSM IV - (APA, 2002), apresenta como critério diagnóstico, além do humor deprimido ou 

perda do interesse e prazer, distorções do apetite, com perda ou ganho significativos de peso, 

culpa e baixa autoestima, o que pode implicar na fraca adesão ao tratamento. A depressão 

atípica, por sua vez, tem, dentre suas características, um significativo ganho de peso ou 

aumento do apetite, hipersonia e sensibilidade à rejeição interpessoal (APA, 2002). 

De acordo com a Associação Brasileira para Estudos da Obesidade (ABESO, 2009), a 

obesidade aumenta em 55% o risco de depressão, e esta, em 58% o risco de obesidade, 

indicando uma possível circularidade entre as duas patologias. 

Outros estudos ressaltam ainda a importância da autoimagem corporal, pois, mais do 

que a obesidade propriamente dita, a percepção de estar acima do peso é fator de risco para a 

prevalência de sofrimento psicológico (BALL & ATLANTIS, 2008). A influência dos fatores 

psicossociais, como discriminação e isolamento, também podem contribuir para a manutenção 

da depressão em pacientes que são obesos desde a infância (SEGAL et al., 2002). 

A presença de depressão associada à obesidade revela-se um desafio suplementar ao 
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tratamento. As mudanças de hábitos da vida, indispensáveis para o sucesso do tratamento da 

obesidade, o qual demanda, entre outras coisas, um forte componente motivacional, condi-

cionado por disposição interna e influências ambientais, são mais difíceis de serem alcançadas 

nos deprimidos. Verifica-se que a presença de depressão reforça atitudes disfuncionais como 

distorções cognitivas, com aumento do consumo calórico e do sedentarismo (BECK, 2008). 

Associado a isso, o impacto da depressão em obesos torna-se ainda mais preocupante, 

considerando-se que, na maioria dos casos, a depressão não é adequadamente diagnosticada e 

tratada quando se expressa por sinais e sintomas físicos (WHO, 2001). 

É importante destacar que estudos realizados desde a década de 1990 evidenciam que a 

associação entre obesidade e depressão pode agravar o prognóstico das patologias orgânicas e 

o comprometimento funcional e psicossocial dos pacientes (WHO, 2006). Vale lembrar que 

tratar depressão em pacientes com obesidade também é particularmente desafiador porque 

vários antidepressivos estão implicados no ganho de peso, levando com isso à baixa adesão ao 

tratamento (DEMÉTRIO & SOARES, 2008). 

O referencial teórico utilizado nesta pesquisa busca esclarecer alguns aspectos da 

psicofisiologia do comportamento alimentar, dando ênfase aos mecanismos regulatórios da 

fome, da saciedade e do circuito neurobiológico da recompensa (CAMBRAIA, 2004), assim 

como os fatores biológicos e psicossociais da depressão, através dos modelos de integração 

neuroquímicos e de comportamentos associados ao prazer e à recompensa (MORENO, 2007).  

Serão abordados os fatores psicossociais e o entendimento psicodinâmico de como o 

indivíduo que apresenta obesidade e depressão organiza seu mundo interior, a percepção dos 

próprios sentimentos, seus mecanismos de defesa e adaptação, seu autoconceito e sua 

autoimagem. Considerando que o ato de comer tem aspectos eminentemente sociais e 

culturais, buscou-se estudar também a relação deste com as emoções, com o estilo de vida e 

com as experiências sociais e familiares. A relação familiar é compreendida como um dos 

fatores de grande importância na gênese e tratamento da obesidade (BURD, 2004). 

Embora tenham sido realizados diversos estudos nas últimas décadas, algumas lacunas 

permanecem, especialmente em relação às variáveis psíquicas e sociais, considerando as 

singularidades e especificidades de cada caso na gênese e manutenção da obesidade. 

O contexto institucional no qual a pesquisa se insere é o Programa de Saúde da Família 

(PSF), por ser um ambiente propício para a atenção aos problemas das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), incluindo a obesidade e suas comorbidades, que exigem contato 

regular e extenso durante o tratamento.  

 No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), as ações visando à prevenção da 
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obesidade estão regulamentadas através de normas do Ministério da Saúde, que definem 

diretrizes a serem implantadas em todos os PSF (BRASIL, 2006). Estes representam a porta 

de entrada para o atendimento, abrindo um leque de possibilidades de atenção integral ao 

obeso, incluindo a promoção, prevenção e tratamento desta população. 

As políticas de promoção da saúde implicadas no combate à obesidade, que têm como 

princípios básicos práticas alimentares e estilo de vida saudável, incluindo as equipes de apoio 

ao PSF profissionais de nutrição e de fisioterapia (BRASIL, 2008), são também analisadas 

neste estudo buscando um entendimento tão abrangente quanto possível do problema.  

Sendo uma doença multifatorial, o tratamento da obesidade e a melhora da qualidade no 

atendimento ao obeso implicam em compreender as percepções que o mesmo tem dos fatores 

envolvidos na manutenção e controle da sua doença. Para isso, serão investigados aspectos 

psicodinâmicos, que vão além da dimensão biológica relacionada aos hábitos alimentares 

inadequados, com aumento do consumo calórico e do sedentarismo da vida moderna. 

 

1.2  Justificativa 

A obesidade é doença crônica que repercute sobre a qualidade e expectativa de vida, 

sendo responsável por elevado ônus social e econômico devido às patologias associadas. A 

depressão, por sua vez, também é doença crônica e recorrente, responsável por incapacitação 

laboral, ônus social e que requer tratamento adequado para evitar recaídas. Estudos recentes 

revelam a magnitude desses problemas, as dificuldades no diagnóstico e a restrita efetividade 

do tratamento quando há associação entre obesidade e depressão (ONYIKE et al, 2003) 

A investigação da percepção de pacientes obesos com depressão sobre os fatores 

envolvidos na manutenção da sua obesidade possibilitou identificar elementos para um maior 

entendimento do problema, assim como para subsidiar ações voltadas para as mudanças 

comportamentais necessárias à manutenção de um peso saudável. Os dados levantados podem 

contribuir também para trabalhar a adesão ao tratamento dos pacientes obesos, assim como 

incentivar novas pesquisas com abrangências e abordagens diversas. 

Esta investigação foi motivada pela minha experiência profissional como psiquiatra no 

Setor de Transtornos Alimentares e Obesidade da Santa Casa de Misericórdia (TAO) e no 

Serviço de Cirurgia Bariátrica do Hospital Geral de Ipanema, onde fazem parte de minhas 

atividades avaliar, preparar e acompanhar pacientes com obesidade grave no pré e pós-

operatório. A assistência psiquiátrica ao obeso se consolidou como objeto de interesse e 

estudo para mim.  
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As implicações desta pesquisa para a prática da Atenção Primária consistem em 

enfatizar a necessidade de investigação da depressão e de fatores associados tais como a 

relação familiar, a rede social de apoio e a autoimagem como parte da atenção ao obeso, para 

implantação de intervenções diferenciadas nesta população.  

Este estudo pretende contribuir também para a capacitação dos profissionais do PSF no 

que se refere ao diagnóstico da depressão e às particularidades dos fatores envolvidos quando 

há associação com a obesidade, aspectos fundamentais para garantir um tratamento precoce e 

a continuidade do acompanhamento diferenciado e multidisciplinar para estes pacientes. 
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2. PROBLEMA E OBJETIVOS  

2.1  Formulação do problema  

Tanto a depressão quanto a obesidade são consideradas como problemas de Saúde 

Pública, merecendo prioridade de recursos para seu enfrentamento (WHO, 2008). 

Embora a presença da obesidade não represente fator de risco para a depressão, estudos 

apontam a existência de uma associação importante entre elas (LUPPINO et al, 2010). Esta 

associação pode agravar o prognóstico das comorbidades, com baixa aderência aos 

tratamentos e aumento do comprometimento físico, funcional e psicossocial dos pacientes.  

Seguindo os princípios do SUS, a Atenção Primária, incluindo a Estratégia Saúde da 

Família (ESF), constitui a porta de entrada no atendimento ao paciente obeso e tem como 

diretrizes o controle clínico, o manejo alimentar e  combate ao sedentarismo (BRASIL, 2006). 

Sendo a obesidade uma doença multifatorial, faz-se necessário compreender também os 

fatores psíquicos e sociais intervenientes. Isto implica em identificar diferentes aspectos 

psicodinâmicos, que vão além da dimensão biológica. 

 Além disso, entendendo o comportamento humano como um processo de relações com 

forte componente motivacional, a presença de depressão pode interferir no tratamento da 

obesidade e nas mudanças comportamentais necessárias para um novo planejamento 

alimentar e para atividade física. 

Na direção de um atendimento que busque a integralidade é necessário investigar: que 

fatores os obesos com depressão percebem como envolvidos na manutenção da sua 

obesidade? Compreender esta percepção pode auxiliar nas estratégias de controle e 

enfrentamento da obesidade, com intervenções diferenciadas para esta população. 

 

 

2.2 Questões norteadoras 

 Que fatores os pacientes obesos com depressão percebem como estando 

envolvidos com a manutenção da sua obesidade? 

 Como os obesos com depressão percebem a interferência dos fatores como 

autoimagem e interação familiar e social no enfrentamento da sua obesidade? 
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2.3 Objetivos  

2.3.1 Objetivo geral 

 Investigar a percepção de pacientes obesos com depressão, usuários do PSF-Lapa, 

sobre os fatores envolvidos na manutenção da própria obesidade. 

 

2.3.2 Objetivos específicos 

 Investigar a presença de depressão em obesos usuários do PSF-Lapa. 

 Investigar a forma como os obesos vivenciam a própria obesidade e sua 

manutenção. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Obesidade 

3.1.1 Conceito, classificação e diagnóstico 

A definição clássica de obesidade é o acúmulo excessivo de tecido adiposo no 

organismo (COUTINHO, 1998). Do ponto de vista conceitual, a obesidade poderia ser 

considerada uma síndrome, ou seja, um estado mórbido caracterizado por um conjunto de 

sinais e sintomas atribuíveis a mais de uma causa, e não uma doença (DONATO et al., 2007). 

O uso do termo “obesidades”, sugerido por Coutinho (1998), enfatiza o caráter 

multifatorial da doença que, como tal, tem na sua etiologia uma combinação de fatores 

genéticos, endócrinos, neurológicos, metabólicos, medicamentosos, psicossociais, ambientais, 

nutricionais, incluindo a reduzida atividade física. 

Além disso, podem existir outros fatores envolvidos, como os psicológicos e 

psiquiátricos, segundo a configuração própria de cada pessoa. Isto também parece contribuir 

na gênese e manutenção da doença (BUSTAMANTE et al., 2006). 

O início da obesidade também é fator importante. Uma criança obesa tem o dobro de 

chance de ser um adulto obeso. Esta probabilidade aumenta se os pais são obesos. Se um dos 

dois é obeso, a chance é de 50%, se são os dois, ela atinge 75% (DÂMASO, 2003). 

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a obesidade, por representar um dos fatores 

de maior risco à saúde da população, passou a integrar o grupo de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT), demandando ações estratégicas de vigilância e prevenção como 

prioridade do SUS ((MALTA et al., 2006). 

 Segundo Pinheiro (2004): 

As DCNT podem ser caracterizadas por doenças com história natural 
prolongada, múltiplos fatores de risco, interação de fatores etiológicos (...) 
longo curso assintomático, curso clínico em geral lento, manifestações 
clínicas com períodos de remissão e exacerbação (...) e evolução para 
diferentes graus de incapacidade ou para a morte (p.523). 

Na Classificação Internacional de Doença CID-10 (OMS, 1993), a obesidade encontra-

se na categoria das doenças endócrinas e metabólicas. A primeira categoria se refere à 

obesidade simples e suas variantes: endócrina, endógena, exógena, familiar, hipofisária, por 

hipotireoidismo, por excesso de alimentação e a última à obesidade mórbida, hoje 

denominada grau III ou grave, com maiores comorbidades associadas. A Associação 

Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO, 2009) define a 

obesidade quanto ao nível do excesso de peso e quanto às características e distribuição do 
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tecido adiposo.  

Quanto ao diagnóstico da obesidade, podemos estabelecer dois tipos: um quantitativo, 

que se refere à massa corpórea ou de tecido adiposo, e um qualitativo, que se refere ao padrão 

de distribuição de gordura corporal, importante indicador da presença de adiposidade visceral.  

O estudo das proporções e medidas do corpo humano que auxiliam na classificação da 

obesidade é realizado por meio de medidas antropométricas. Dentre as principais medidas 

utilizadas estão o Índice de Massa Corporal - IMC, a Relação Cintura-Quadril - RCQ, o 

Perímetro da Cintura – PC e as Dobras Cutâneas – DC (PETROSKI et al., 2010). 

A OMS (WHO, 1997) preconiza o Índice de Massa Corporal (IMC ou BMI = body 

mass index) para a classificação da obesidade. Na prática clínica, este índice, também 

conhecido como Índice de Quetelet = peso (kg) / altura (m) 2 , é ainda o mais utilizado. De 

acordo com a OMS (WHO, 1997), encontra-se na faixa normal o indivíduo com IMC entre 

18,5 e 24,9 kg/m2, sobrepeso, entre 25 e 29,9 kg/m2 e obesidade, se superior a 30 kg/m2.  

De acordo com a gravidade, a obesidade é classificada em: 

Grau I: 30 a 34,9 kg/m2 

Grau II: 35 a 39,9 kg/m2  

Grau III: ≥ 40 kg/m2 

De acordo com Damasena et al. (2010):  

O Índice de Massa Corporal (IMC) é um índice frequentemente utilizado em 
estudos epidemiológicos, em saúde pública e na área clínica, como preditor 
de sobrepeso, obesidade e desnutrição energética em pessoas não atletas, 
recomendado como indicador nutricional, adotado pela OMS (p.10). 

O IMC é simples e rápido de calcular, apresentando boa correlação com a adiposidade 

corporal, porém não é capaz de distinguir gordura central de periférica, nem massa gordurosa 

de massa magra, podendo superestimar o grau de obesidade em musculosos ou edemaciados. 

Por isto, é necessário e prudente avaliar de acordo com cada grupo humano os limites entre 

peso normal e os diversos graus de obesidade, particularmente frente a diferentes etnias que 

podem apresentar biotipos e conformações corpóreas distintas (BRASIL, 2006). 

Quanto à distribuição da gordura corpórea, ela pode ser realizada pelo cálculo da 

relação cintura-quadril (RCQ) dividindo a medida da circunferência da cintura em centímetros 

pela medida da circunferência do quadril em centímetros, onde índices acima de 0,85 em 

mulheres e 0,90 em homens definem uma distribuição mais central da gordura e estão 

correlacionados estatisticamente com maior quantidade de gordura visceral (ABESO, 2009). 

De acordo com a ABESO (2009), a medida isolada da circunferência da cintura vem  
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sendo amplamente utilizada, consideram-se como limites normais a circunferência menor que 

80 cm, para mulheres e menor que 95 cm, para homens. O risco de doença coronariana 

aumenta quando a medida ultrapassa 88 cm, em mulheres e 104 cm, em homens. 

A medida das dobras cutâneas (DC), também citada por Petroski et al. (2010), é baseada 

na relação entre gordura subcutânea, gordura interna e densidade corporal. É realizada com 

um equipamento denominado compasso de dobras cutâneas, de baixo custo operacional. 

Porém a técnica requer um alto treinamento dos avaliadores para minimização dos erros. 

De acordo com a distribuição do tecido adiposo, a obesidade pode ser classificada nos 

tipos ginóide e andróide. No ginóide, a maior quantidade de tecido adiposo está concentrada 

na região dos quadris e é mais frequente nas mulheres. Quando o excesso de gordura está 

mais concentrado na região abdominal ou no tronco, temos o tipo andróide, central, 

abdominal ou em maçã. Reconhece-se cada vez mais que a adiposidade andróide ou 

abdominal, associada ao acúmulo de gordura visceral, apresenta alta correlação com 

complicações cardiovasculares e com a síndrome metabólica (ABESO, 2009). 

De acordo com a ABESO (2009), a síndrome metabólica é caracterizada basicamente 

por obesidade central, dislipidemia, hiperglicemia e diminuição da fibrinólise, associadas à 

resistência à insulina e à inflamação crônica. Ela pode ser prevenida pelo planejamento 

alimentar equilibrado e prática regular de atividade física, com subsequente emagrecimento. 

 

3.1.2 Epidemiologia da obesidade 

Estudos epidemiológicos apresentam dados alarmantes comprovando a gravidade e a 

magnitude que a obesidade vem assumindo em todo o mundo, fundamentando, portanto, a 

urgência de intervenções que façam deter o avanço da doença (BRASIL, 2010).  

A obesidade praticamente dobrou no mundo nas últimas três décadas, afetando 

atualmente 500 milhões de adultos, sendo a maioria mulheres (WHO, 2011). De acordo com a 

International Union of Nutritional Sciences (IUNS, 2002), a obesidade se consolidou como 

agravo associado a uma alta incidência de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes e 

diversos tipos de câncer, influenciando desta maneira o perfil de morbi-mortalidade das 

populações. 

A International Obesity Task Force afirma que o crescimento do número de adultos com 

obesidade deverá dobrar entre 1995 e 2025 (IUNS, 2002). As projeções de prevalência 

sugerem que, até o ano 2025, os níveis de obesidade poderão alcançar 45 a 50% nos EUA, 30 

a 40% na Austrália, Inglaterra e Ilhas Maurício, e mais de 20% no Brasil.  
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Figura 1 Projeções de prevalência de obesidade em adultos em 2025 
                       (International Union of Nutritional Sciences – IUNS, 2002) 

 

No Brasil, os resultados das pesquisas mais recentes da Secretaria de Vigilância e Saúde 

(BRASIL, 2010) e do IBGE (2010) demonstram um aumento contínuo da obesidade. O 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2010) revela que quase metade da população brasileira adulta 

(48,1%) está acima do peso e que 15% destes são obesos. Há cinco anos, a proporção era 

42,7% para excesso de peso e 11,4% para obesidade. 

A pesquisa “Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico”- VIGITEL - realizada pelo MS (BRASIL, 2010) indica que mais da 

metade dos homens (52,1%) está acima do peso e entre as mulheres, a taxa é de 44,3%. Em 

2006, os índices eram de 47,2% e 38,5%, respectivamente. Quanto à obesidade, segundo 

pesquisa recente do IBGE (2010), nos últimos vinte e cinco anos o crescimento foi de 2,8% 

para 14,4% entre os homens e de 8% para 15,5% entre as mulheres e a prevalência mais 

elevada se deu nas classes de menor rendimento. 
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Figura 2 - Evolução de indicadores na população de 20+ anos de idade, por sexo – Brasil – 
períodos 1974-75, 1989, 2002-2003 e 2008-2009 (IBGE, 2010) 

Globalmente, a partir de 2003, foi construído o protocolo para o combate das doenças 

não transmissíveis, denominado “Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health” 

(Estratégia Global de Alimentação, Atividade Física e Saúde), implementado em 2004 na 57ª 

Assembleia Mundial da Saúde, na qual todos os países membros foram convidados a 

participar do Plano Mundial de Combate à Obesidade. Isto deu origem à elaboração do Guia 

Alimentar Brasileiro, que incentiva também a atividade física e dá orientações para o 

equilíbrio entre consumo alimentar e gasto energético, visando à prevenção das doenças 

relacionadas à obesidade (BRASIL, 2003). 

 

3.1.3 Intercorrências físicas e psíquicas da obesidade 

   3.1.3a) Correlações físicas e implicações clínicas 

Existe uma forte correlação entre obesidade e outras doenças, tais como, hipertensão 

arterial, doenças coronarianas, infarto, insuficiência cardíaca, diabetes, apneia do sono, 

hiperlipidemia, esteatose hepática, cálculos de vesícula, doenças articulares, doenças 

vasculares, alguns tipos de câncer (intestino, próstata, mama, endométrio), alterações 

menstruais, incontinência urinária, infertilidade, impotência e outros (FRANCISCHI , 2000). 

Estima-se que os obesos tenham de 50% a 100% maior risco de morte pelas 

comorbidades associadas, comparados aos indivíduos de peso normal (NATIONAL 

INSTITUTE OF HEALTH, 1998). Dentre as doenças associadas à obesidade, as 

cardiometabólicas são as predominantes. 

 Estudo de caso-controle realizado na Universidade da Carolina do Norte, envolvendo 

1237 latino-americanos que sofreram o primeiro infarto agudo do miocárdio (IAM), revelou 
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que a obesidade, sobretudo a abdominal, é um dos principais fatores de risco para o IAM 

estando associada a 48,5% dos casos (LANAS et al., 2007). 

A relação entre obesidade e doenças crônicas, incluindo a depressão, foi pesquisada em 

8.197 pacientes de cuidados primários na Clínica Universitária de Medicina Familiar da 

Universidade de Arkansas (EUA), entre 1999 e 2002. Do total dos pacientes, 69% 

apresentavam sobrepeso, sendo 40% com obesidade (STECKER & SPARKS, 2006). 

Comparando-se as comorbidades clínicas e uso de medicamentos entre os grupos de IMC, os 

autores encontraram diferenças importantes em praticamente todas as categorias.  

Diagnósticos de colesterol elevado, hipertensão, diabetes e também depressão foram 

encontrados nos pacientes obesos. A depressão, enquanto doença crônica, é maior nos obesos 

e pode ter um impacto substancial sobre a gravidade dos sintomas clínicos. Também está 

associada a piores resultados no tratamento das comorbidades físicas. Este referido estudo 

revela ainda que, nos obesos, a depressão aumenta com o aumento do IMC e reforça a 

importância de se avaliar a relação entre depressão e obesidade na atenção primária. 

 
 Normal   Excesso de peso   Obesos  

 A pressão arterial sistólica   123.33   129.76   133.51  

 A pressão arterial diastólica   75.85   79.80   81.78  

 O colesterol sérico   193.61   199.21   200.07  

 Alta densidade de lipoproteína-   57.60   51.26   49.68  

 Baixa densidade do lipoprotein-cholesterol   112.22   119.24   120.24  

 Número de visitas   8.44   9.43   11.50  

 Hipercolesterolemia   3%   5%   6%  

 Hiperlipidemia   5%   10%   11%  

 Hipertensão   15%   25%   36%  

 Diabetes   4%   7%   14%  

 Depressão   11%   11%   14%  

 Em medicamentação do colesterol   5%   9%   14%  

 Em medicamentos para hipertensão   9%   13%   22%  

Tabela 1 - Diferenças clínicas entre grupos de sobrepeso e obesos na atenção primária em 
cínica universitária de Medicina Familiar dos EUA (STECKER & SPARKS, 2006)   
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 3.1.3 b) Implicações psicológicas e psiquiátricas da obesidade 

Para a maior parte dos autores consultados, não há um perfil psicológico único do 

obeso, mas há indícios de que os fatores emocionais estão intimamente relacionados com a 

etiologia e a manutenção da obesidade. Segundo Ferreira (2006), os transtornos emocionais 

são inimigos na luta contra a obesidade, podendo influenciar os resultados do tratamento. 

O conflito relacionado ao comer se expressa como um círculo vicioso: ansiedade  ato 

alimentar  ganho de peso  culpa  perda da autoestima  isolamento  ansiedade  

ato alimentar  ganho de peso (MARCHESINI, 2007). O comer compulsivo pode ter como 

fator precipitante alterações emocionais indicadoras de dificuldades para lidar com emoções 

negativas (GLINSKI et al., 2001). A ocorrência desse comportamento entre os obesos é 

relatada desde a década de 1990, quando Stunkard et al. (1996) descreveram-no como um 

padrão alimentar distinto em alguns obesos. Outros estudos afirmam que 20% a 30% dos 

obesos apresentam distúrbios relacionados à compulsão alimentar e têm mais tendência à 

depressão (COUTINHO & PÓVOA, 1998). A relação entre compulsão alimentar e depressão 

em obesos também é descrita por Yanovski et al. (1993). Borges e Jorge (2009) afirmam que, 

além disso, esses obesos não conseguem perder peso e, mesmo apresentando alto grau de 

sofrimento e de prejuízo social, geralmente não recebem tratamento específico e adequado.  

A compulsão alimentar definida no DSM IV (APA, 2002) é caracterizada pela ingestão, 

num tempo limitado, de uma quantidade de alimento maior do que a que a maioria das 

pessoas conseguiria consumir num tempo similar, acompanhada do sentimento de falta de 

controle do que e do quanto está comendo. A Bulimia Nervosa é um transtorno alimentar que 

inclui, além deste comportamento, um outro, compensatório, para prevenir o aumento de peso 

(vômitos, laxantes, diuréticos, enemas etc.). Entretanto a compulsão, sem esta eliminação do 

excesso, também é encontrada em pacientes obesos, sobretudo nos candidatos à cirurgia 

bariátrica que apresentam obesidade grave (FANDIÑO & APPOLINÁRIO, 2006). 

Alguns autores também associam a obesidade a fatores de estresse, como traumas e 

frustrações emocionais, desadaptação do meio social/familiar, mudança psíquica decorrente 

de educação repressora, atitudes parentais de intimidação e de superproteção (DÂMASO, 

2003). Como exemplo disto, temos o aumento da obesidade observado nos períodos de 

grande estresse emocional durante as grandes guerras, quando algumas mulheres, aflitas pela 

possibilidade da perda de seus entes queridos, apresentavam aumentos significativos de peso 

não explicados por questões calóricas. Nessa época, uma palavra do vernáculo germânico, 

kummerspeck, era utilizada para designar “gordo de tristeza” (LOLI, 2000). 



28 

 

Estudos atuais sugerem que fatores como baixa autoestima, dificuldade em lidar com 

eventos adversos da vida e metas de perda de peso irreais podem interferir no ganho e 

manutenção do peso (UEHARA & MARIOSA, 2005). Outros autores identificam a obesidade 

como a causadora e não como consequência do sofrimento psicológico e psicossocial 

(OLIVEIRA et al., 2004). Entretanto, estudos com candidatos à cirurgia bariátrica indicam 

que a maioria dos pacientes apresentam alterações emocionais, e a obesidade é vista como 

secundária ao sofrimento psíquico (DAVIES, 2007). 

Quanto às implicações psiquiátricas, apesar de não existirem alterações específicas 

associadas à obesidade, podemos observar maior prevalência de transtornos alimentares, 

ansiosos, de personalidade, depressão e os relacionados a abuso e dependência de substâncias 

na população de obesos que procuram tratamento (HOCHGRAF et al., 2004). 

No que se refere a alterações de apetite no paciente com depressão, podemos destacar a 

compulsão alimentar e uma maior gravidade da obesidade, quando ela existe, com prejuízo no 

funcionamento social e ocupacional. Os obesos comedores compulsivos apresentam um início 

do quadro de obesidade mais precoce que os não compulsivos, maior prevalência da flutuação 

de peso e passam mais tempo de suas vidas tentando dietas para emagrecer (GRILO, 2002).  

Estudos mais recentes vêm sugerindo que a obesidade poderia ser conceituada como uma 

forma peculiar de “vício”. Merece destaque a proposta de Volkow (2007) de que, em alguns 

obesos, há um impulso motivacional para a comida semelhante ao do abuso de substâncias e 

dependência de drogas. Através de observações comportamentais e correlatos 

neurofisiológicos, a autora sugere que a obesidade apresenta uma característica mental 

semelhante à que, no DSM IV (APA, 2002), caracteriza abuso de substância e dependência de 

drogas. Esta possível caracterização da obesidade como uma forma de “vício” é também 

discutida por Riva et al. (2006). Deste ponto de vista, a abordagem terapêutica da obesidade 

deve avaliar diversos aspectos psiquiátricos associados aos dependentes de substâncias, 

inclusive a perda de controle que se caracteriza por compulsão alimentar seguida de ansiedade 

e depressão. 

 

3.1.3 c) Implicações psicossociais 

É importante ressaltar que a perspectiva psicossocial é determinada pela interação dos 

fatores emocionais com o ambiente sociocultural. Estudos revelam que a obesidade, enquanto 

estigmatizadora, atrai discriminação e preconceitos, provocando a baixa autoestima, com 

imagem corporal negativa, podendo levar à exclusão social, o que favorece, por sua vez, a 
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fragilização de vínculos e da motivação para investir na qualidade de vida (FELLIPE, 2003). 

Estigma, segundo Goffman (1988), é uma característica ou atributo que se intensifica na 

medida em que as exigências sociais tornam o sujeito estranho, depreciado, desvalorizado, 

diferente dos demais e considerado menos desejável.  

Essa característica é detalhada por Mattos e Luz (2009) quando afirmam: 

Os estudos no campo da Saúde Coletiva que têm por objeto de estudo a 
obesidade, na perspectiva das ciências humanas e sociais, tornam-se 
relevantes na medida em que o corpo magro ("sarado") parece ser o único 
tipo de corpo valorizado e reconhecido na sociedade atual, gerando 
sofrimento e adoecimento nos sujeitos que não se enquadram nesses padrões 
hegemônicos de beleza. A supervalorização da magreza transforma a 
gordura em um símbolo de falência moral e o obeso, mais do que apresentar 
um peso socialmente inadequado, passa a carregar uma marca moral 
indesejável, ou seja, um estigma (p.490) 

É o caso, por exemplo, da criança obesa que se sente discriminada pelos próprios 

colegas na escola, o que pode marcá-la pelo resto da vida. Muitas têm que se adaptar às 

limitações no vestir, no uso dos brinquedos, no sentar e no brincar com movimentos físicos 

próprios da idade. Na adolescência, o corpo obeso é rejeitado e podem surgir comportamentos 

alterados, como isolamento e evitação de locais públicos (SEGAL et al., 2002). O estigma do 

obeso é uma construção social que os desqualifica atribuindo a estes valores pejorativos, 

identificando-os como preguiçosos e descontrolados (DURET & ROUSSEL, 2003). 

Além disso, as novas tecnologias, típicas do estilo de vida contemporâneo, reduzem a 

movimentação natural na vida cotidiana, favorecendo o sedentarismo, contribuindo 

significativamente para a diminuição do gasto energético e desempenhando importante papel 

na gênese e manutenção da obesidade (COUTINHO & DUALIB, 2006).  

Pesquisa recente sobre jogos na Internet, realizada pelo Center for Disease Control and 

Prevention, revela que crianças e adolescentes viciadas nestes jogos têm uma tendência para a 

inatividade física e maior probabilidade de ficarem acima do peso. A pesquisa revela ainda 

que adultos com o hábito de jogar demonstram menor propensão à vida social, além de 

também apresentarem aumento do peso (ADELAIDE, 2009). 

Podemos, portanto constatar que, além das implicações físicas, a obesidade tem efeitos 

sociais importantes, que podem gerar comportamentos alterados, como isolamento, esquiva de 

contatos interpessoais e de atividades sociais, perpetuando o problema e colaborando para a 

manutenção da doença (BENEDETTI, 2006). Estes, também podem recorrer à comida como 

consolo e substituto de gratificações, alívio da solidão e da insatisfação pessoal, o que reforça 

a manutenção da obesidade, gerando um verdadeiro círculo vicioso. (BUTTOM et al., 1997). 
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As mudanças socioculturais também influenciam os hábitos alimentares e nutricionais, 

contribuindo para o aumento drástico da obesidade no mundo inteiro. Os alimentos 

industrializados e ricos em açúcar vêm ganhando cada vez mais espaço na dieta atual, 

modificando a qualidade e quantidade do que se consome. Estudos epidemiológicos reforçam 

a hipótese de que o desequilíbrio nutricional e o excesso de gorduras saturadas na alimentação 

correlacionam-se com o desenvolvimento da obesidade (COUTINHO & PÓVOA, 1998). 

Alguns estudos sugerem que adolescentes obesos tendem a ingerir maiores quantidades de 

“fast-food” e a não compensar o excesso energético, quando comparados a adolescentes não 

obesos (EBBELING et al., 2004). Outro estudo mostra que escolares com hábitos de vida 

mais sedentários, por exemplo, os que assistem mais televisão, também ingerem maior 

quantidade de refrigerantes e são mais obesos (GIAMMATTEI et al., 2003).  

Mattos et al. (2010) revelam que as propagandas de alimentos anunciadas na televisão 

podem influenciar hábitos alimentares de crianças e adolescentes, contribuindo também para 

comportamentos inadequados, como o consumo frequente de alimentos densamente calóricos. 

Os autores caracterizam a veiculação desse tipo de propaganda como um importante fator 

ambiental associado ao consumo alimentar. Explorado pela mídia, o alimento simboliza mais 

uma mercadoria e o consumo de determinado tipo de comida passa a significar uma forma de 

obtenção de status social (RIGON et al., 2006). 

O hábito de fazer refeições fora de casa contribui igualmente para o aumento da 

ingestão energética. Tradicionalmente essas refeições são maiores, com maior densidade 

calórica e maior conteúdo de gordura total, gordura saturada, colesterol e sódio. Nos Estados 

Unidos, indivíduos que costumam comer em restaurantes têm maior IMC do que aqueles que 

comem em casa (WHO, 2003). 

Omitir refeições também tem sido apontado como fator de risco para a obesidade, uma 

vez que refeições mais frequentes estão menos relacionadas ao sobrepeso. Entretanto, 

aumentar a frequência das refeições, por si só, não é suficiente para redução do ganho de 

peso, já que lanches introduzidos entre as refeições principais podem ter alta densidade 

calórica (WHO, 2003). 
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3.1.4  Imagem corporal, autoconceito e obesidade 

As primeiras investigações a respeito da imagem corporal surgiram no contexto da 

neurologia, no início do século 20, partindo da observação de manifestações bizarras 

relacionadas a danos cerebrais, e deixaram contribuições importantes, sobretudo nos estudos 

das percepções corporais distorcidas (TAVARES, 2003). O campo de estudo sobre a 

influência da imagem corporal na vida psíquica do indivíduo vem se ampliando, com os 

fundamentos da neurociência e do comportamento (KANDELL et al., 2000).  

De acordo com Kandell (2000), os sentidos realizam a importante tarefa de manter o 

cérebro informado sobre o mundo que o rodeia. Eles têm também a função de manter a 

vigília, o controle dos movimentos e a formação da imagem corporal. 

Apoiado nos conhecimentos da neurologia da sua época, Paul Schilder (1994) já 

afirmava que as impressões colhidas pelos órgãos dos sentidos, particularmente as táteis e as 

visuais, ao estruturarem-se na mente e no contato do indivíduo consigo mesmo e com o 

mundo que o rodeia, tinham contribuição importante na formação da imagem corporal. Para o 

autor, apesar de a imagem de si mesmo ser adquirida através dos sentidos, estando portanto 

ligada à percepção, não pode ser separada das representações mentais, dando um sentido 

psicológico e um significado para o conhecimento do corpo. Ele apresentou também uma 

visão dinâmica da imagem corporal, constituída de três estruturas que se inter-relacionam 

continuamente: a fisiológica, a libidinal e a sociológica. Os aspectos orgânicos relacionados 

com o movimento e a ação constituem a estrutura fisiológica, a vivência afetiva, emocional, 

cognitiva e erótica constituem a libidinal, e os aspectos sociais, valores, costumes e 

representações, a estrutura sociológica. 

 Há, portanto, duas formas de percebermos a aparência física: uma é a maneira como 

somos vistos pelos outros, ou seja, a imagem social da aparência, e a outra, a própria 

percepção subjetiva dos nossos atributos físicos (CASTILHO, 2001). 

O corpo é a fronteira entre o eu e o mundo, é linguagem e comunicação O 
modo pelo qual nos avaliamos fisicamente, determinando nossos 
comportamentos, posturas e atitudes no mundo é influenciado pela cultura. 
A cultura é responsável pelos ideais de beleza, é ela que primeiro cobre 
partes do corpo feminino e depois as venera (CASTILHO, 2001, p.19). 

 

Na obesidade, sobretudo a grave, observa-se em geral que as tentativas sem sucesso de 

se adequar às demandas sociais geram insatisfação, depreciação e distorção da 

autoimagem (ALMEIDA et al., 2002; ROSEMBERGER et al., 2006). 
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De acordo com Cordás et al. (2004), muitas vezes, mesmo após grandes reduções de 

peso, a insatisfação não melhora, podendo levar a críticas ao tratamento, por não se atingir a 

imagem idealizada. Os autores ressaltam ainda que a presença de distorção da imagem 

corporal aumenta o risco de transtornos alimentares após um emagrecimento rápido. 

De fato, as distorções cognitivas relacionadas à avaliação do corpo podem levar o 

indivíduo a pensamentos distorcidos em relação à sua aparência, tornando-o muito autocrítico 

ao se comparar com padrões externos idealizados. A distorção da imagem corporal é um 

sintoma nuclear dos transtornos alimentares, caracterizado por uma autoavaliação negativa, 

influenciada pela experiência com seu peso e forma corporal (CASH & DEAGLE,1997). 

Podemos entender este distúrbio como a existência de desequilíbrio em um dos três 

componentes que envolvem a imagem corporal, conceituados por Thompson (1996): 

 O perceptivo, que se relaciona com a percepção da própria aparência física, 

envolvendo uma estimativa do tamanho corporal e do peso. 

 O subjetivo, que envolve aspectos como satisfação com a aparência, nível de 

preocupação e ansiedade associados. 

 O comportamental, que focaliza as situações evitadas pelo indivíduo por 

experimentar desconforto com sua aparência.  

A imagem corporal, síntese das experiências emocionais, é peculiar a cada um, ligada 

ao sujeito e à sua história de vida e, como é uma imagem, pode sofrer distorções. De fato, 

estudos revelam que a imagem corporal em pacientes muito obesos é, em geral, associada a 

aspectos idealizados ou patológicos (CORDÁS, 2004). Ela pode inclusive apresentar 

supervalorização, onde o aumento corporal serve de metáfora para força e grandiosidade e 

para a concepção inconsciente de autossuficiência e onipotência, o que na verdade reflete uma 

grande dificuldade na aceitação do próprio corpo (KAHTALIAN, 1992). 

 Por outro lado, alguns obesos não têm uma autoimagem clara e relatam não ter de si a 

visão de um corpo excessivamente gordo. Alguns não possuem espelhos que mostram o corpo 

inteiro e suas identidades são restritas à face. A depreciação da autoimagem é também um 

problema comum nesta população, e uma consequência disto é o que Stunkard e Wadden 

(1992) denominaram de “evitação do espelho”. 

Cumpre lembrar que, na obesidade grave, o corpo excessivamente aumentado em forma 

e dimensão atinge em alguns casos mais de duzentos quilos. O emagrecimento, por meio de 

procedimentos radicais como a cirurgia bariátrica, pode levar a sentimento de perda de 

identidade. A representação mental de si fica distorcida, dificultando a adaptação à nova 

imagem, com insatisfação e evitação de situações sociais (GLEISER & CANDEMIL, 2006). 
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A fase do desenvolvimento individual na qual teve início a obesidade faz diferença na 

evolução do tratamento. Aqueles que eram obesos desde a infância têm dificuldade maior 

para adaptar-se à nova imagem após o emagrecimento (OLIVEIRA et al., 2004). 

Embora a investigação da autoimagem corporal não seja procedimento de rotina no 

tratamento da obesidade, a sua melhora, enquanto um dos objetivos do tratamento, pode 

contribuir para a aderência ao mesmo (SEGAL et al., 2002). 

Estudo exploratório sobre a percepção de tamanho e forma corporal em 150 mulheres 

realizado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, São Paulo, afirma a correlação entre o 

IMC e as diferenças das percepções real e ideal do tamanho e forma corporal. As participantes 

com obesidade apresentaram subestimação do peso, sinalizando as dificuldades relativas à 

autopercepção corporal, revelando entretanto sentimento de insatisfação e desejo de serem 

diferentes do que são (ALMEIDA et al, 2005).  

A percepção da obesidade, de acordo com Pinto e Bosi (2010) “passa a existir somente 

após o surgimento de complicações clínicas ou prejuízo na realização das atividades normais 

e às sensações desagradáveis como cansaço, dor e mal-estar” (p.447).  

A percepção negativa do corpo na obesidade soma-se a outras percepções igualmente 

negativas que os pacientes com depressão apresentam, tais como o sentimento de 

insuficiência, incapacidade, vergonha e autodepreciação, dificultando a busca de tratamento e 

de interação social, aumentando assim a tendência ao isolamento, sedentarismo e a escolha do 

alimento como conforto e autossatisfação (FERREIRA, 2006). 

 

3.1.5 A família no desenvolvimento e manutenção da obesidade  

A formação dos hábitos alimentares se processa de modo gradual, principalmente 

durante a primeira infância. Aquilo que se come e bebe não é somente uma questão de escolha 

individual. É em grande parte uma questão familiar e social. Em geral, os hábitos alimentares 

são organizados pela família, núcleo primário no qual se desenvolve o indivíduo. A influência 

familiar vem sendo referenciada como mediadora nos desajustes alimentares e mesmo no 

controle e manutenção da obesidade (CORMILLOT et al., 1977). 

Não se deve esquecer que, nesse processo, também estão envolvidos valores culturais, 

sociais, afetivos, emocionais e comportamentais. Em geral, as escolhas alimentares são 

determinadas não tanto pela preferência e pelos hábitos, mas também pelo sistema de 

produção e de abastecimento de alimentos. O termo “sistema alimentar” refere-se a um 

conjunto de processos (SOBAL et al., 1998). 
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Envolvida com o sistema alimentar está a família, caracterizada também como um 

sistema complexo que permanece em equilíbrio através de seus membros. O obeso ocupa um 

lugar simbólico no centro desse sistema e a obesidade, muitas vezes, está a serviço da 

manutenção desse equilíbrio (BENEDETTI, 2006). O grupo familiar pensa e funciona à base 

de um conjunto de regras nem sempre explícitas, estabelecendo uma rede de relações onde 

cada um desempenha papéis. Existem padrões de relacionamentos e de comportamentos que 

mantêm seus membros em funcionamento. Esta rede tende a permanecer estável e esta 

tendência se opõe, de certo modo, às mudanças individuais (BURD, 2004). Além do mais, 

segundo a autora, a obesidade traz embutida uma maior ou menor dependência física e 

emocional, de acordo com a gravidade da doença, e a família, muitas vezes, organiza-se em 

torno dela de modo disfuncional. 

De acordo com pesquisa, visando compreender a percepção da obesidade em usuárias 

de um PSF localizado na cidade de Fortaleza, Ceará - Brasil, Pinto e Bosi (2010) descrevem 

relatos das participantes obesas, indicando que os próprios familiares contribuem para a 

disseminação do estigma com olhares recriminadores e comentários jocosos pela 

impossibilidade de inserção das mesmas no mercado de trabalho formal.  

Por outro lado, a obesidade também pode estar relacionada à autodefinição familiar, 

onde a lealdade é preservada na manutenção do excesso de peso. Um exemplo disso é quando 

a criança escolhe ter um peso maior para se parecer com um dos pais, que é obeso, ou quando 

é encorajada a se manter obesa, adiando o seu ingresso no mundo adulto (BURD, 2004). 

Alguns casais admitem a existência de um valor protetor na obesidade e esta pode estar 

a serviço da manutenção do casamento. Quando um dos parceiros perde peso, a estabilidade 

do casamento pode ser ameaçada (DE LA BALZE et al., 1971). Este fato ocorre mais 

frequentemente com os maridos, quando estes têm dificuldade em aceitar o emagrecimento da 

mulher que simboliza a “esposa-obesa-mãe”. Eles não se opõem explicitamente à dieta, mas 

boicotam de vários modos a mudança de hábitos alimentares, trazendo para casa guloseimas, 

refrigerantes ou mesmo exigindo, em brincadeiras, que a esposa mantenha a forma adiposa. 

Outras pesquisas revelam ainda que esposas descontentes com seus casamentos podem 

usar inconscientemente a obesidade para distanciamento emocional e sexual dos maridos 

(STUART & JACOBSON, 1990). 

Quando toda a família é obesa, o desafio para o enfrentamento da doença é maior pois o 

emagrecimento muitas vezes é sentido como traição e é boicotado de várias formas. Apoiados 

no simbolismo “gordura=saúde”, seus membros podem discriminar o emagrecimento de um 

deles, prejudicando assim o tratamento. No caso da obesidade grave, por outro lado, com o 
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aumento das cirurgias bariátricas e maior disponibilidade de informações na grande mídia, 

muitos pacientes contam com bom apoio familiar na preparação para o tratamento cirúrgico. 

Porém, após a intervenção, há uma alteração na dinâmica familiar. O “agora magro” sai do 

lugar que antes ocupava e se faz necessária uma redistribuição de papéis, o que pode levar a 

conflitos interfamiliares (MORAES & FANDIÑO, 2005). Ou seja, não é demais ressaltar a 

importância do ambiente familiar na organização e reforço dos hábitos da vida, sobretudo o 

alimentar, facilmente influenciável pelos estímulos externos. Logo, no tratamento da 

obesidade, quer seja clínico ou cirúrgico, demonstrações de ciúme, agressividade e cobranças 

podem prejudicar o bom empenho do paciente na aceitação da restrição alimentar e no resgate 

da autoestima. A participação da família, portanto, tem um papel primordial, tanto para 

manter a superalimentação e inatividade, quanto para desenvolver melhores padrões de 

alimentação e atividade, quando motivada para isso. 

 

3.1.6 Controle e tratamento da obesidade 

A proposta terapêutica para a obesidade depende do grau de comprometimento da 

doença e da presença de comorbidades físicas e/ou psiquiátricas que, se não identificadas 

adequadamente, podem comprometer o resultado do tratamento. 

Sendo de etiologia multifatorial, a obesidade requer tratamento numa abordagem 

multidisciplinar, com tipos distintos de intervenções: orientação nutricional, atividade física, 

intervenções psicológicas, tratamento farmacológico e por fim a cirúrgica. Sabe-se que a 

associação entre os métodos é a forma mais efetiva e de maior sucesso na aderência e no 

resultado do tratamento (AZEVEDO, 2006). 

Há indivíduos que se preparam para as mudanças, porém não as mantêm. Fatores 

intrínsecos e extrínsecos relacionados a aspectos psicológicos, falta de apoio social e familiar 

ou pressão social podem interferir na continuidade do tratamento. Esta falta de adesão pode 

estar relacionada com as estratégias de intervenção e teorias utilizadas nos programas de 

tratamento ou com a falta de motivação. Isto é descrito por Miller & Rollnick (2001) como 

um estágio interno de disposição para mudanças influenciado por fatores externos.  

São necessários mais estudos que esclareçam melhor os aspectos culturais e 

psicológicos relacionados à obesidade que podem interferir na motivação para as mudanças 

de comportamento necessárias (PARIZZI, 2004). 

O tratamento para perda de peso é eficaz quando reduz 1% ou mais do peso corporal por 

mês, atingindo pelo menos 5% em 3 a 6 meses. A perda de 5 a 10% de peso reduz de forma 
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significativa os fatores de risco para diabetes e doenças cardiovasculares (ABESO, 2009) 

O tratamento da obesidade fundamenta-se em intervenções com orientação nutricional, 

orientação de atividade física, modificação do estilo de vida, mudanças comportamentais, 

intervenções psicológicas, farmacológicas e, quando necessário, tratamento cirúrgico. 

 

 3.1.6 a) Orientação nutricional 

Para o tratamento efetivo da obesidade, a mudança do padrão alimentar é fator essencial 

para a perda de peso sustentada que promova benefícios adicionais, com melhoras das 

comorbidades físicas e psíquicas envolvidas. As recomendações da OMS (WHO, 2004) são: 

 Manter o equilíbrio energético e o peso saudável; 

 Limitar a ingestão energética procedente de gorduras;  

 Substituir gorduras saturadas por insaturadas e eliminar gorduras trans; 

 Aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras, cereais integrais; 

 Limitar a ingestão de açúcar e sal (preferir sal iodado) 

 
 3.1.6 b) Orientação de atividade física 

Com respeito à atividade física, a Estratégia Global (WHO, 2004) recomenda pelo 

menos 30 minutos de atividade física, regular, intensa ou moderada, na maioria dos dias da 

semana, senão em todos, a fim de prevenir as enfermidades cardiovasculares. 

O princípio fundamental para manter um balanço energético é o equilíbrio entre 

ingestão e gasto energéticos. Se a ingestão excede o gasto, ocorre um desequilíbrio positivo, 

com deposição de gorduras corporais e consequente ganho de peso; quando a ingestão é 

inferior ao gasto, ocorre depleção dos depósitos energéticos e tendência à perda de peso.  

Em circunstâncias normais, o balanço energético oscila ao longo do dia e de um dia para 

o outro sem, contudo, levar a uma mudança duradoura do balanço energético ou do peso 

corporal. Isso porque mecanismos fisiológicos múltiplos determinam mudanças coordenadas 

entre ingestão e gasto energético, regulando o peso corporal em torno de um ponto de ajuste 

que mantém o peso estável (WHO, 2004). 

 

3.1.6 c) Intervenções psicológicas 

Atualmente, as principais intervenções psicológicas utilizadas no tratamento da 

obesidade e dos transtornos alimentares, pelo aspecto multidimensional que acomete as duas 
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categorias, são baseadas na integração de várias abordagens. 

As abordagens psicodinâmica, interpessoal, psicoeducacional e cognitivo-

comportamental (TCC) são as mais estudadas e recomendadas, e podem ser aplicadas 

individualmente, em grupo ou com família (GALVÃO et al., 2006). 

 A importância de focalizar os aspectos de alimentação, peso e reeducação alimentar é 

de reconhecida importância. As técnicas mais utilizadas têm o objetivo de estimular mudanças 

para redução calórica e aumento do gasto energético (MOREIRA & BENCHIMOL, 2006). 

A TCC está entre as abordagens mais utilizadas nos programas para tratamento da 

obesidade, e tem como características principais: o estabelecimento de metas, o 

automonitoramento através de um diário sobre situações ou comportamentos que possam 

influenciar no ganho de peso, o controle de estímulos, a solução de problemas, a 

reestruturação cognitiva e a prevenção de recaídas (BERKEL et al., 2005).  

As técnicas empregadas na TCC permitem ao paciente identificar barreiras ao 

tratamento, escolhendo e implementando soluções e reforçando as pequenas mudanças. Isto 

permite sucessos contínuos, aumentando a adesão ao tratamento (WADDEN et al., 2005). A 

orientação cognitivo-comportamental segue o modelo que identifica crenças (central e 

intermediárias) que levam a pensamentos disfuncionais, desencadeando reações emocionais, 

comportamentais e fisiológicas. Considerando-se o sistema de crenças, identificam-se os 

aspectos envolvidos no controle da alimentação, ou seja, as correlações, interdependências e 

interações que existem entre o ambiente, pensamentos, sentimentos e comportamentos 

(HAWTON, 1997). As crenças interferem diretamente na constituição da autoestima, levando 

o obeso a desenvolver pensamentos dicotômicos do tipo “tudo ou nada”, que interferem 

diretamente na motivação e na mudança do comportamento alimentar (ABREU, 2003). 

Portanto, o desafio da psicoterapia no tratamento da obesidade é compreender como 

diversos fatores interagem entre si em cada caso ou situação e, associada e integrada a outras 

terapias, favorecer a melhora no manejo da doença, para que o paciente possa dispor de um 

repertório qualitativamente mais amplo para responder às demandas da vida. 

 

3.1.6 d) Tratamento farmacológico 

O tratamento farmacológico para a obesidade vem sendo extensivamente pesquisado 

(MOREIRA et al., 2006). De acordo com o Consenso Brasileiro sobre Obesidade, este 

tratamento é indicado para pacientes com IMC > 30 kg/m2 ou IMC > 25 kg/m2 com 

comorbidades associadas (COUTINHO, 1999). Recentemente o American College of 
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Physicians recomendou a farmacoterapia para os pacientes obesos que não conseguem perda 

de peso por meio de dietas e exercício físico (SNOW et al., 2005). Porém é importante 

ressaltar que o tratamento para a obesidade com agentes farmacológicos é considerado um 

adjunto à terapêutica básica, que envolve: orientação nutricional, atividade física e 

psicoterapias direcionadas a mudança de hábitos de vida (HALPERN et al., 2006). 

Os agentes farmacológicos para o tratamento da obesidade são classificados de acordo 

com o controle e regulação da adiposidade corporal. Os mecanismos utilizados envolvem as 

substâncias que reduzem a ingestão energética, as que alteram a absorção de nutrientes e as 

que aumentam o gasto energético (HALPERN & MANCINI, 2006). 

Os medicamentos que diminuem a ingestão energética podem ser classificados em 

supressores do apetite (anorexígenos catecolaminérgicos) e indutores da saciedade 

(serotoninérgicos). Mais recentemente, outras drogas que podem levar à perda de peso, como 

os anticonvulsivantes (Topiramato) e a Bupropiona, são citadas em estudos em andamento 

para avaliar a segurança da utilização em obesos (MELZER et al., 2006). 

A anfetamina foi um dos primeiros medicamentos utilizados contra a obesidade. Seu 

mecanismo de ação é a inibição da fome por meio da ação noradrenérgica no hipotálamo 

lateral. Os efeitos colaterais importantes, principalmente no âmbito do sistema nervoso, tais 

como, agitação, insônia, agressividade, quadros psicóticos e dependência, forçaram a sua 

retirada do mercado (MATOS et al., 2006). 

Os atuais anorexígenos apresentam no seu núcleo o radical fenetilamina, responsável 

pelo efeito anoréxico da anfetamina, inibindo a recaptação da noradrenalina e, mesmo sendo 

diferentes no restante da estrutura química, são consideradas drogas de segunda linha no 

tratamento da obesidade no Brasil, devido aos seus efeitos colaterais (COUTINHO, 1999). No 

mercado brasileiro são encontrados: dietilpropiona, fenproporex e mazindol. 

Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina (ISRS) se mostraram eficazes no 

tratamento do transtorno de compulsão alimentar periódica (TCAP) e a melhora deste 

transtorno geralmente se associa à perda de peso (MOREIRA et al., 2006). Porém, estudos 

recentes ressaltam que, apesar da perda do apetite inicial, ao longo de um ano de tratamento 

ocorre a tendência de recuperação do peso de 10%, aproximadamente (LI et al., 2005). O 

efeito serotoninérgico também pode estar relacionado ao aumento do apetite e 

consequentemente aumento de peso (DEMETRIO & SOARES, 2008) 

A Fluoxetina, a Sertralina, a Fluvoxamina e o Citalopram, fármacos deste grupo (ISRS), 

usados para pacientes com TCAP, apresentam as mesmas limitações a médio/longo prazo em 

obesos, pois têm como um dos efeitos colaterais o ganho de peso (SEGAL, 2004).  
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O anticonvulsivante Topiramato é também utilizado no tratamento da obesidade, apesar 

da falta de evidências clínicas significativas (MELZER et al., 2006). O efeito esperado é a 

melhora dos comportamentos alimentares e perda de peso. Os efeitos adversos mais comuns 

são: lentidão do pensamento e déficit de concentração e memória. 

A Bupropiona, antidepressivo de primeira linha e referência medicamentosa para 

tratamento antitabaco, também surte efeito sobre a ingestão alimentar e é atualmente indicada 

para o tratamento da obesidade pelo American College of Physicians (SNOW et al., 2005). 

Sua estrutura molecular é monocíclica, da classe das aminocetonas, assemelhada à da 

dietilpropiona, e seu metabólito ativo age como bloqueador da recaptura de noradrenalina e 

dopamina. Não apresenta bloqueio serotoninérgico significativo, por isso parece estar pouco 

associada à disfunção sexual. Os efeitos adversos mais comuns são: insônia, boca seca e 

cefaleia. É contraindicada em pacientes com história de convulsões, anorexia nervosa e 

bulimia nervosa (CARVALHO, 2006). 

Também podem ser consideradas drogas antiobesidade as que alteram a absorção de 

nutrientes sem efeito sobre os circuitos neurais. No Brasil temos o Orlistat, que atua inibindo 

as lipases gastrintestinais e, como consequência, cerca de um terço dos triglicerídeos 

ingeridos permanece não digerido, não sendo absorvidos pelo intestino delgado. O efeito 

farmacológico, evidenciado pela quantidade de gordura nas fezes, estimula a adesão a longo 

prazo e consumo de alimentos com menor teor de gordura (HALPERN & MANCINI, 2006). 

 

 3.1.6 e) Tratamento cirúrgico 

Os pacientes que apresentam obesidade grau II associada a comorbidades, como 

diabetes, hipertensão e dislipidemias, ou com grau III que não obtiveram resposta aos planos 

de tratamento citados anteriormente têm a indicação de tratamento cirúrgico (SEGAL, 2004). 

 A cirurgia bariátrica é uma alternativa terapêutica que vem crescendo 

significativamente nos últimos anos no mundo, de aproximadamente 16.000 em 1990 para 

103.000 em 2003 (MANGO et al., 2006). O Brasil é hoje o segundo país onde mais se realiza 

este tipo de intervenção, e a previsão da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 

Metabólica (SBCBM, 2010), é de que, em 2011, 70 mil brasileiros vão fazer essa cirurgia. 

Esse aumento também se deve à participação dos planos de saúde privados. 

A oferta de cirurgia bariátrica nos hospitais vinculados ao SUS aumentou em 542% 

desde 2001, quando o procedimento passou a ser realizado pela rede pública e foi criado o 

Protocolo de Tratamento Cirúrgico da Obesidade – Gastroplastia, como Política Pública 
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voltada exclusivamente para o tratamento da obesidade (BRASIL, 2003). Segundo 

levantamento feito pelo MS, somente em 2008 foram realizadas 3.195 cirurgias, tendo 

aumentado também a quantidade de estabelecimentos habilitados para realizá-las. Em 2001, 

eram 18 e hoje (2011) são 58 unidades pelo Brasil (BRASIL, 2009).  

Essas cirurgias evoluíram para diversas técnicas, sendo as atuais, as restritivas, que 

limitam severamente a ingestão de alimentos, as disabsortivas, que impedem a absorção de 

nutrientes, e as mistas, que associam restrição e disabsorção.  

Apesar do aumento da procura, esse salto no número de cirurgias é visto também como 

uma forma de “medicalização” da obesidade, ao envolver, além do médico e outros 

profissionais — enfermeiros, nutricionistas, psicólogos — a indústria farmacêutica, a 

hospitalar, assim como a área de comunicação — relações públicas, publicitários e jornalistas 

(FIGUEIREDO & VELHO, 2010). Para Noronha Filho (2011), o aumento da demanda de 

cirurgias bariátricas reflete um grande fracasso no tratamento de obesos, que só deveriam ser 

encaminhados para elas em casos extremos. 

Como o número de cirurgias para a obesidade continua crescendo exponencialmente, o 

Conselho Federal de Medicina (CFM), através da resolução 1.766/2005, estabeleceu normas para 

a realização das mesmas, abordando desde as indicações e os procedimentos até a equipe. A 

avaliação clínica e o parecer psicológico do paciente passaram a ser indispensáveis para a 

autorização desse procedimento, inclusive nos hospitais públicos (CFM, 2005). 

Para acompanhar os trabalhos desenvolvidos nessa área, o CFM instituiu a Câmara 

Técnica de Cirurgia Bariátrica (CTCB). Na resolução 1942/2010, o CFM estabelece que 

novos procedimentos deverão ser analisados pela CTCB, mantendo a indicação da cirurgia 

apenas para pacientes com IMC > 40kg/m² ou > 35kg/m² que apresentem diabetes, 

hipertensão e/ou colesterol alto, com idade mínima de 18 anos, obesidade há pelo menos 

cinco anos e dois anos de tratamento não eficaz. Além disso, reforça a necessidade de que 

tanto os pacientes como os familiares devem ter a compreensão dos riscos e mudanças de 

hábitos inerentes ao procedimento, e também da necessidade de acompanhamento pós-

operatório com equipe multidisciplinar (CFM, 2010).  

 Segal et al. (2002) relatam que não há consenso quanto a critérios psicológicos e 

psiquiátricos de contraindicação da cirurgia e ressaltam o crescente abandono de critérios 

psiquiátricos e psicológicos na seleção dos candidatos, apesar de serem os transtornos 

psiquiátricos, especialmente os depressivos graves e psicóticos, considerados comumente 

contraindicações. Porém, eles indicam que não há dados precisos nem fatores preditivos 

adequadamente estudados e/ou comprovados de bom ou mau prognóstico. 
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 Para Cordás (2004), a presença de um quadro psiquiátrico no pré-operatório de cirurgia 

bariátrica deve ser encarada como contraindicação relativa, dependendo de quanto o 

transtorno interfere na compreensão do tratamento. Porém, o paciente deve estar condicionado 

a rigoroso controle psiquiátrico pré e pós-cirúrgico.  

A preocupação com a avaliação psiquiátrica se tornou mais presente com o aumento do 

número de cirurgias e consequentemente de complicações psiquiátricas diagnosticadas após a 

intervenção (CORDÁS, 2004). 

Embora grande número de artigos indiquem mudanças positivas físicas e psíquicas, 

particularmente na autoestima, em função direta da perda de peso (SHIMON et al., 2007), 

outros indicam que um número significativo de pacientes não se beneficiam psicologicamente 

com a cirurgia (GERBRAND et al., 2006). Estudos recentes revelam que alguns, 

principalmente os que apresentam transtornos psiquiátricos ou de personalidade prévios, 

enfrentam maior dificuldade de adaptação pós-cirúrgica (KINZI et al., 2007). 

Um número crescente de trabalhos vem ressaltando os benefícios físicos e psicossociais 

após a cirurgia, mas as consequências psíquicas decorrentes da drástica restrição alimentar e 

da mudança brusca da imagem corporal ainda são relativamente pouco estudadas. 

Além de alterações do comportamento alimentar, os pacientes com obesidade grave 

frequentemente apresentam sintomas depressivos graves (MATOS & ZANELLA, 2002). Em 

estudo com pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, Halmi e cols. (1980) encontraram uma 

prevalência de transtorno depressivo variando entre 29% e 51%. Estudos mais recentes 

estimam a prevalência de depressão nesta população em 53% e revelam que existe um 

subgrupo que permanece com o sintoma após a cirurgia, o que diminui a qualidade de vida e a 

perda de peso (DIXON et al., 2003).  

Em estudo com 149 pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, Burgmer et al. (2007) 

encontraram sintomas depressivos de relevância clínica em 40,5% deles. Estes sintomas 

persistiram em 17,7%, um ano após a cirurgia e em 16,4% após dois anos. Além disso, estudo 

de Dubovsky et al. (1985) afirma existir uma correlação significativa entre o grau clinica-

mente estimado de depressão preexistente e a percentagem de perda de peso após a cirurgia.  

Devido à baixa adesão de pacientes ao tratamento da obesidade, mesmo com o advento 

da cirurgia, torna-se necessário identificar qual seria a melhor estratégia para intervir 

satisfatoriamente numa mudança de hábitos alimentares (GARRIDO, 2000). 
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3.2 Depressão 

3.2.1 Conceito, classificação e diagnóstico 

A depressão é definida como um transtorno do humor. Refere-se a estados emocionais 

persistentes — um conjunto de sinais e sintomas que podem durar semanas ou meses — que 

produzem um desvio marcante no desempenho habitual do indivíduo e que podem ocorrer de 

forma periódica ou cíclica (KAPLAN & SADOCK, 2007). 

Na depressão, a alteração do humor — definido como o estado emocional interno mais 

constante — provoca grande sofrimento subjetivo, comprometimento ocupacional, social e 

interpessoal (CORDEIRO, 2007). 

A palavra “depressão” é muitas vezes usada como sinônimo de tristeza e é importante 

discriminar o normal do patológico para que a depressão não seja diagnosticada em excesso 

(CHALUB, 2010). Tristeza é um sentimento normal do ser humano, uma reação de 

ajustamento a situações adversas, e tem um valor adaptativo do ponto de vista evolutivo. Na 

depressão, o humor deprimido segue seu curso independente de haver ou não um fator 

desencadeador (ANTONIO et al., 2006). 

Do ponto de vista conceitual, a depressão pode ser considerada como uma síndrome, 

pois se caracteriza por um conjunto de sinais e sintomas atribuíveis a mais de uma causa, 

tendo como elementos fundamentais o humor triste e o desânimo que acompanham uma 

multiplicidade de sintomas afetivos, instintivos, neurovegetativos e cognitivos relacionados à 

autovaloração, à vontade e à psicomotricidade (VARELA, 2008). 

É importante ressaltar que algumas enfermidades apresentam associação com a 

depressão, dificultando o seu diagnóstico. Por exemplo, a depressão pode estar associada a 

doenças crônicas dos idosos, câncer, HIV, cardiopatias, doenças neurológicas, dor crônica e 

também pode ocorrer em pacientes com obesidade (SOARES, 2008). A associação depressão- 

obesidade será especialmente tratada no transcorrer deste trabalho. 

As abordagens para o diagnóstico da depressão se iniciaram com Kraepelin, psiquiatra 

alemão, pioneiro na classificação dos transtornos psiquiátricos no início do século XX. A 

partir de suas ideias, formaram-se as bases para codificações em manuais, que evoluíram para 

o desenvolvimento de sistemas diagnósticos, os quais, avaliados e reconhecidos, atualmente 

são utilizados nos critérios da CID-10 (OMS, 1993) e no DSM-IV (APA, 2002). O 

diagnóstico formal da depressão segue hoje principalmente os critérios desses dois manuais. 

 As manifestações clínicas imprescindíveis ao diagnóstico são: 

 Humor deprimido a maior parte do dia (subjetivo ou observado por terceiros); 
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 Acentuada perda de interesse ou prazer para qualquer atividade (anedonia). 

Outras manifestações devem estar presentes — pelo menos quatro dos sintomas:  

 Alteração do peso ou do apetite; 

 Alteração do sono; 

 Agitação ou retardo psicomotor; 

 Fadiga ou perda da energia; 

 Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva; 

 Capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se; 

 Pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. 

Os sintomas não devem estar relacionados aos efeitos fisiológicos diretos de 

substâncias, como drogas e medicamentos, ou de uma condição médica geral. 

Algumas condições clínicas ou psiquiátricas também podem coexistir com o humor 

deprimido. Dentre estas podemos citar as neurológicas (demências), as endócrinas 

(hipotireoidismo), as infecciosas e inflamatórias (tuberculose, lúpus, AIDS), as psiquiátricas 

(transtornos ansiosos, alimentares, pós-traumático, bipolar e esquizofrenia) e as 

farmacológicas como as causadas por opiáceos, antineoplásicos, antirretrovirais, anfetaminas 

e psicotrópicos (VERAS & NARDI, 2009). 

O diagnóstico da depressão é baseado na história de vida do paciente, no seu relato 

clínico, na avaliação dos seus sintomas psíquicos e fisiológicos e em evidências 

comportamentais. Porém, embora a característica mais marcante dos estados depressivos seja 

o humor deprimido, nem todos os pacientes relatam a sensação subjetiva de tristeza. Muitos 

referem, entretanto, a perda da capacidade de experimentar prazer nas atividades em geral e a 

redução do interesse pelo ambiente, associada à sensação de fadiga ou perda de energia, 

caracterizada pela queixa de cansaço exagerado (DEL PORTO, 2010). 

De acordo com o DSM IV (APA, 2002), o número e a gravidade dos sintomas permitem 

determinar o grau de um episódio depressivo como leve, moderado ou grave. 

 Episódio depressivo leve: estão presentes ao menos dois ou três dos sintomas 

citados. O paciente sofre, mas é capaz de desempenhar a maior parte de suas 

atividades. 

 Episódio depressivo moderado: geralmente estão presentes quatro ou mais dos 

sintomas citados e o paciente tem muita dificuldade para desempenhar as 

atividades de rotina.  
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 Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos: são frequentes queixas 

marcantes e angustiantes, perda da autoestima, desvalia, culpa e pensamentos 

suicidas. 

 Episódio depressivo grave com sintomas psicóticos: episódio depressivo grave 

acompanhado de alucinações, ideias delirantes, lentidão psicomotora ou estupor, 

de uma gravidade tal que todas as atividades sociais tornam-se impossíveis, 

podendo existir o risco de suicídio, de desidratação ou de desnutrição. As 

alucinações e os delírios podem não corresponder ao caráter dominante do 

distúrbio afetivo. 

A depressão também pode se apresentar com o subtipo denominada Depressão Atípica. 

Nesta, além dos sintomas depressivos gerais, ocorrem: aumento do apetite e/ou ganho de 

peso, hipersonia, hipersensibilidade à rejeição, fobias e sugestionabilidade (VARELA, 2008). 

Atualmente considerada uma condição médica frequente, de curso crônico e recorrente, 

a depressão muitas vezes está associada à incapacidade funcional, comprometimento da saúde 

física, retraimento social característico, diminuição dos movimentos, tendência ao isolamento 

e maior utilização dos serviços de saúde (PERON et al., 2004). 

No entanto, de acordo com Fleck e al (2009) a depressão pode ser subdiagnosticada e 

subtratada. Em torno de 30% a 50% dos casos de depressão não são detectados pelo clínico, e 

muitas vezes os pacientes deprimidos não recebem tratamentos adequados e específicos. Por 

outro lado, Chalub (2010) alerta para a situação oposta, onde haveria também o excesso de 

diagnósticos de depressão, com o decorrente uso excessivo de antidepressivos. 

No âmbito da atenção primária, a alta prevalência de depressão é ressaltada por 

Zarragitia e Finale (2006), para quem esta tem um impacto social e funcional superior ao de 

doenças como hipertensão e diabetes. É preciso destacar que pacientes com transtornos 

mentais que buscam tratamento com médicos generalistas têm características diferentes 

daqueles atendidos em ambulatórios de saúde mental (PEREIRA & VIANNA, 2009).  

Em estudo seccional realizado em cinco unidades do PSF de Petrópolis, Rio de Janeiro, 

Fortes (2004) avaliou 714 pacientes constatando que 56% tinham Transtorno Mental Comum 

(TMC), sendo que destes, 45% apresentavam transtorno depressivo. Segundo a autora: 

... Transtornos Mentais Comuns se caracterizam pela presença de transtornos 
depressivos e ansiosos, com queixas genéricas, como preocupações e 
irritabilidade e múltiplos sintomas somáticos, dificultando seu diagnóstico e 
manejo correto pelos médicos generalistas, e a prescrição abusiva de 
benzodiazepínicos (p.5). 
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A autora ressalta ainda que essas queixas somáticas inexplicáveis são particularidades 

dos TMC na atenção primária, podendo também desdobrar-se em exames complementares 

desnecessários. Além disso, as questões psicossociais como as redes de apoio social, e as 

relações familiares, laborais e socioeconômicas são reconhecidas como fatores importantes no 

processo do adoecer (FORTES, 2008). 

As queixas somáticas difusas, como insônia, nervosismo, dores de cabeça, problemas 

gástricos e mal-estar geral, se constituem numa das maiores demandas de atenção em saúde 

nas classes populares. Parte considerável dos profissionais da atenção primária, sem o devido 

treinamento, costuma classificar esses pacientes como “poliqueixosos ou psicossomáticos” e 

caracterizar essa manifestação de sofrimento como “somatização” (FONSECA, 2007).  

Para diferenciar o termo “somatização” do transtorno de somatização descrito nas 

classificações diagnósticas psiquiátricas, Fortes (2004) nos apresenta a diferença entre os 

somatizadores verdadeiros e os de apresentação. Os primeiros insistem na origem orgânica de 

seus sintomas, negando qualquer relação emocional, e os segundos, quando questionados a 

respeito das causas do seu mal-estar, referem-se a problemas relacionais diversos. Os achados 

da pesquisa de Fortes (2004) demonstram que os somatizadores verdadeiros são minoria na 

população estudada (10%), enquanto que os somatizadores de apresentação são a grande 

maioria (90%). Este resultado nos aponta para a importância da escuta cuidadosa e sem 

preconceitos das queixas somáticas inespecíficas, por parte dos profissionais de saúde. 

Em pesquisa recente com grupos de profissionais de nível superior e médio em um PSF 

de Mesquita, Rio de Janeiro, Cammarota (2010) revela grande resistência dos mesmos em 

acolher e tratar pacientes com depressão, por preconceito e/ou despreparo. Dos 36 

profissionais entrevistados 70% apresentaram sentimentos ambíguos de raiva, pena e 

evitação. Outros, por considerarem a depressão um sentimento de tristeza e perda de 

esperança, tendem a retardar o início do tratamento. Cammarota (2010) destaca: 

Os profissionais de ambos os grupos sentem-se despreparados para abordar o 
paciente deprimido e ‘clamam’ por capacitação na área de saúde mental para 
aliviar o sofrimento dos pacientes, bem como os seus próprios. (p.56) 

Para atender as necessidades da atenção primária à saúde, foi publicada a segunda 

edição da Classificação Internacional de Atenção Primária (International Classification of 

Primary Care - ICPC-2), desenvolvida pela Organização Mundial de Médicos de Família - 

World Organization of National Colleges, Academies (WONCA, 1998). 

 A ICPC-2 é baseada em 17 capítulos, com códigos clínicos voltados para o 

atendimento primário. As classificações são apresentadas em dois eixos, sendo o primeiro 
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representado por uma letra relacionada aos sistemas fisiológicos, psicológicos e sociais, e o 

segundo por dois dígitos numéricos com informações sobre o diagnóstico. A depressão é 

classificada como P76. A ICPC-2 é compatível com o CID-10, levando em conta também os 

sintomas e queixas expressas pelo paciente, assim como os problemas de natureza social 

(STARFIELD, 2002). Embora seja mais prática para a codificação de diagnósticos em 

atenção primária, ainda é pouco utilizada no Brasil (CAMMAROTA, 2010). 

Foi criado também um CID-10 especial para transtornos mentais em cuidados 

primários, que contém as diretrizes diagnósticas, resumo das principais queixas do paciente, 

dados para diagnóstico diferencial e fluxograma para auxiliar o diagnóstico (WHO, 1998). 

Esta versão atende ao fato de que transtornos mentais estão presentes entre 15% e 40% dos 

atendimentos regulares na atenção primária (GOLDBERG, 1992). 

 

3.2.2 Epidemiologia da depressão 

A depressão é atualmente considerada um problema de saúde pública, alcançando 120 

milhões de pessoas no mundo (WHO, 2008) e 10 milhões no Brasil (BRASIL, 2010). Esta, 

ocupava em 1990 o quarto lugar entre as causas de incapacidade e/ou mortalidade, e a 

previsão é de que vá subir para o segundo lugar no ano de 2020, dentro da lista global das 

doenças (WHO,1998). Segundo Fleck (2009), quando comparadas com as principais doenças 

crônicas, a depressão só é equivalente em incapacitação às doenças isquêmicas cardíacas. 

A prevalência de depressão ao longo vida é de 17,1% na população norte-americana, 

sendo três vezes mais frequente em mulheres (WHO, 2008). Porém, outros estudos mostram 

prevalência superior. Em pacientes com infarto agudo do miocárdio (IAM) recente, é de 33%, 

em pacientes com câncer, 47% e, em pacientes internados com outras doenças físicas, a 

prevalência de depressão varia entre 22% e 33% (FLECK, 2003). Em obesos, é de 30% 

(SIMON, 2009), e nos candidatos à cirurgia bariátrica, 53% (DIXON et al., 2003). 

Em pacientes atendidos na atenção primária, estudo realizado na Bélgica por Ansseau et 

al. (2004) demonstrou prevalência de 31% de depressão. No Brasil, estudo seccional em PSF 

de um Município do Rio de Janeiro, dentre os TMC, a prevalência de transtorno depressivo 

alcançou a faixa de 45% (FORTES, 2004). 
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Figura 3 Percentagem de pacientes com TMC em atenção primária (FORTES, 2004)  

 

3.2.3 Fatores biológicos e psicossociais da depressão 

  3.2.3 a) Fatores biológicos 

Os fatores biológicos implicados na fisiopatologia da depressão são manifestação de 

alterações neuroquímicas cerebrais em pessoas geneticamente predispostas. De acordo com 

Kaplan (2008), os transtornos se associam com desregulações heterogêneas das aminas 

biogênicas, sendo a noradrenalina e a serotonina os neurotransmissores mais implicados. A 

identificação de subtipos de serotonina aumentou a expectativa de recursos terapêuticos mais 

específicos no tratamento da depressão. A noradrenalina e a serotonina são liberadas no 

cérebro por neurônios de regiões específicas e interagem com tipos de receptores cerebrais 

para regular a vigilância, atenção, humor, processos sensoriais e apetite (STAHL, 2002). 

Além da noradrenalina e da serotonina, teorias recentes indicam que a via mesolímbica 

da dopamina, quando disfuncional, pode apresentar os receptores D1 hipoativos na depressão. 

Isto é demonstrado com os medicamentos usados em sintomas depressivos como a reserpina, 

que reduz as concentrações de dopamina (KAPLAN, 2008). 

Outros fatores biológicos relacionados à depressão são os transtornos neuroendócrinos. 

Os principais eixos neuroendócrinos implicados na depressão são os eixos das adrenais, com 

hipersecreção do cortisol, e da tireoide, com baixa liberação do hormônio estimulador da 
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tireoide (TSH) e baixa liberação do hormônio do crescimento (MORENO et al., 2007). 

Dentre as considerações neuroanatômicas, Kaplan (2008) levanta a hipótese de que os 

transtornos de humor envolvem patologias do sistema límbico, dos gânglios basais e do 

hipotálamo. O sistema límbico tem papel importante na produção das emoções, e as alterações 

do sono, apetite e comportamento sexual na depressão sugerem disfunção do hipotálamo. 

De acordo com Kaplan (2008, p.199), “a postura curvada dos pacientes deprimidos, sua 

lentidão motora e o comprometimento cognitivo são semelhantes aos sinais de doenças de 

gânglios basais, como a doença de Parkinson e outras demências subcorticais”. 

Acredita-se que haja também uma base hereditária, já que pessoas com história familiar 

de depressão apresentam maiores chances de desenvolver a doença. Deve-se considerar, 

entretanto, a influência do ambiente, visto que os membros de uma família costumam manter 

convivência estreita (ABDO, 2008).  

Dentre os fatores biológicos implicados na fisiopatologia da depressão, Luppino et al. 

(2010) discutem algumas possibilidades relacionadas à associação depressão-obesidade. A 

obesidade pode ser considerada um estado inflamatório, e a inflamação, por sua vez, aumenta 

o risco de depressão. A obesidade está também relacionada frequentemente com transtornos 

neuroendócrinos, que podem levar à depressão. 

 

 3.2.3 b) Fatores psicossociais 

A presença de agentes estressores permanentes precipita e influencia o curso do 

transtorno depressivo. Dentre os fatores psicossociais considerados de risco para a depressão 

observam-se as separações, perdas de parente ou cônjuge, alterações do ritmo biológico, com 

privação do sono, eventos adversos precoces como perda dos pais, baixo suporte social, abuso 

físico ou sexual na infância, além do uso de substâncias psicoativas como álcool, drogas e 

inibidores de apetite (ABDO, 2008). 

Destaca-se também como fator psicossocial de risco para a depressão o desemprego. De 

acordo com Kaplan (2008) os indivíduos desempregados têm três vezes mais probabilidade de 

relatar sintomas depressivos do que os demais. Indivíduos que sofrem de isolamento social, 

como os idosos, também representam fator de risco para a depressão (BLAY et al, 2007).  

A depressão tem alto impacto na vida dos pacientes e de seus familiares, com 

significativo comprometimento nos aspectos sociais, ocupacionais e em outras áreas 

funcionais (POWELL et al., 2008). Segundo Mello Filho (2006, p.508), “se as doenças 

trazem problemas para a autoestima dos pacientes, também trazem consequências para sua 
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vida de relação, seu comportamento social, sua vida em família, profissional e econômica”. 

A importância dos fatores psicossociais na manutenção dos sintomas depressivos 

também é evidenciada nos pacientes obesos, sobretudo nas mulheres. O ideal de magreza, 

divulgado constantemente pela mídia, acentua a estigmatização, a autoimagem negativa, com 

autoestima baixa e prejuízo nos relacionamentos sociais (DEMÉTRIO, 2008). 

 

3.2.4 Controle e tratamento da depressão 

De acordo com a revisão das diretrizes da Associação Médica Brasileira (AMB) para o 

tratamento da depressão, o paciente deprimido deve ser encaminhado ao psiquiatra quando já 

houve duas ou mais tentativas de tratamento mal sucedidas ou com resposta parcial e quando 

o médico clínico sente-se incapaz de lidar com o caso, principalmente quando há risco de 

suicídio, sintomas psicóticos e história de transtorno afetivo bipolar (FLECK et al., 2009). 

 

 3.2.4 a) Indicações de tratamento, de acordo com as diretrizes da AMB 

 Nos episódios depressivos moderados a graves, os antidepressivos são a primeira 

linha de tratamento, independente da presença de fatores ambientais. 

 Nos episódios depressivos leves, os antidepressivos não são indicados. As 

psicoterapias específicas (cognitiva e interpessoal) são alternativas efetivas, 

dependendo da disponibilidade de profissionais e preferência do paciente. 

 

3.2.4 b) Escolha do medicamento antidepressivo 

 A escolha do medicamento deve ser individualizada, considerando os aspectos 

específicos do paciente, o perfil de tolerabilidade, efeitos adversos de drogas anteriormente 

usadas, a presença de outras doenças psiquiátricas ou físicas, outros medicamentos que 

possam interagir com o antidepressivo e efeitos colaterais como ganho de peso, sedação e 

alterações da sexualidade. Nos obesos deprimidos é importante enfatizar o ganho de peso. 

O tratamento deve ser mantido por pelo menos quatro semanas antes de se considerar a 

mudança do mesmo. Em cada revisão, deve-se avaliar a resposta e a adesão ao tratamento, os 

efeitos colaterais e o risco de suicídio. Na ausência de resposta em quatro semanas, 

recomenda-se revisar o diagnóstico, incluindo a possibilidade da presença de comorbidades 

psiquiátricas ou de doença física, que devem então receber tratamento específico. 
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3.3 A associação obesidade-depressão: implicações no tratamento 

 Embora a obesidade não represente fator de risco para a depressão, pesquisas sugerem 

que existe uma associação importante entre elas (ROBERTS et al., 2000), fato preocupante, 

pois a depressão é sabidamente um transtorno crônico e recorrente. Segundo Anderson 

(2000), aproximadamente 80% dos indivíduos que receberam tratamento para um episódio 

depressivo terão pelo menos mais um ao longo da vida, sendo quatro a média de episódios. 

Como vimos, a obesidade promove um aumento na morbidade causado por doenças 

cardiovasculares, diabetes do tipo II, doenças respiratórias e câncer (DOBROW et al., 2002). 

Quando há depressão associada, a morbi-mortalidade aumenta, pois ambas as doenças podem 

causar síndrome metabólica e aumento de doenças cardiovasculares (LICÍNIO & WONG, 

2003). Além disso, pacientes com IMC elevado e depressão apresentam maiores chances de 

ganhar mais peso ao longo do tempo (SEGAL et al., 2002).  

A depressão atípica pode estar presente nos obesos que buscam tratamento. Ela 

apresenta, como um dos critérios diagnósticos, o ganho de peso ou aumento do apetite 

significativos (AZEVEDO, 2006). Em geral, os pacientes com depressão atípica tendem a 

apresentar um início mais precoce da doença, comorbidade elevada, com abuso de substâncias 

e maior incidência familiar de depressão (SULLIVAN et al., 1998).  

Antes de se iniciar qualquer terapia medicamentosa, é importante investigar a 

coexistência de outras condições médicas, pois a obesidade pode acompanhar-se de 

problemas somáticos específicos. Doenças clínicas, em especial as da tireoide, são 

frequentemente associadas tanto à obesidade quanto aos quadros depressivos (ABESO, 2007). 

É importante ressaltar que o tratamento da depressão em obesos é um desafio, visto que 

vários antidepressivos estão implicados no ganho de peso, levando à baixa adesão e 

interrupção da medicação, o que termina por prejudicar o tratamento (LI et al., 2005). 

Na obesidade, considera-se que a evolução terapêutica satisfatória depende da 

adaptação e do compromisso do paciente com mudanças significativas, não só dos hábitos 

alimentares, mas também do estilo de vida e a existência de depressão pode comprometer o 

bom resultado no tratamento da obesidade, principalmente pela não adesão (COHN, 2003). 

Embora a obesidade não seja fator de risco para depressão, estudos realizados na década 

de 90 (ISTVAN et al., 1992; PALINKAS et al., 1996) e dias atuais referem existir associação 

entre elas (ROBERTS et al., 2000; FAITH et al., 2002; DIXON et al., 2003; ONYIKE et al., 

2003; DONG et al., 2004; BLAINE, 2008; SIMON et al., 2009; LUPPINO et al., 2010). 
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Luppino et al. (2010) analisaram 15 estudos que envolveram 58.745 participantes e 

examinaram a relação entre depressão e obesidade ao longo do tempo, encontrando 

associações bidirecionais entre ambas: pessoas obesas tinham 55% maior risco de desenvolver 

depressão ao longo do tempo e pessoas deprimidas tinham um risco 58% maior de se 

tornarem obesas. A associação entre depressão e obesidade foi mais forte do que a associação 

entre depressão e sobrepeso. Outros estudos afirmam que, quanto maior a obesidade, mais 

frequente é a depressão (TOSETTO & SIMEÃO JÚNIOR, 2000). 

O entendimento desta bidirecionalidade, talvez círculo vicioso, passa pela avaliação dos 

sintomas comuns a ambas as doenças — baixa motivação, autoestima e autoconfiança, 

aumento do apetite, sedentarismo e sintomas somáticos — assim como dos fatores envolvidos 

na etiologia e manutenção das mesmas. 

É o que procuramos representar no mapa conceitual a seguir  

 
Figura 4 (Mapa Conceitual – Associação Obesidade – Depressão) 
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3.4  Estratégia Saúde da Família (ESF) 
A implementação do SUS ocorreu nos anos 90 (BRASIL, 1988), e desde então novos 

modelos de prestação de serviços à saúde vêm sendo criados no intuito de ampliar o 

atendimento integral. A atenção primária (AP) à saúde surge como uma das principais 

alternativas de mudança do modelo assistencial tradicional, e se inspirou na Conferência 

Internacional de Alma Alta, promovida pela OMS / UNICEF (WHO, 1978). 

 A AP é definida como um conjunto de ações e serviços que vão além da assistência 

médica, articulando a promoção à saúde, a prevenção e o acolhimento. É a porta de entrada do 

Sistema devendo apresentar um mínimo de 80% de resolutividade, encaminhando os casos 

mais complexos para outros níveis de atenção (BRASIL, 2011).  

A partir da experiência do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), em 

1991, no Ceará (BRASIL, 1991), criou-se um programa nacional que reforçou a transição do 

modelo assistencial. Com os agentes comunitários de saúde (ACS) atuando como elo entre a 

população e as unidades de saúde, passou-se a identificar, mediante o cadastramento das 

famílias, seus principais problemas e fatores de risco, e estimular a educação, a prevenção de 

doenças e o despertar da participação social. Porém os ACS trabalhavam sozinhos, com pouca 

ou nenhuma participação de outros profissionais (ROSA & LABATE, 2005). 

 Com a criação do PSF, em 1994, pelo MS, os ACS passaram a ser membros integrantes 

de uma equipe multiprofissional (BRASIL, 1994). O PSF expandiu-se como instrumento da 

Estratégia Saúde da Família (ESF), contribuindo fortemente com as diretrizes do SUS, 

reorientando e ampliando a possibilidade de acesso ao modelo assistencial, visando atender o 

indivíduo e a família de forma integral e contínua, e desenvolvendo ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde (VIANA et al., 2005). 

A ESF tem como elemento chave o trabalho em equipes multiprofissionais e a busca 

permanente de comunicação, com troca de experiências e de conhecimentos. O saber popular 

dos ACS complementa a estrutura organizacional e prática deste modelo de atenção.  

A equipe mínima da ESF é formada por um médico de família, um enfermeiro, um 

auxiliar de enfermagem e cinco a seis ACS. A equipe ampliada conta também com um 

dentista, um auxiliar de consultório dentário e um técnico em higiene bucal (BRASIL, 2010). 

Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de 3000 a 4500 pessoas ou mil famílias 

de uma determinada área, e estas passam a ter corresponsabilidade no cuidado à saúde. A 

atuação ocorre em unidades básicas de saúde, com territórios definidos e populações 

delimitadas, facilitando o acesso às visitas domiciliares, o vínculo e a mobilização da 
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comunidade. Por ter território definido e população delimitada, a equipe pode intervir sobre os 

fatores de risco aos quais a comunidade está exposta, prestar assistência integral permanente e 

de qualidade e realizar atividades de educação e promoção da saúde (BRASIL, 2010). 

No Brasil, a transição epidemiológica, com o aumento das doenças crônicas, incluindo a 

obesidade, exigiu a evolução das estratégias, e uma rede estruturada de serviços de apoio que 

se comunicam foi se ampliando a partir das necessidades identificadas, para possibilitar o 

atendimento integral (RIBEIRO & MOTA, 2007). 

O desafio é consolidar a Saúde da Família como porta de entrada prioritária do SUS, 

visando resolver na atenção básica os problemas de saúde mais prevalentes. Para que essa 

resolutividade aconteça, é necessária a existência do vínculo e do diálogo entre a AP e os 

outros níveis de saúde, além da articulação da rede (BRASIL, 2003). 

A Portaria 648 de março de 2006 aprovou a Política Nacional de Atenção Básica, 

estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da AP, para o PSF e para o 

PACS (BRASIL, 2006). 

Com o reconhecimento de que as mudanças do modelo assistencial só ocorrem a partir 

da reorganização do processo de trabalho, o MS resolveu publicar manuais e guias, como os 

Cadernos de Atenção Básica, com detalhamento operacional e orientações específicas desta 

política (BRASIL, 2006). 

Os critérios de referência e contrarreferência também foram explicitados nos Cadernos 

de Atenção Básica (BRASIL, 2006), salientando entretanto que os usuários encaminhados 

para referências de média ou alta complexidade deveriam continuar sendo acompanhados pela 

equipe da AP, garantindo a continuidade do tratamento. 

Apesar do termo Atenção Básica ainda ser muito utilizado no país, o MS, por meio do 

Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde (BRASIL, 2010), 

reconheceu a terminologia “Atenção Primária à Saúde” por esta representar melhor a proposta 

da ESF e por facilitar as traduções para outros idiomas, agregando valor às publicações 

brasileiras. A coleção Cadernos de Atenção Básica, a partir de dezembro de 2010, passou 

então a denominar-se Cadernos de Atenção Primária (CAPs).  

  

3.4.1 Unidades de apoio à Estratégia Saúde da Família 

As unidades de apoio e referência para as equipes da saúde da família que participam da 

rede de atenção e que possibilitam ampliar a abrangência e resolutividade das ações são os 

Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, os Centros de Especialidades Odontológicas – 
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CEO, as Unidades de Pronto Atendimento e Apoio ao Diagnóstico – UPA e os Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família – NASF (CAZELLI , 2009). A rede de suporte social, com apoio 

de instituições, grupos de ajuda mútua e atividades para que o indivíduo se mantenha ativo na 

sociedade também faz parte da rede de atenção e referência para a ESF (BRASIL, 2008). 

Os Centros de Atenção Psicossocial foram estabelecidos pelo MS através da Portaria 

GM/MS nº 336 de 19 de abril de 1992, para ampliar a abrangência da atenção a pacientes com 

quadros mais graves de transtornos mentais ou quando o paciente recebeu alta recente. A 

assistência prestada a esses pacientes inclui: atendimento individual, atendimento em grupo, 

oficinas terapêuticas, atividades comunitárias enfocando a inserção familiar e social, 

atendimento às famílias e visitas domiciliares (BRASIL, 2002). 

 São estabelecidas modalidades de serviços segundo critérios e demandas dos 

municípios: CAPS I, CAPS II e CAPS III, Álcool e Drogas (CAPS-AD) e Infanto-juvenil 

(CAPSi), definidos por ordem crescente de complexidade e abrangência populacional. 

O CAPS I, com capacidade operacional para atendimento em municípios de população 

entre 20.000 e 70.000 habitantes, tem como equipe técnica mínima, para o atendimento de 20 

pacientes por turno, um médico com formação em saúde mental, um enfermeiro, três 

profissionais de nível superior (psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional ou outro 

necessário ao projeto terapêutico) e quatro profissionais de nível médio (técnico e/ou auxiliar 

de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão). 

O CAPS II, com capacidade operacional para atendimento em municípios com 

população entre 70.000 e 200.000 habitantes, tem como equipe técnica mínima, para o 

atendimento de 30 pacientes por turno, tendo como limite 45 pacientes/dia, em regime 

intensivo: um médico psiquiatra, um enfermeiro com formação em saúde mental, quatro 

profissionais de nível superior (psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta 

ocupacional, pedagogo dentre outros), seis profissionais de nível médio (técnico e/ou auxiliar 

de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão). 

O CAPS III, com capacidade operacional para atendimento em municípios com 

população acima de 200.000 habitantes, oferece atenção contínua (24 horas/dia), com no 

máximo 5 leitos para acolhimento noturno e eventual repouso e/ou observação, incluindo 

feriados e finais de semana. A permanência é limitada a 7 dias corridos ou 10 dias 

intercalados em um período de 30 dias. 

Além de possuir capacidade técnica para desempenhar seu papel na rede de cuidados 

em saúde mental, o CAPS responsabiliza-se por realizar e manter atualizado o cadastramento 

de pacientes que utilizam medicamentos essenciais para a área de saúde mental e por 
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supervisionar e capacitar as equipes de atenção primária, serviços e programas de saúde 

mental no âmbito do seu território. 

Para aumentar a qualificação dos profissionais da AP para atender os pacientes com 

transtornos mentais, o MS criou as equipes matriciais formadas por médico psiquiatra e outros 

profissionais com capacitação em saúde mental, vinculados aos CAPS. A equipe matricial, 

através da responsabilização compartilhada, visa possibilitar a resolução dos casos de 

transtornos mentais no próprio PSF, evitando assim o encaminhamento (BRASIL, 2002) 

Visando ampliar mais ainda a abrangência das ações da AP e torná-la mais resolutiva, 

garantindo às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social, foram 

criados pelo Ministério da Saúde através da Portaria GM/MS nº. 154 os Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família - NASF (BRASIL, 2008). 

Os NASF devem ser constituídos por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, 

incluindo de Saúde Mental, para atuarem em parceria com os profissionais da ESF, 

compartilhando as práticas em saúde nos territórios sob sua responsabilidade, atuando 

diretamente no apoio às equipes e na Unidade à qual o NASF está vinculado. De acordo com 

as diretrizes do MS (BRASIL, 2008), existem três classes de NASF.  

 O NASF 1 é composto de, no mínimo, cinco profissionais de nível superior de 

ocupações não coincidentes. Para efeito de repasse dos recursos federais, são compostos por 

profissionais do Código Brasileiro de Ocupações - CBO: Médico Acupunturista; Assistente 

Social; Profissional da Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; 

Médico Ginecologista; Médico Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; Psicólogo; 

Médico Psiquiatra; e Terapeuta Ocupacional.  

O NASF 2, de acordo com a mesma portaria já citada, deverá ser composto de no 

mínimo três profissionais de nível superior, de ocupações não coincidentes entre as já listadas. 

Para efeito de repasse de recursos federais, poderão compor os NASF 2 as seguintes 

ocupações do CBO: Assistente Social; Profissional da Educação Física; Farmacêutico; 

Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Nutricionista; Psicólogo; e Terapeuta Ocupacional. 

 A implantação dos NASF nos municípios que possuem equipes de saúde da família 

prevê uma revisão da prática de encaminhamento dos usuários, ampliando o escopo das ações 

da atenção básica, com responsabilidade compartilhada, e fortalecer os atributos da atenção 

básica, especialmente o da resolutividade. (BRASIL, 2008). 

Mais recentemente, o MS, considerando o cenário epidemiológico de expansão do 

consumo de substâncias, especialmente álcool, cocaína (pasta-base, crack, merla) e inalantes, 

associado à vulnerabilidade de crianças, adolescentes e jovens, criou, através da Portaria 
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2843, de 20 de setembro de 2010, o NASF 3 (BRASIL, 2010). 

 Os NASF 3 são estabelecimentos que visam promover a atenção integral em saúde e 

saúde mental, prioritariamente para usuários de crack, álcool e outras drogas, na Atenção 

Básica, para Municípios com porte populacional menor que vinte mil habitantes. 

O MS estabelece que os profissionais das diferentes áreas de conhecimento dos NASF 

devem atuar em parceria com os profissionais da ESF, dando apoio às equipes e à unidade à 

qual o NASF está vinculado. De acordo com o MS (BRASIL, 2009),  

A organização dos processos de trabalho dos NASF tendo sempre como foco 
o território sob sua responsabilidade deve ser estruturada priorizando o 
atendimento compartilhado e interdisciplinar, com troca de saberes, 
capacitação e responsabilidades mútuas, gerando experiência para todos os 
profissionais envolvidos, mediante amplas metodologias, tais como estudo e 
discussão de casos e situações, projetos terapêuticos, orientações e 
atendimento conjunto etc. (p. 7). 

Os NASF não constituem porta de entrada do sistema e devem atuar de forma integrada 

às ESF a partir das demandas identificadas no trabalho conjunto. Os planos de ação de cada 

NASF devem ser definidos em conjunto com as ESF e a responsabilidade compartilhada pelo 

cuidado da comunidade entre as ESF e a equipe do NASF prevê a revisão da prática do 

encaminhamento, ampliando-a para um processo de acompanhamento compartilhado, atuando 

no fortalecimento e no papel de coordenação dos cuidados no âmbito do SUS.  

Os NASF têm por objetivo instituir a integralidade do cuidado aos usuários do SUS por 

intermédio da qualificação e complementaridade do trabalho das ESF através de processos de 

Educação Permanente (RIBEIRO, 1996). A proposta central da Educação Permanente é que 

trabalho e educação profissional se complementam na formação de Recursos Humanos em 

saúde, principalmente ao articular teoria e prática, buscando produzir, circular e transferir 

conhecimentos, mobilizando também as instâncias políticas de gestão dos serviços de saúde, 

para que as propostas de transformação se concretizem.  

Para isto, incorpora o matriciamento como lógica de atuação, apoiando as ESF na 

discussão de casos, atendimento compartilhado e construção conjunta do projeto terapêutico. 

O matriciamento implica no planejamento estratégico da atenção, interligando projetos e 

funções profissionais, com o objetivo de ampliar a autonomia e resolutividade das ESF. As 

equipes da ESF e do NASF devem atuar com permeabilidade, fluxo e de forma 

compartilhada, visando à integralidade no atendimento (BRASIL, 2010). 

A equipe matricial, composta por outros profissionais, sobretudo de saúde mental, neste 

nível de atenção, favorece, na discussão dos casos, um entendimento mais amplo sobre o 

adoecimento, capacitando as equipes para acolher as demandas psíquicas (LYRA, 2007). 
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3.4.2  Obesidade e Estratégia Saúde da Família  

O MS destaca, no Caderno de Atenção Básica: Obesidade (BRASIL, 2006) a obesidade 

como um problema de saúde pública, dentro do cenário epidemiológico do grupo de doenças 

crônicas, por ser simultaneamente uma doença e um fator de risco para outras, como 

hipertensão e diabetes, e inclui o PSF na atenção ao paciente obeso, com ênfase no manejo 

alimentar e nutricional.  

As diretrizes preconizadas neste caderno para atenção ao paciente obeso na ESF 

enfocam principalmente as patologias clínicas e a abordagem nutricional e organizam a linha 

de cuidados ao obeso em todos os níveis de atenção, e definem critérios para referência e 

contrarreferência dos usuários obesos de acordo com o IMC: 

 IMC entre 25 e 29,9 Kg/m2 associados à comorbidades (diabetes mellitus) ou com IMC 

entre 30 e 39,9 Kg/m2 devem receber avaliação clínica / laboratorial e orientação 

nutricional na unidade de referência 

 IMC entre 35 e 39,9 Kg/m2 sem resposta ao tratamento e IMC > 40 Kg/m2 deverão ser 

referenciados aos serviços de média complexidade (ambulatório) para avaliação da 

necessidade de uso de fármacos 

 IMC entre 35 e 39,9 Kg/m2 com comorbidades e IMC > 40 Kg/m2 sem resposta aos 

tratamentos, deverão ser referenciados para os serviços de alta complexidade para 

avaliar a necessidade de cirurgia. 

Esse manual define ainda critérios para o funcionamento dos serviços que realizam 

cirurgia bariátrica, último recurso de tratamento quando todos os outros não surtiram efeito. 

Embora o MS reconheça que “a obesidade é um agravo de caráter multifatorial 

envolvendo desde questões biológicas às históricas, econômicas, sociais, culturais e 

políticas” (BRASIL, 2006, p.19), a ênfase no controle e tratamento desta continua centrada 

nos padrões biomédicos e na mudança do padrão de consumo alimentar e nutricional. 

Nos trabalhos com grupos de obesos, vistos como estratégias de prática educativa 

coletiva, “a prática educativa deve ser entendida como um espaço em construção, no qual as 

mudanças vão ocorrendo de acordo com o desejo, o tempo e o limite de cada um” (p. 55). 

As atividades educativas têm como foco principal o resgate da autoestima, a prática da 

alimentação saudável, a visão crítica sobre alimentação, sobre a mídia, a propaganda de 

alimentos, o incentivo ao movimento e inclusão social. 
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3.4.3 Obesidade com Depressão e Estratégia Saúde da Família  

Como vimos, o fluxo da atenção para prevenção, tratamento e acompanhamento da 

obesidade nos diferentes níveis de complexidade do SUS, e mais especificamente no PSF, 

continua seguindo o modelo biológico, com planejamento nutricional, promoção de atividades 

físicas e tratamento clínico das comorbidades (BRASIL, 2006).  

No entanto, vários estudos revelam que a mudança de hábitos é necessária para o 

sucesso do tratamento da obesidade, para o que a motivação é primordial (BERKEL, 2005). 

Há também o estigma, associado à obesidade, de pouca força de vontade, com implicações 

psicológicas e sociais que também podem interferir na adesão ao tratamento (SEGAL, 2004). 

Busse (2007) ressalta ainda que a pouca motivação do obeso pode estar relacionada à 

presença de depressão. O paciente obeso com depressão tem pouco interesse e energia, 

apresenta culpa, baixa autoestima, alteração do apetite e percepção negativa de si mesmo. 

Os agentes comunitários de saúde também são fundamentais para o reconhecimento dos 

pacientes com depressão, em virtude de residirem na área adstrita às ESF e por realizarem 

visitas domiciliares às famílias destes pacientes, favorecendo o planejamento das visitas dos 

enfermeiros e dos demais profissionais de saúde aos domicílios (OLIVEIRA et al., 2004). 

Cumpre lembrar que, apesar disso, a presença de patologia mental, sobretudo depressão, 

nos pacientes atendidos na rede básica de saúde costuma passar despercebida e não 

diagnosticada (FORTES, 2004), e isto é preocupante, pois como dito, a depressão, segundo 

Simon (2009), acomete 30% dos pacientes obesos, podendo interferir na manutenção e 

tratamento das duas patologias. Investigar a percepção dos pacientes obesos com depressão 

sobre os fatores que interferem na manutenção da sua obesidade está em alinhamento com as 

diretrizes do NASF que afirma: 

Deve-se levar em conta que existe um componente de sofrimento subjetivo 
associado a toda e qualquer doença, às vezes atuando como entrave à adesão 
a práticas de promoção da saúde ou de vida mais saudável (MS, 2009, p.36). 
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4.  PROCEDIMENTOS E MÉTODOS 

4.1  Tipo de Estudo 

Foi realizado um estudo  exploratório de natureza qualitativa. Essa abordagem é voltada 

para a produção subjetiva, proporcionando a compreensão de um determinado fenômeno com 

mais profundidade, com a apreensão de seu significado tal como percebido pelos sujeitos da 

pesquisa, e permitindo também enfoques interpretativos. 

O objetivo de uma pesquisa exploratória é proporcionar maior familiaridade com um 

assunto ainda pouco conhecido ou pouco explorado, com vistas a torná-lo mais explícito, 

permitindo que o pesquisador se torne apto a construir hipóteses (GIL, 2008). 

A abordagem qualitativa responde a questões muito particulares e preocupa-se com um 

nível de realidade que não pode ser quantificado, fundamentando-se nas interações interpes-

soais e na apreensão das atitudes, crenças, valores pessoais e motivações (BARDIN, 2004). 

 Para Minayo (2006), o método qualitativo busca promover uma aproximação do 

pesquisador com o fenômeno estudado, possibilitando uma melhor compreensão da realidade 

subjetiva. Trata-se de alternativa de pesquisa que envolve uma abordagem interpretativa 

(compreensiva) do objeto de estudo, possibilitando incorporar a questão do significado e da 

intencionalidade como inerentes aos atos e às relações. O significado tem um papel 

organizador e estruturante nos seres humanos, pois é em função dele que as pessoas 

organizam suas vidas.  

O método qualitativo é o que se aplica ao estudo da história, das relações, 
das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das 
interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem (...) sentem 
e pensam (MINAYO, 2006, p. 57). 

As entrevistas possibilitaram à pesquisadora estabelecer contrastes, correlações e 

comparações a partir das exposições autônomas, que descreviam em profundidade as 

percepções dos sujeitos, permitindo assim uma melhor visão de conjunto do problema. 

Além do enfoque predominantemente qualitativo, a abordagem desta pesquisa envolveu 

também aspectos quantitativos relacionados ao uso de questionário validado (Inventário Beck 

de Depressão), cuja finalidade primeira foi selecionar os sujeitos a serem entrevistados. 

Complementarmente, uma breve análise quantitativa das respostas a esse instrumento visou 

corroborar a existência de sintomas comuns à obesidade e à depressão, como afirma Luppino 

(2010), e também comparar a frequência dos sintomas mais indicativos de humor deprimido 

nos obesos com e sem escore para depressão, sem, no entanto, intenção de generalizar. 
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4.2 Cenário da pesquisa: PSF-Lapa 

A pesquisa foi realizada na Unidade de Saúde da Família – Lapa, localizada no centro 

da cidade, que integra a rede de atenção primária do município do Rio de Janeiro há 10 anos. 

Essa Unidade resulta de um convênio formado entre o curso de medicina da Universidade 

Estácio de Sá (UNESA) e a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, constituindo 

importante campo de estágio para alunos das diversas áreas de saúde da Universidade. 

Integram-se, portanto, à equipe mínima preconizada pelo Ministério da Saúde (um 

médico generalista, um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem e de cinco a seis ACS) os 

profissionais professores dos cursos de graduação da área da saúde da UNESA: fisioterapia, 

medicina, nutrição, odontologia e psicologia, com projetos pedagógicos específicos dos 

respectivos cursos. Desta forma a equipe profissional é composta por sete médicos clínicos, 

dois enfermeiras, um nutricionista, três fisioterapeutas e uma psicóloga, além de duas técnicas 

de enfermagem, uma enfermeira e cinco ACS em regime de contrato, não vinculados à 

graduação. 

A área de abrangência inclui 2.500 famílias e é dividida em sete microáreas (ANEXO 

1). Tem como referência para especialidades o PAM Oswaldo Cruz e outras unidades do SUS 

da Área Programática AP 1 como o Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro- CPRJ, referência 

para saúde mental. Funciona das 8 horas às 17 horas, de segunda a sexta-feira, facilitando 

assim o acesso a todos os usuários cadastrados. Porém, devido à característica da associação 

com a Universidade, entra em recesso nos períodos das férias escolares. A coordenação da 

Unidade mantém o cadastramento dos moradores sempre atualizado, o que permite o acom-

panhamento e planejamento de ações de promoção de saúde seguindo as diretrizes do SUS. 

Trabalhos em grupos são realizados para hipertensos, diabéticos, gestantes, 

planejamento familiar, saúde feminina e de idosos, visando à promoção de uma melhor 

qualidade de vida. 

O fato de existirem outros profissionais e alunos de várias áreas da saúde atuando no 

PSF como uma equipe multidisciplinar foi o que motivou a escolha desta Unidade como 

cenário da pesquisa, pois pode gerar dados que possibilitem a elaboração de estratégias de 

promoção integral de saúde aos obesos, sobretudo os que apresentam depressão, na atenção 

primária. 
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4.3 População de estudo 

De acordo como Minayo (2006): 

O critério da pesquisa qualitativa não é numérico, embora o investigador 
quase sempre precise justificar a delimitação de pessoas entrevistadas a 
dimensão e delimitação do espaço (...) uma amostra qualitativa ideal é a que 
reflete a totalidade das múltiplas dimensões do objeto de estudo (p197).  

A autora enfatiza que se deve ter como critérios básicos de definição da amostra: 

assegurar que os sujeitos contenham o conjunto de experiências e expressões que se pretende 

objetivar na pesquisa, assim como os atributos que se pretende conhecer; considerar um 

número suficiente para permitir reincidência e complementaridade das informações; sempre 

que possível, manter a continuidade das entrevistas enquanto o quadro empírico não estiver 

totalmente delineado; possibilitar a inclusão de novos sujeitos e recorrer a mais de uma fonte 

de dados, de forma a permitir uma triangulação de técnicas e até de métodos.  

É importante destacar que, para a autora, além de possibilitar a recorrência de 

informações, a população estudada deve possibilitar também o aparecimento de 

singularidades que permitam objetivar as questões iniciais da pesquisa. 

A seleção dos sujeitos da pesquisa foi realizada em três etapas discriminadas abaixo, a 

partir de uma lista de 177 (cento e setenta e sete) obesos cadastrados no PSF- Lapa em 2010.  

a) Primeira etapa 

Análise dos prontuários daqueles usuários que compunham a lista referida acima, 

utilizando os seguintes critérios de inclusão e exclusão: 

 Inclusão: IMC>30; idade entre 20 e 59 anos (adulto); residir com família ou cônjuge; 

escolaridade igual ou superior ao 1º grau. 

 Exclusão: grávidas; puérperas; com doenças endócrinas, metabólicas, psicóticas ou que 

afetem a psicomotricidade. 

Esses critérios resultaram na redução do número inicial de obesos para 121, em função 

de idade (ultrapassaram 59 anos), de perda de peso (IMC<30), de mudança de endereço (para 

fora da área do PSF), de não utilizarem mais o PSF e também de falecimentos. 

b) Segunda etapa 

Visitas domiciliares a 68 obesos (dentre 70 escolhidos aleatoriamente, por sorteio), com 

a presença das ACS para apresentação da pesquisa e convite para participarem da mesma. 

Todos aceitaram participar (23 homens e 45 mulheres) e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE. (ANEXO 2).  
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c) Terceira etapa 

Aplicação do Inventário Beck de Depressão (ANEXO 3) na própria residência, ou no 

PSF para os que se encontravam no trabalho.  

O Inventário Beck de Depressão é a medida de autoavaliação de depressão mais 

amplamente usada em pesquisas, sendo traduzido e validado no Brasil (GORENSTEIN, 

1996). É composto por 21 itens, incluindo sintomas e atitudes que se referem a: 1) tristeza; 2) 

pessimismo; 3) sentimento de fracasso; 4) perda de interesse ou prazer; 5) sentimento de 

culpa excessiva; 6) punição; 7) autoaversão; 8) autoacusações; 9) idéias suicidas; 10) choro; 

11) irritabilidade; 12) retraimento social; 13) indecisão; 14) mudança na autoimagem; 15) 

dificuldade de trabalhar; 16) insônia; 17) fadiga ou perda de energia; 18) alteração do apetite; 

19) perda de peso, 20) preocupações somáticas; 21) perda da libido. Cada item tem quatro 

alternativas de respostas, que podem ter escore 0, 1, 2 ou 3. Obtém-se o escore total somando 

os das alternativas assinaladas. A classificação da intensidade da depressão varia entre: 12 a 

19 – leve; 20 a 35 – moderada; 36 a 63 - grave (CUNHA, 2001). 

 As instruções dadas pela pesquisadora aos sujeitos consistiram em pedir que lessem 

atentamente cada item e escolhessem a alternativa que correspondia melhor aos pensamentos, 

emoções ou comportamentos que experimentaram nas últimas duas semanas. Foram 

selecionados para as entrevistas aqueles com escore superior a 12, que caracteriza depressão.  

É importante ressaltar que esse inventário não foi desenhado para diagnóstico de 

depressão, mas para avaliar a gravidade e melhora dos sintomas durante o tratamento clínico e 

para auxílio em pesquisas (BECK et al., 1961). Optou-se por este instrumento no presente 

trabalho por ser ele amplamente utilizado em pesquisas. 

 

4.4  Levantamento de dados 

Dos 68 participantes selecionados segundo os critérios de inclusão e exclusão acima 

descritos, identificou-se 47 com escore negativo para depressão (17 homens e 30 mulheres) e 

21 com escore positivo (seis homens e 15 mulheres). Destes, dois não aceitaram participar das 

entrevistas. Assim, foram realizadas 19 entrevistas semiestruturadas, combinando perguntas 

fechadas e abertas para permitir maior facilidade de expressão e favorecer a possibilidade de 

surgirem questionamentos não previstos. Foi seguido um roteiro temático para servir de orien-

tação e apoio aos objetivos propostos (ANEXO 4). O roteiro das entrevistas e sua utilização 

foram avaliados em teste-piloto, entrevistando-se quatro sujeitos não incluídos no grupo de 

pesquisa, porém com as mesmas características, permitindo realizar ajustes no questionário.  
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A coleta de dados ocorreu entre junho e agosto de 2011.  

Por consistirem numa prática discursiva e interativa, as entrevistas permitiram tratar de 

temas complexos, explorando-os em profundidade e possibilitando investigar também, por 

meio da linguagem, conteúdo e forma com que se expressavam, o perfil dos entrevistados, 

assim como suas atitudes e condutas (MARCONI & LAKATOS, 2007). 

Ressalte-se também que a entrevista, por se apresentar como uma situação de inter-

relação, é mais que um simples instrumento de coleta de dados, isto é, constitui-se em um 

processo onde as informações fornecidas pelos entrevistados são afetadas pela natureza de 

suas relações com o entrevistador (MINAYO, 2006). 

A entrevista como fonte de informação fornece dados que se referem ao 
indivíduo entrevistado que tratam da reflexão do próprio sujeito sobre a 
realidade que vivencia e que os cientistas sociais costumam denominar 
“subjetivos” (...) Constituem uma representação da realidade: idéias, crenças, 
maneiras de pensar, opiniões, sentimentos, maneiras de sentir, maneiras de 
atuar (...), razões conscientes ou inconscientes de determinadas atitudes e 
comportamentos (Minayo, 2006, p.262) 

Para obter um clima favorável à manifestação de questões subjetivas, eventualmente 

íntimas, por parte dos entrevistados, a pesquisadora buscou criar empatia com os mesmos 

desde o primeiro contato quando apresentou o objetivo da pesquisa. Além disso, à medida que 

as entrevistas se desenrolavam, a reflexão sobre os temas tratados era estimulada com uma 

escuta respeitosa e atenta, facilitando assim o oferecimento de novas perguntas. Ao mesmo 

tempo, para evitar influenciá-los, grande cuidado foi tomado para não ser emitido qualquer 

julgamento ou comentário pessoal.  

Ao dar liberdade ao entrevistado de responder às perguntas do ponto de vista de sua 

vivência, foi possível incorporar significados para aprofundar a questão da percepção que os 

obesos com depressão têm sobre os fatores que interferem na manutenção da sua obesidade, 

no contexto onde vivem e trabalham. 

As entrevistas foram realizadas, gravadas e transcritas na íntegra pela própria 

pesquisadora, após consentimento dos participantes, e tiveram duração média de 45 minutos 

cada. Os encontros ocorreram em ambiente reservado, com dia e horário previamente 

agendados, em sala cedida pela própria universidade.  

Fragmentos das falas dos entrevistados foram utilizados para ilustrar a discussão dos 

resultados da pesquisa (Capítulo 5). Para preservar a identidade dos participantes e facilitar a 

leitura do material coletado, os depoimentos foram identificados pela inicial E (Entrevistado) 

seguida por um número arábico, de acordo com a ordem da coleta dos dados. 
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4.5 Análise 

A análise e exploração dos dados coletados teve início com uma leitura exaustiva e 

flutuante do material transcrito e sua organização, tendo como base os objetivos deste estudo. 

Visando ainda uma melhor compreensão, procurou-se ultrapassar o conteúdo explicitado nas 

falas, ao correlacionar os significantes com os significados, buscando aprofundar as 

características psicossociais, o contexto e o processo de produção dos enunciados das 

mensagens (MINAYO, 2006).  

O tratamento e interpretação dos dados coletados foram baseados na Análise de 

Conteúdo  que, segundo Bardin (2004): 

É um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensa-
gens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção destas mensagens (p.37)  

A análise de conteúdo foi desenvolvida através da análise temática, que para Minayo 

(2006), “consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação cuja 

presença, ou frequência, signifiquem alguma coisa para o objetivo analítico visado” (p.209). 

Os registros de entrevistas foram analisados individualmente e depois organizados e 

agrupados, construindo assim um conjunto de categorias temáticas para dar origem a um 

quadro-esquema de análise para sua organização (BARDIN, 2004). As categorias foram 

escolhidas e delimitadas pelos objetivos do estudo e pelos aspectos levantados nas entrevistas, 

com redução do texto em palavras e expressões significativas que permitiram realizar infe-

rências e interpretações, correlacionando-as com o quadro teórico inicial. Novas dimensões 

teóricas e interpretativas sofreram redefinições durante o processo de análise, pelos aspectos 

semelhantes encontrados nos discursos dos entrevistados, fornecendo informações suple-

mentares e permitindo a realização de novos recortes dos conteúdos e nova categorização.  

Na operacionalização da análise dos discursos foram utilizadas as etapas propostas por 

Laville e Dionne (1999) para dar significado aos dados, entendê-los e separar os que são 

pertinentes à pesquisa. Estas são: o recorte dos conteúdos, a definição das categorias analíticas 

e a categorização final das unidades de análise. Para o recorte dos conteúdos, procuramos 

considerar o objetivo da pesquisa e simultaneamente o referencial teórico para posterior 

reconstrução do significado e aprofundamento da visão e percepção do sentido mais profundo 

que os entrevistados dão à realidade estudada. Os elementos recortados passaram então a 

constituir as unidades de análise, com os fragmentos dos discursos manifestos. 
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4.6 Identificação das categorias de análise 

No tratamento do material transcrito das entrevistas os dados foram organizados, 

sistematizados e agrupados por semelhanças e diferenças de sentido, contemplando o roteiro 

de entrevista, processo este que tomou forma gradativa e iterativa. 

A categorização temática das unidades de análise foi realizada com base nos objetivos 

da pesquisa e na revisão de literatura, a partir de recortes dos conteúdos expressados, 

identificando-se assim algumas categorias que representam as questões prioritárias da 

fundamentação teórica. Estas são: 

I. Sofrimento físico 

II. Culpa  

III. Medo de doenças 

IV. Insatisfação com a própria imagem  

V. Ambiente familiar 

VI. Comportamento alimentar 

VII. Retraimento social 

VIII. Estigma e preconceitos  

IX. Desânimo e frustração por resultados insatisfatórios 

X. Falta de motivação para mudar comportamentos e atitudes 

XI. Sedentarismo 

  

Na análise e interpretação final, buscamos aprofundar e ultrapassar as mensagens, 

relacionando as estruturas semânticas (significantes) com as sociológicas (significados), 

possibilitando a inferência que é a “interpretação controlada” (BARDIN, 2004, p.127). 

Buscamos, assim, relacionar a percepção dos fatores envolvidos na manutenção da própria 

obesidade à experiência da obesidade na materialidade concreta de suas vidas. 

A apresentação e a discussão dos resultados articulam esses dados com o referencial 

teórico sobre o tema para responder às questões da pesquisa. 

 

4.7  Aspectos éticos 

O projeto de pesquisa foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa da UNESA 

credenciado no Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Conforme referido, todos os 

participantes assinaram o TCLE, sendo garantido a eles o acesso aos resultados da pesquisa. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como apresentado na Introdução, o objetivo da presente pesquisa foi investigar a 

percepção de pacientes obesos com depressão sobre os fatores envolvidos na manutenção da 

própria obesidade. A análise dos dados, conforme detalhada na Metodologia, foi realizada 

com base em depoimentos colhidos em entrevistas semiestruturadas e na relação destes com 

as questões norteadoras baseadas no referencial teórico do tema proposto.  

A apresentação e discussão dos resultados desta pesquisa inclui a caracterização dos 

participantes, a análise das respostas aos itens do Inventário Beck de Depressão e o 

agrupamento das categorias em eixos temáticos, permitindo dar sentido às falas, de acordo 

com sua presença, frequência, semelhanças, contrastes e comparações. 

No total, 68 sujeitos participaram da pesquisa (45 do sexo feminino e 23 do sexo 

masculino), tendo idades entre 20 e 59 anos. Em relação às condições socioculturais e 

econômicas, dentre as 45 mulheres, 29 não possuem vínculo empregatício (14 declararam ser 

donas de casa e 15 exercem atividades informais), 12 possuem emprego fixo e quatro estão 

desempregadas. Dos 23 homens, 11 exercem atividades informais, seis possuem vínculo 

empregatício, quatro são comerciantes e dois estão desempregados. A renda familiar 

declarada por 60 participantes foi de dois a três salários mínimos e oito referiram renda de três 

a cinco salários mínimos. Quanto à escolaridade, 25 (37%) têm 1º grau, 36 (54%), 2º grau e 

sete (9%) , nível superior.  

 

5.1  Análise das respostas aos Inventários Beck de Depressão 

Dentre os 68 sujeitos da pesquisa, o Inventário Beck indicou 47 (17 homens e 30 

mulheres) sem escore indicativo de depressão e 21 (seis homens e 15 mulheres) com escore 

para depressão, ou seja, 31%, índice compatível com a literatura (SIMON, 2009). 

Em relação aos 47 sujeitos obesos sem escore para depressão, 6% das respostas 

assinalaram o quesito tristeza, 11%, o pessimismo, 51%, a perda de interesse ou prazer, 27%, 

a culpa excessiva, 51%, a fadiga ou perda de energia e 62%, as preocupações somáticas. Esses 

resultados corroboram alguns estudos que defendem a existência de sintomas comuns em 

indivíduos com obesidade e com depressão (ROSMOND, 2004; LUPPINO, 2010). 

Comparativamente, dentre os 21 sujeitos com escore para depressão, 90% das respostas 

apontaram o quesito tristeza, 72%, o pessimismo, 90%, a perda de interesse ou prazer, 67%, a 

culpa excessiva, 95%, a fadiga ou perda de energia e 82%, as preocupações somáticas. 

Nessa avaliação do Inventário Beck, observa-se que os itens assinalados referentes às 
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alterações de humor, cognitivas, vegetativas e somáticas se apresentam proporcionalmente 

maiores nos obesos com escore para depressão. Esse fato pode contribuir para as dificuldades 

nas mudanças de hábitos, na não adesão ao tratamento e na manutenção da obesidade. 

Quanto à gravidade, foram identificados sete (33%) sujeitos com depressão leve, dez 

(48%), com depressão moderada e quatro (19%), com depressão grave.  

 

5.2 Análise e discussão das entrevistas 

5.2.1 Participantes 

Dos sujeitos identificados com depressão, 19 aceitaram participar das entrevistas. Para 

preservar sua identidade, foram identificados pela inicial E (Entrevistado) seguida por um 

número arábico, conforme descrição a seguir:  

 

Sujeito Idade Sexo IMC Escolaridade Ocupação 

E1 56 F 31 Superior Professora 

E2 53 F 31 1º grau Dona de casa 

E3 32 F 33 2º grau Corretora de imóveis 

E4 41 F 34 2º grau Técnica de Radiologia 

E5 57 F 32 2º grau Dona de casa 

E6 53 F 30 1º grau Doméstica 

E7 42 F 31 1º grau Dona de casa 

E8 45 F 46 2º grau Cozinheira 

E9 58 F 30 2º grau Dona de casa 

E10 28 F 30 1º grau Dona de casa 

E11 33 F 32 1º grau Zeladora 

E12 28 F 33 1º grau Vendedora 

E13 38 F 33 2º grau Babá 

E14 45 F 36 2º grau Radialista 

E15 41 M 32 2º grau Comerciante 

E16 45 M 30 2º grau Representante 

E17 56 M 30 2º grau Comerciante 

E18 30 M 35 1º grau Porteiro 

E19 45 M 30 2º grau Despachante 
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5.2.2 Eixos temáticos de análise 

As categorias anteriormente citadas, formuladas a partir das entrevistas, foram 

reagrupadas e ajustadas dentro de cinco eixos temáticos, que são: 

A. Percepção sobre a própria obesidade 

Este eixo temático visa permitir uma inteligibilidade melhor do que a simples percepção 

do excesso de peso e está ligado, nos depoimentos ao longo das entrevistas, a restrições. Den-

tre as categorias inicialmente definidas, este eixo compreende: Sofrimento físico (categoria I), 

com sensações desagradáveis como dor, cansaço e limitações para atividades físicas, 

promovendo sedentarismo (categoria XI), e Sofrimento emocional: Culpa (categoria II), 

Medo de doenças (III) e Insatisfação com a própria imagem (IV).  

B. Percepção sobre o comportamento alimentar 

Este eixo aborda a categoria VI - Comportamento alimentar, do ponto de vista dos 

obstáculos para mudanças, sobretudo com a presença de depressão. Estes obstáculos se 

revelam quando o alimento é usado para minimizar conflitos internos e externos. Uma nova 

categoria foi também aqui incluída: a influência de fatores socioeconômicos, referida como 

impedimento para seguir uma alimentação adequada. 

C. Percepção sobre o ambiente familiar 

Para a análise deste eixo, que corresponde à categoria V – Ambiente familiar, foram 

utilizados os estudos de Cormillot (1977) e Burd (2004) que referenciam a família como 

organizadora dos hábitos de vida, sobretudo nos desajustes alimentares, sendo mediadora no 

controle e manutenção da obesidade, atuando também como apoio e justificativa ou como 

boicote e repressão, gerando baixa autoestima e muitas vezes rebeldia e sedentarismo. 

D. Percepção sobre estigma e retraimento social  

Inclui as categorias VII – Retraimento social e VIII – Estigma. A percepção da 

discriminação e da não adequação aos padrões vigentes de aparência promove depreciação, 

desvalorização, constrangimento, vergonha, retraimento social e sedentarismo.  

E. Percepção sobre a falta de motivação para mudanças de comportamento 

Este eixo corresponde às categorias IX - Desânimo e frustração por resultados 

insatisfatórios, e X - Falta de motivação para mudar comportamentos e atitudes, e evidencia a 

importância atribuída ao componente motivacional e disposição interna para mudanças 

(BERKEL, 2005) e às atitudes disfuncionais presentes na depressão (BECK, 2008). Dentre 

estas, encontram-se distorções cognitivas que podem levar ao consumo calórico como 

gratificação ou efeito autocalmante e o sedentarismo pela fadiga e falta de energia. 
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5.2.3 Análise segundo os eixos temáticos 

Todos os entrevistados reconheceram a obesidade como um estado não saudável, 

frequentemente relacionado às próprias atitudes disfuncionais, sentimentos de incapacidade e 

desmotivação para mudanças. Desse modo, a manutenção da obesidade não é referida como 

algo inevitável ou desejável. É nesse contexto que se coloca a investigação da percepção 

desses sujeitos sobre os fatores envolvidos na contribuição da mesma.  

 

5.2.3.1 Percepção sobre a própria obesidade 

a) Obesidade e sofrimento físico 

 A obesidade tem sido apontada como um importante fator de risco para diversas 

doenças crônicas, dentre estas as cardiovasculares, como a hipertensão arterial, os distúrbios 

endócrino-metabólicos, a diabetes, os osteomusculares e outras (FRANCISCHI et al., 2000). 

O sofrimento físico que acompanha o obeso, como as sensações desagradáveis de dor, 

cansaço e prejuízos na movimentação para a realização das atividades cotidianas, promove 

sérias dificuldades no âmbito familiar, social e ocupacional. Essas limitações físicas podem 

interferir também no relacionamento afetivo e amoroso, causando sofrimento emocional e 

piora na qualidade de vida (BENEDETTI, 2006). De fato, os depoimentos dos entrevistados 

indicam uma percepção clara da associação da obesidade com complicações clínicas, e da 

correlação dessas com perda de mobilidade e sedentarismo, fatores de manutenção da 

obesidade, o que confirma Dâmaso (2003). Todos os dezenove sujeitos entrevistados 

relataram sensações desagradáveis como dor, mal-estar, desconforto e dificuldades para 

realizar atividades físicas. 
 “Me sinto cansada, se vou fazer uma caminhada não aguento o meu peso. Carregar 90 
quilos, os joelhos reclamam e os tornozelos doem (...) aí comecei a me preocupar”. (E4) 
 
“Nunca procurei ajuda, deixei pra lá. Quando estive aqui com uma crise ciática e dor no 
joelho, o médico disse que era do peso e que eu tinha que emagrecer” (E5) 
 
“Me sinto mal, joelho dói, meu pé dói, não tenho disposição para fazer as coisas, até na 
relação sexual, só faço porque tenho que fazer.” (E10) 
 

A presença de dor crônica e a dificuldade de realizar certos movimentos foram também 

percebidas como perda de autonomia e dificuldades no manejo do próprio corpo. Ou seja, o 

sofrimento físico pode levar a um sentimento de incapacidade. Isso é preocupante, visto que 

“a autonomia implica na construção da capacidade de corresponsabilização pelo cuidado 

consigo, com os outros e com a vida”, de acordo com Campos et al. (2004, p.745). 
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“Incomoda a dificuldade de fazer certos movimentos. É triste pensar em fazer alguma 
coisa, como subir num ônibus e o corpo não corresponder.” (E14) 
 
“Tenho problemas de coluna, pressão alta e fadiga, e tudo por causa do peso (...) 
dificuldade de me calçar, não dá para abaixar (...) não consigo me lavar direito (...) as 
varizes são enormes, eu sinto muita dor. Ser gordo dói muito, a senhora entende?” (E8) 
 

b)Obesidade e sofrimento emocional 

A literatura aponta que o sofrimento emocional, além de ser identificado como causa ou 

consequência da obesidade, é também considerado um fator retroalimentador na manutenção 

da mesma (FERREIRA, 2006). Para a análise desse aspecto, foi utilizada a discussão do item 

3.1 deste trabalho que descreve os conflitos relacionados ao círculo vicioso ganho de peso  

culpa  ato de comer  ganho de peso (MARCHESINI, 2007). 

Nove entrevistados evidenciaram sentimento de culpa associado ao medo de doenças e 

das implicações físicas da obesidade, reconhecidas como consequências de atitudes 

disfuncionais, como o aumento do consumo calórico e sedentarismo. 
 
“O que me traz remorso é a diabete. Agora, tenho a obrigação de perder peso (...) não me 
cuidei. Remorso é palavra pesada, mas não tenho mais saída. Sabe?, no fundo eu não 
queria cumprir o protocolo para perder peso. Aí vem o remorso que não traz reação.” (E1) 
 
“Muito culpada por ter deixado chegar a este ponto com a pressão alta e não ter a força  
de caminhar e manter a dieta. Começo e paro por falta de estímulo mesmo.” (E4) 
 
“Demoro muito para dormir pensando na saúde. Preocupada, porque não tenho feito nada 
para emagrecer. Eu sou culpada, né?, não consigo fechar a boca, belisco o dia todo.”(E9) 

 

Também foram abordados sentimentos que acompanham os sintomas da depressão, 

como a baixa autoestima e a autorrecriminação excessiva, que podem implicar na falta de 

estímulo, contribuindo para o sedentarismo, para a fraca adesão ao tratamento e 

consequentemente para a manutenção da obesidade. Ferreira (2006) é enfático ao 

correlacionar a baixa autoestima e a autodepreciação com a busca do alimento como conforto 

e com a tendência ao isolamento, que leva ao sedentarismo. O primeiro relato a seguir enfoca 

o aspecto alimentar, o outro, a questão do isolamento social. 
 
“Não estou gostando de mim, choro o tempo todo e como muito, doutora [chorou]. Marido 
só não me trai por respeito ao nosso filho. [...] Eu tinha que tirar uma parte da barriga e 
dessa ‘perereca’ enorme.” (E8) 
 
“...é uma tristeza, engordei desesperadamente [...] Acho que estou incomodando as 
pessoas, prefiro ficar em casa” (E10) 

 

Quanto à insatisfação com a própria imagem, vinculada à percepção das dimensões 
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corporais e às dificuldades para se adequar ao padrão estético vigente, dez entrevistados a 

expressaram. A insatisfação com o corpo vincula-se a diferentes aspectos da percepção, seja 

das próprias dimensões ao se comparar com outras pessoas, seja da própria imagem no 

espelho. De acordo com Stunkard (1992), essa depreciação da autoimagem é um problema 

comum entre os obesos. Pode-se notar, nos depoimentos abaixo, que essa depreciação é 

expressa como desqualificação e desvalia de si. Cinco entrevistados também revelaram o que 

o autor denomina de “evitação do espelho”.  
“No dia que vi meu corpo inteiro no espelho da academia, eu me assustei! Eu estou assim? 
Caramba, estou com perna de tesoura e joelho gordão. Eu não tinha isso (...) Não gosto da 
minha barriga (...) não gosto da minha vulva, acho os lábios grandes demais.” (E4) 
 
“Quando me olho no espelho me sinto horrorosa. Me sinto triste e me preocupo com a 
gordura, quando vejo pessoas muito gordas penso: será que vou ficar assim?”(E5) 
 
“Não gosto de me olhar no espelho. Só tenho espelho pequeno em casa, e é só para me 
pentear.” (E3) 
 

Esse sofrimento emocional pela insatisfação com a própria imagem se revelou mesmo 

diante de fotografias, como disse uma das entrevistadas: 
“Me ver nos retratos com esta bolacha no rosto me incomoda muito (....) até pedi para não 
tirarem mais retrato meu.” (E5) 

 
A insatisfação com a própria imagem também foi explicitada, em dez entrevistas, nas 

dificuldades para se adequar ao padrão estético vigente, sendo o manequim, isto é, a medida 

do tamanho das roupas, um dos parâmetros mais comuns, reforçando a depressão e as buscas 

constantes para esconder o corpo indesejado. Isso é consistente com Felippe (2004), que 

comenta que a mídia estimula um padrão estético magro, reforçando a baixa autoestima e 

sentimento de desvalorização dos indivíduos obesos, como vemos a seguir: 
“Há tempos não compro roupa. Já cheguei na loja e não tinha meu número (...) aí você vê 
que está gorda. Ando sempre de preto, porque preto esconde a gordura.” (E2) 
 
“Nem gosto de sair para comprar roupa. É muito difícil encontrar uma que me serve e 
volto mais deprimida ainda. Igual agora no inverno, os casacos não fecham.” (E3) 
 
“Comprar roupa, então, é muito difícil, não tem o meu número, não cabe. Outro ponto é 
que roupa de gordo é muito cara.” (E4) 
 
“As roupas ficam apertadas, me sinto desconfortável e triste. Só uso cor escura, porque a 
gordura não aparece”. (E9)  
 

Revelou-se uma diferença nos discursos dos homens e das mulheres em relação à 

insatisfação com o corpo. Enquanto as mulheres expressaram grande descontentamento com a 

aparência indesejada, os homens destacaram a insatisfação com as limitações físicas e 
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sexuais, o que é compatível com a construção social dos papéis masculino e feminino desde a 

infância. Benedetto (2004) afirma: “estimula-se nos meninos o desenvolvimento da força (...) 

e espera-se das meninas a fragilidade e beleza física” (p.118). Ou seja, o sofrimento 

emocional em relação à imagem corporal obedece também a padrões socioculturais segundo o 

gênero, o que pode implicar em abordagens diferenciadas. 
“Devo estar com uns 98 a 101 Kg, pois, quando tinha 96, conseguia ficar de cócoras, 
agora não consigo mais. Fico cansado até nas relações sexuais, por causa do peso.” (E15) 
 
“O que mais incomoda? O corpo cansado, a barriga. A gente quer abaixar e não pode. (...) 
até para calçar um sapato (...) a barriga cria uma barreira física.” (E 16) 
 
“O que não gosto no meu corpo? A barriga, que atrapalha tudo, até na hora da relação. 
(...) até para calçar um sapato.” (E18) 

5.2.3.2 Percepção sobre o comportamento alimentar 

A ingestão calórica excessiva de alguns obesos é entendida como uma tentativa de 

minimizar os efeitos de fatores estressantes e sintomas depressivos e a obesidade seria uma 

expressão sintomática dos conflitos internos e externos que se realimentam num mecanismo 

de feedback (KAHTALIAN, 1992). O comportamento alimentar do obeso, do ponto de vista 

nutricional, é descrito como nocivo e inadequado, o que inclui comer em excesso, 

especialmente alimentos gordurosos ou calóricos, “beliscar” o dia inteiro pequenas 

quantidades, “fissura” por doces etc. (MATOS, 2002). Porém, do ponto de vista emocional, 

tem a função de protegê-lo de sofrimentos psíquicos (ARAÚJO, 2004). Os relatos de seis 

entrevistados mostraram o comportamento alimentar inadequado e os obstáculos às mudanças 

intimamente relacionados às inseguranças internas: 
 “Olha, até 28 anos eu era uma miss. Aí perdi trabalho, marido e aí comecei a engordar. 
substituía as coisas por comida. Percebi isso ontem, que foi o dia de pagar as contas; 
comecei a comer salgadinhos, tomei sopa, outro pacote de biscoito, não satisfez, aí outra 
sopa. Aí eu disse, caramba ainda são 6hs, vou dormir, senão não paro de comer.” (E4) 
 
“Sou de beliscar. Não como muito, mas mastigo o tempo todo e é de nervoso” (E9) 
 
“Não paro de comer. Quando fico nervosa, como mais ainda, o dobro. Como, como 
desesperadamente para descontar e ficar mais relaxada (...) biscoitos, chocolates.” (E10) 
 
“Quando deprimida, como doces. Se nervosa, tomo muita coca-cola e como bolo. Faço o 
bolo e como a travessa toda!” (E13) 
 
“Procuro não me entregar à tristeza, senão, vou comer mais (...) Fiquei obeso devido a 
problemas. Sabe como é, comer para esquecer? Meus pais brigavam muito, e eu ficava 
nervoso, e comia para esquecer os problemas. A comida é a amiga e companheira.” (E19) 
 

Foram abordados também outros aspectos disfuncionais do comportamento alimentar 

associados a dietas. De acordo com Blundell & Gillett (2001), aqueles que vivem em dietas, 
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impondo-se um controle permanente da alimentação, geralmente alternam esse esforço com 

grandes excessos de ingestão energética. É difícil sustentar a restrição energética por longo 

tempo porque essa tende a se opor às tendências biológicas e às pressões ambientais. Esse 

aspecto foi evidenciado em três relatos:  
“Eu já perdi 7 quilos porque estava com a pressão alta (riu ): veja só a ‘pressão’ para 
perder peso, tinha que perder, mas, ganhei fácil, fácil, logo. O problema é que tem que ser 
radical sempre e eu sou de perder o controle.” (E1) 
 
“Eu fico muito tempo sem comer (...) não sinto fome e passo o dia inteiro só tomando sucos 
(...) de noite gosto de sentar e comer muito.” (E5) 
 
“ Faço acompanhamento com nutricionista (...) mas outro dia, meu filho fez brigadeiro de 
panela (...) botei no prato feijão, arroz, carne e o brigadeiro. Comi a panela toda do 
brigadeiro junto com a comida. Acredita?” (E11) 
 

Em quatro depoimentos, a compulsão alimentar mostrou-se relacionada à autoavaliação 

negativa derivada do sentimento de falta de autocontrole, confirmando Cash (1997). Nesses 

casos, a escolha do alimento pode servir de conforto e autossatisfação (ARAUJO, 2004), 

como indicam os exemplos a seguir: 
 “Sou feia, gorda e muito compulsiva, como muito e às vezes nem estou com fome. (...) à 
noite, como até não aguentar mais( ...) doces e salgados.”(E3) 
 
“Como muita besteira (...) acho que tenho raiva de mim e não me controlo Ontem, foi 
linguiças (...) empadas, comi mais de sete e junto com brigadeiros (...).” (E16) 
  

De acordo com Boog (1999), os problemas alimentares devem ter um foco de atenção 

especial compatível com a singularidade de cada pessoa e de seu momento de vida, visto que 

este pode estar associado, muitas vezes, com problemas de ordem econômica. Dois 

depoimentos justificaram, como dificuldades e obstáculos para seguir um programa alimentar 

saudável, além da falta de disciplina, a falta de recursos financeiros. 
“Só fui à nutricionista uma vez(...) não tenho condições financeiras para comprar o que 
elas querem. A gente procura comprar coisas mais baratas e práticas tipo miojo e biscoitos 
(...) mas, o barato é que engorda, né?” (E2 ) 
 
“O que acontece é que tenho passado por dificuldades econômicas e tenho me alimentado 
com o que posso. Tem dia que como só pão com mortadela e biscoitos. Se pudesse, eu 
comia frutas e sucos (...) mas, o que posso é carboidratos porque é mais barato.” (E19)  

 
Uma das entrevistadas apontou os doces, mais precisamente chocolates, como coisas 

das crianças que os adultos às vezes mantêm como um paladar infantil: 
“Gosto de comer de tudo (...), só nabo e jiló que, com certeza, não. Tenho paladar infantil, 
como muitos doces e chocolates. Ao longo de 10 anos engordei 30 kg sem notar. Agora 
estou com 99 kg e não consigo emagrecer.” (E14) 

 
Quatro entrevistados demonstraram resistência na introdução e manutenção de um pro-
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grama alimentar para o controle da obesidade, destacando a rejeição aos alimentos de uma 

dieta, a concepção estereotipada e distorcida do que é dieta, uma eventual “tendência” e 

referindo também como “dor” o esforço que precisam realizar para conseguir a mudança. 
 
“Acho que preciso emagrecer, mas tenho dificuldades com dietas. Não gosto de verduras, 
enjoo só de pensar. Prefiro ficar sem comer do que comer verduras... alface, tomate e 
cenoura. Dieta para mim é comer só isso. É não ter opção para variar.” ( E3) 
 
“Acho fácil evitar comer as coisas, mas emagrecer é difícil. Demora muito para perder 
peso. Não sei o que me engorda, eu como muito pouco. Até estou evitando gorduras e 
doces, que eu gosto muito. Não sei o que é. Comida não é. É a tendência.” (E 7) 
 
 “Já fiz de tudo que se pode imaginar (...) o problema é que dói emagrecer. Ficar com os 
pés calejados de caminhar, dói, e dói a cabeça comer só leite de soja com farelo.” (E1) 
 

O hábito de fazer refeições fora de casa é fator importante no aumento do consumo 

energético, pois tradicionalmente essas refeições são maiores e apresentam maior quantidade 

de gorduras, sal e açúcares do que as feitas em casa (WHO, 2003). Além do mais, sendo o 

preço menor, acaba-se acrescentando ingredientes fornecedores de energia: 
“Não é que eu goste só de coisas calóricas. Eu como fora e self-service é sem gosto (...) 
então como salgados com refresco que é barato e rápido.” (E3) 
 

5.2.3.3 Percepção sobre o ambiente familiar 

Segundo Cormillot (1977), o desajuste alimentar do obeso é mantido pelo ambiente 

familiar como uma forma de autodefinição e lealdade, quando a família é predominantemente 

obesa, ou como consequência da rebeldia contra as tentativas de controle realizadas pela 

família. Este controle da alimentação funciona como controle do relacionamento, levando o 

obeso a se rebelar e passar a comer ainda mais, na tentativa de manter a autonomia (BURD, 

2004). 

Nove relatos mostram a percepção dos entrevistados sobre a influência familiar, seja 

como justificativa para a obesidade, seja como desestímulo para as mudanças de hábitos. Os 

de justificativa foram:  
“Toda a minha família é de gordinhos, dizem que a gente tem que comer pra ficar forte, 
eles acham que gente magra é feia.  Se depender deles, eu não emagreço.” (E6) 
 
 “Moro com uma irmã gordinha, cunhado também é e meu filho de 11 anos está com 54 kg, 
Toda a família é gorda, fica difícil mudar a comida em casa.” (E13) 
 
“A minha família é obesa. Temos o mesmo biotipo. É normal para nós ser obesos. Quando 
digo que vou fazer dieta, é a maior ‘zoação’ e acabo voltando aos maus hábitos.” (E14) 
 
 

A rebeldia devida ao controle aparece nos seguintes relatos: 
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 “O meu pai fala: ‘Tem que andar, tem que emagrecer’, e eu me sinto pressionada. Ainda 
mais agora que tento sem conseguir. A cobrança desestimula, dá vontade de comer.” (E4) 
  
 “Os parentes falam fecha a boca, (...) quando eu falar que estou com 110 Kg, minha 
mulher vai rir na minha cara e dizer: ‘Fecha a boca’. Só ficam zoando (...)  fico com mais 
raiva e mando pra dentro: biscoitos e salgadinhos.” (E18)  
 

De acordo com Pinto & Bosi (2010), os próprios familiares podem contribuir para a 

baixa autoestima e disseminação do estigma em obesos, com recriminações, comentários 

jocosos e apelidos depreciativos. Tais atitudes podem ser sentidas como uma espécie de 

exclusão afetiva, de caráter extremamente destrutivo e desmotivador. Cinco respondentes 

trouxeram esse tema, como nos seguintes exemplos: 
“Minha mãe pega no meu pé e diz que estou gorda, e feia, e eu fico deprimida com isso. Ela 
também está e não se acha gorda, fica só deitada na rede vendo televisão.” (E2) 
 
 “Marido diz: ‘Está uma baleia, hem?’ (... ). Não dou confiança, mas fico magoada porque 
tento, tento e não consigo emagrecer.” (E11) 

 
 “Minha mulher me apelidou de ‘Gordo’ e ‘Balofo’, e, quando você cai na ‘malha fina’, pô! 
Me sinto mal (...) dieta em casa não funciona, não recebo apoio só apelidos” (E15) 
 
 

5.2.3.4 Percepção sobre estigma e retraimento social  

A constante presença de discriminação no cotidiano é apontada como um agravante de 

sintomas físicos e perdas na qualidade de vida. O sofrimento e as queixas em decorrência da 

obesidade se caracterizam por preconceito, humilhação, dificuldades de adaptação social e 

sentimento de não aceitação, e isso caracteriza o estigma (GOFFMAN, 1988). 

 Dentre os dezenove entrevistados, onze relataram alguma forma de discriminação, 

reforçando a retração social, o sedentarismo e o aumento da ingestão calórica.  
“As pessoas dizem: ‘Você voltou a engordar de novo’, isso me magoa. Às vezes, falam: Vai 
ficar entalada na roleta! Não gosto de ser criticada. Prefiro ficar em casa.” (E12) 
 
“Ficam encarnando em mim (...) o preconceito não vem de forma explícita e sim em forma 
de piadas e brincadeiras, e eu percebo os comentários, aí fico em casa” (E14) 
 
“No trabalho me botaram apelido de ‘Gordo’ e me chamam de baleia. Acho que me 
mandaram embora por causa da gordura (...) fico com raiva e biscoito pra dentro.”(E18) 
 
“Desde pequeno me chamam de ‘Gordinho’ ou ‘Buldogue’, por causa das minhas 
bochechas. Achava carinhoso, mas agora não gosto mais e me isolo. É a estética.” (E19) 
 

Observou-se também que a percepção negativa do corpo obeso soma-se a outras 

percepções igualmente negativas que, de acordo com Ferreira (2006), acompanham os 

pacientes com depressão, tais como o sentimento de insuficiência, incapacidade, vergonha, 
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autodepreciação, que promovem isolamento social. Esses sentimentos foram evidenciados em 

algumas falas, com destaque nas dificuldades de interação social. Mais do que a obesidade 

propriamente dita, a percepção do excesso de peso está relacionada a um estresse significativo 

que, de acordo com Demétrio e Soares (2008), reforça a depressão.  
“O ambiente de academia não é para mim, já tentei, mas não aguentei muito tempo (...) Me 
senti deslocada, todo mundo saradão, aí não fui mais. Já fiz hidro e parei. Só tirava o 
roupãozinho na hora de cair na água (...) praia, só quando não tem ninguém.” (E4) 
 
“Não gosto da minha barriga (...) diminuir a barriga está difícil (...) aperto aqui e estufa 
ali. (Silêncio) Nada, não gosto de nada no meu corpo e tenho vergonha dele.” (E6) 
 
“Estou sempre triste, vendo as mulheres que podem comprar roupas, e eu,  por causa desse 
gavião nas pernas, não dá. Na loja, tem que ser sempre rápido para experimentar , tenho 
vergonha (...) e quando chego em casa, a roupa não dá.”( E11) 
 
“Eu tenho uma vergonha terrível de ser gorda. Na praia, nem tiro a blusa, me sinto muito 
gorda, não gosto de nada no meu corpo (...) por isso fico sozinha.” (E12) 
 
 

5.2.3.5 Percepção sobre a falta de motivação para mudanças de comportamento  

A motivação é conceituada por Kaplan (2007) como “um estado de espírito que produz 

uma tendência de ação” (p.173). De acordo com o autor, a intensidade da motivação é 

determinada pelo desejo da realização e a probabilidade de sucesso. A importância do 

componente motivacional e disposição interna para a transformação dos hábitos é evidenciada 

nos estudos de Beck (2008) sobre as mudanças das atitudes disfuncionais que podem levar ao 

aumento do consumo calórico e ao sedentarismo, promovendo a manutenção da obesidade. 

A frustração pela demora em obter resultados dos esforços para emagrecer foi relatada 

por seis entrevistados como reforço da fraca motivação para as mudanças dos hábitos. 
“Faço caminhadas e chego na balança: 80 quilos. É falta de ver resultado! Uma mulher 
consciente disso tudo e não consegue emagrecer, tem que ir para um micro-ondas.” (E1)  
 
“Você fica a vida toda fazendo dieta sem solução e chega a um ponto que você cansa. Não 
comia quase nada e chegava na balança, perdi 200 gramas.Um absurdo pela fome que 
estava passando(...) aí desisti”. (E3) 

 
“Tá muito difícil. Eu tinha que tirar uma parte da minha barriga e também desta perereca 
enorme. Tinha que emagrecer logo e ver o resultado para me motivar.” (E8) 
 
“O resultado é tão lento que desmotiva. Um mês fechando a boca, malhação, e chegar na 
balança: ‘perdeu meio quilo’. Se tivesse uma dieta com resultado significativo,” (E14)   
 

Foi relatado também por dois entrevistados o sentimento da necessidade de 

acompanhamento permanente por um profissional de saúde para conseguir as mudanças de 

hábitos, reforçando, dessa forma, a proposta de Volkow (2007) de que, na obesidade, há um 
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impulso motivacional para a comida semelhante ao do abuso e dependência de drogas, o qual 

demanda apoio e monitoramento constante. Em ambos os casos, a autorrestrição pode ser 

seguida de períodos de recaída, particularmente quando as pessoas se sentem divididas quanto 

à experiência de mudança de estilo de vida. Nesses casos, o apoio profissional pode ter um 

papel importante para manter as mudanças (MILLER & ROLLNICK, 2001). 
 
“Me sinto uma fracassada. Sei tudo de dieta, mas sozinha não faço. É como se fosse uma 
viciada em drogas, preciso de acompanhamento (...) quando a nutricionista me libera, aí eu 
digo: ‘Já posso comer uma coisinha aqui. Aí volta tudo. Manter é difícil.’ “ (E13) 
 
“Acho que precisava de um personal trainer (...). Se tiver acompanhamento, acho que 
consigo. Sozinho não consigo nada. O médico disse: ‘É, tem que emagrecer!’ Mas como? 
Eu não sei. Acho que, se tivesse apoio, eu conseguiria mudar alguns hábitos.” (E18) 
 

Busse (2007) ressalta ainda que a pouca motivação do obeso pode estar relacionada à 

presença de depressão. O paciente obeso com depressão tem pouco interesse e energia para 

mudanças, além de apresentar baixa autoestima, alteração do apetite, percepção negativa de si 

e culpa excessiva que paralisa. Dentre os dezenove entrevistados, doze relataram algum tipo 

de insatisfação, desmotivação e falta de ânimo para mudar sua condição de obeso, apesar de 

saber que esta promove incapacidades físicas e emocionais que pioram sua qualidade de vida. 
 “Eu sei que a depressão me deixa com uma lentidão maior e com o controle remoto na 
mão. Não tenho vontade de sair e fazer coisas. Eu, se pudesse,  só ficava em casa..” (E1) 
 
“Sem disposição para acordar de manhã. De manhã é o pior horário para mim. Sei que a 
obesidade causa problemas e também sei em parte o que me ajuda a engordar. Eu tinha 
mais disposição para caminhar apesar do peso, agora não tenho mais.” (E14) 

 
“Sem motivação (...) se pudesse, ficava quietinho no meu quarto, trancado e sempre me 
sentindo cansado para tudo. Evito as pessoas, e não é porque sou gordinho, não, sou eu 
mesmo, não sei explicar. A obesidade me deixa tímido, mas a tristeza é de outro lugar. Não 
gosto de falar com as pessoas. Para mim, o ser humano é uma raça em decadência.” (E19) 
 
 

5.2.4  Resumo da análise 

Tomando-se os depoimentos e a respectiva discussão em seu conjunto, podemos 

depreender alguns pontos importantes: 

 Os sujeitos da pesquisa percebem sua obesidade como uma situação complexa e bastante 

estável, com alguns fatores causais interligados e que demandaria um grande esforço 

para ser modificada.  

 Alguns fatores são percebidos associados a mais de um eixo temático, relacionados entre 

si de forma diferente. Exemplo: comportamento alimentar inadequado por baixa 

autoestima, dietas constantes ou desmotivação. 
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 No que se refere ao ambiente familiar – terceiro eixo temático — nove entrevistados 

justificaram a obesidade por influência da família, e outros oito, como fator de 

desestímulo e provocador de rebeldia contra mudanças. Além disso, a família também 

aparece como reforçadora do estigma da obesidade. 

 O sofrimento físico constante que acompanha os obesos não é isolado: mostrou-se, em 

todos os relatos, associado a estados emocionais, como culpa, medo de doenças, insa-

tisfação com o próprio corpo e sentimento de incapacidade, os quais, reforçados pela 

depressão, contribuem ainda mais para o sedentarismo e a manutenção da obesidade. 

 A falta de exercício físico, um dos principais fatores de manutenção da obesidade, é 

também atribuída pelos respondentes ao estigma que em geral acompanha o obeso. De 

fato, a prática de se exercitar demanda a exposição do corpo e requer um nível mais 

amplo de autoaceitação e adequação ao meio.  

 A inadequação alimentar, fator igualmente fundamental para a manutenção da obesidade, 

é percebida por dezoito entrevistados, a quase totalidade. Esse fato nos leva a supor que 

simplesmente mais informação nutricional pode não ser suficiente para mobilizar as 

mudanças necessárias. 

 Quanto aos hábitos e estilo de vida — cuja mudança deveria ser permanente, uma vez que 

a obesidade possui, como vimos, mecanismos de autoperpetuação —, existe a 

percepção e mesmo um desejo de mudar. Mas existem também a descrença e a falta de 

motivação, sobretudo por causa da depressão. Essa contradição foi denominada 

‘dissonância cognitiva’ por Festinger (1957). Isso é agravado, no caso, porque tanto a 

fome como a sede são as duas forças motivadoras mais prazerosas conhecidas 

(KAHTALIAN, 1992). Por exemplo, apesar de saber que o excesso de comida causa 

desconforto, quanto maior é o desconforto, mais se come.  

Os cinco eixos temáticos que serviram de base à discussão dos fatores percebidos de 

manutenção da obesidade, assim como os exemplos a eles associados, nos permitem inferir a 

forte interação daqueles fatores como mediadores na dinâmica sistêmica e complexa que 

causa ou contribui para a obesidade. 

Assim como a etiologia da obesidade, a percepção por parte dos entrevistados dos 

fatores que a mantêm também é multifatorial. As diversas retroalimentações nesse sistema 

constituem uma teia de interconexões muito complexa e com grande poder de autoestabili-

zação dinâmica, gerando inúmeros desafios para a escolha das melhores estratégias de ação.  

É o que procuramos sintetizar no mapa conceitual a seguir, que representa a percepção 



79 

 

combinada dos sujeitos entrevistados acerca da teia dos fatores envolvidos com a manutenção 

da obesidade. Evidentemente, cada caso individual não precisa forçosamente apresentar todas 

essas possibilidades de fatores e conexões. 

Neste mapa, as flechas mais grossas indicam as influências dos macrofatores — eixos 

temáticos — sobre a manutenção da obesidade; as flechas de espessura média, a influência 

desses macrofatores uns sobre os outros; e as finas indicam as influências percebidas de 

algumas categorias sobre outras, sejam ou não agrupadas no mesmo eixo temático. 

 

 

Figura 5 - Mapa Conceitual – Percepção combinada dos fatores envolvidos na 
manutenção da obesidade 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A complexidade do tema obesidade se revela para além dos dados epidemiológicos, das 

complicações clínicas, do planejamento alimentar e dos exercícios físicos. A associação da 

obesidade aos transtornos psicológicos e psiquiátricos, sobretudo a depressão, pode contribuir 

para maior morbimortalidade e comprometimento funcional e psicossocial dos pacientes. 

Além disso, como a OMS reconhece, a depressão é muitas vezes mal diagnosticada devido à 

presença de sinais e sintomas físicos que acompanham os pacientes obesos (WHO, 2001). 

Apesar de a obesidade ser reconhecida atualmente como evento de controle prioritário 

(PINHEIRO et al., 2004), as diretrizes de atendimento para essa população na Atenção 

Primária são preferencialmente dirigidas ao tratamento das comorbidades clínicas, com 

programas direcionados à hipertensão e à diabetes e orientação de práticas alimentares e 

atividades físicas (BRASIL, 2006). O que se observa na prática é que poucas são as ações que 

contemplem e auxiliem efetivamente o obeso na sua integralidade (GREJANIN et al., 2007).  

O fato de a obesidade ser uma doença crônica que acarreta outras doenças crônicas 

parece justificar esse modelo com o foco predominante na dimensão biológica. Porém, existe 

uma multiplicidade de outros fatores, e, na direção de um atendimento integral ao obeso, se 

faz necessário compreender e identificar também diferentes aspectos psicodinâmicos 

individuais, investigando e tratando os que apresentam transtornos mentais associados, 

sobretudo a depressão, que demanda acompanhamento regular e constante. 

O objetivo desta pesquisa foi investigar como o obeso com depressão percebe os fatores 

que interferem na manutenção da própria obesidade, com a finalidade de auxiliar na 

realização de um acompanhamento diferenciado e multidisciplinar desta população. 

 Não é demais enfatizar o fato de que a doença é crônica e complexa, portanto 

demandando tratamento e acompanhamento permanentes, além, naturalmente, das 

intervenções curativas que se façam necessárias. Os pacientes obesos, mesmo quando 

referenciados para outras unidades, retornam ao serviço de Atenção Primária, onde devem 

continuar o tratamento.  

Nesse contexto, percebe-se a importância da integração de especialistas de diversas 

áreas, incluindo os de saúde mental, com uma abordagem que considere os diversos fatores 

relacionados ao cuidado da obesidade, para ampliar a resolutividade de atendimento a essa 

população. 

Assim, podem ser consideradas, entre outras, algumas estratégias de ação de promoção, 

prevenção e assistência específicas para essa população, tais como: 
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a) Educação continuada dos profissionais de saúde do PSF para o atendimento aos obesos 

na sua integralidade, através de cursos, grupos de reflexão e palestras que permitam 

compreender a dinâmica de funcionamento dos mesmos, particularmente quando 

deprimidos, possibilitando acolhimento, tratamento e suporte contínuos. 

b) Implementação no PSF de uma sistemática de atendimento específico para obesos que 

inclua a avaliação da obesidade como uma doença em si, com suas peculiaridades. 

c) Implementação de técnicas focadas em grupos, com abordagem psicoeducacional, a 

qual permite ir além da simples informação, funcionando como catalisador para uma 

melhor compreensão da relação de cada um com a alimentação, facilitando a 

elaboração das dúvidas, ansiedades, medos e dificuldades na aceitação da 

responsabilidade para com seu tratamento. Evidenciam-se também nessa abordagem 

movimentos de inclusão, integração emocional, interesse pelos procedimentos e maior 

adesão ao tratamento e às necessárias mudanças de estilo de vida.  

d) Atendimento integrado, individual ou em grupos, às famílias dos obesos.  

Dentre as possibilidades de aprofundamento no conhecimento do tema inspiradas pelos 

resultados desta pesquisa, podem-se sugerir as seguintes: 

a) Aperfeiçoamento do mapa conceitual sistêmico das percepções, à luz de novas 

investigações qualitativas e também quantitativas. 

b) Investigar comparativamente a configuração dos achados deste trabalho com relação a 

diferentes graus de depressão, usando também outros instrumentos de avaliação. 

c) Investigar sujeitos obesos não deprimidos e com graus diferentes de obesidade. 

d) Investigar outros fatores não contemplados neste trabalho, como, por exemplo, a 

genética, as influências econômicas e socioculturais (indústria alimentícia, 

propaganda etc.) e outros. 
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ANEXO 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Nome do Estudo e Instituição: A percepção de pacientes obesos com depressão sobre os 
fatores envolvidos na manutenção da obesidade: uma investigação no Programa Saúde 
da Família-Lapa – Universidade Estácio de Sá (UNESA)  
Pesquisadora responsável: Angela Maria Lessa de Moraes. 

Estamos realizando um estudo sobre a interação entre obesidade e depressão, para auxiliar os 
profissionais da atenção primária à saúde no tratamento dos pacientes com excesso de peso. 

O(a) senhor(a) poderá participar respondendo a um questionário e sendo entrevistado sobre a 
sua percepção dos fatores que podem estar ligados ao seu estado psicológico relacionado com 
o excesso de peso. 

O objetivo deste trabalho é investigar a presença de depressão em pessoas com obesidade e 
identificar os fatores que essas pessoas percebem como envolvidos na associação da 
obesidade com a depressão. Esse estudo é importante para ajudar os profissionais do 
Programa de Saúde da Família no tratamento e acompanhamento dos pacientes cadastrados. A 
realização da coleta de dados na Unidade de Saúde da Família-Lapa da UNESA foi autorizada 
pela Coordenadora da Unidade, Dra Marcia Levy, assim como pela Coordenadora de 
Medicina da UNESA, Dra Maria Tereza Costa. Os dados coletados poderão ser divulgados 
em publicações científicas, respeitando a sua privacidade. Todas as informações que o(a) 
senhor(a) fornecer serão mantidas em sigilo e em nenhum momento o seu nome aparecerá 
relacionado com as respostas da entrevista. 

O(a) senhor(a) dedicará alguns minutos para preencher o questionário e posteriormente para 
participar das entrevistas. A não participação desse estudo não acarretará em nenhuma 
alteração na sua avaliação funcional. Em qualquer momento da entrevista o(a) senhor(a) 
poderá deixar de responder o que não deseja ou desistir de participar da pesquisa, sem 
prejuízo de nenhum tipo. Estaremos disponíveis para esclarecer qualquer dúvida a respeito da 
pesquisa antes, durante e depois da entrevista. Para maiores informações o(a) senhor(a) 
poderá entrar em contato com a pesquisadora, Dra Angela Maria Lessa de Moraes, no 
telefone (21)25415206 ou e-mail: angelamo52@gmail.com, e com o coordenador do Comitê 
de Ética em Pesquisa, Dr. Roberto Bezerra, no telefone (21) 32316142 ou e-mail: 
comite.etica.pesquisa@estacio.br. 

Declaro ter entendido as informações descritas acima e ter recebido uma cópia deste termo de 
consentimento. Concordo em participar deste estudo de forma totalmente voluntária e estou 
ciente de que sou livre para me retirar deste estudo a qualquer momento. 

Nome do Participante:__________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________ Data:________________ 

Nome do Entrevistador:_________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________ Data:________________ 
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ANEXO 3 - INVENTÁRIO BECK DE DEPRESSÃO 
Nome: ___________________________________ Estado civil: ________________ Sexo: ____________ 

Ocupação: _______________________________ Escolaridade: __________________________ 
 
Este questionário tem 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente, marque, em cada grupo, o 
número (0, 1, 2 ou 3), que descreve melhor a maneira que você tem se sentido na última semana, inclusive hoje. 
Se várias afirmações no grupo se aplicarem igualmente bem, marque cada uma. Tome o cuidado de ler todas as 
afirmações antes de marcar em cada grupo. 
  

1) 0 Não me sinto triste. 
1 Eu me sinto triste. 
2 Estou sempre triste e não consigo sair disto. 
3 Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar. 

2) 0 Não estou especialmente desanimado quanto ao futuro. 
1 Eu me sinto desanimado quanto ao futuro. 
2 Acho que nada tenho a esperar. 
3 Acho o futuro sem esperança e tenho a impressão de que as 

coisas não podem melhorar. 

3) 0 Não me sinto um fracasso. 
1 Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum. 
2 Quando olho para trás, na minha vida, tudo o que posso ver é 

um monte de fracassos. 
3 Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso. 

4) 0 Tenho tanto prazer em tudo como antes. 
1 Não sinto mais prazer nas coisas como antes. 
2 Não encontro um prazer real em mais nada. 
3 Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo. 

5) 0 Não me sinto especialmente culpado. 
1 Eu me sinto culpado grande parte do tempo. 
2 Eu me sinto culpado na maior parte do tempo. 
3 Eu me sinto sempre culpado. 

6) 0 Não acho que esteja sendo punido. 
1 Acho que posso ser punido. 
2 Creio que serei punido. 
3 Acho que estou sendo punido. 

7) 0 Não me sinto decepcionado comigo mesmo. 
1 Estou decepcionado comigo mesmo. 
2 Estou enjoado de mim. 
3 Eu me odeio. 

8) 0 Não me sinto, de qualquer modo, pior que os outros. 
1 Sou crítico em relação a mim por minhas fraquezas ou erros. 
2 Eu me culpo sempre por minhas falhas. 
3 Eu me culpo por tudo de mau que acontece. 

9) 0 Não tenho quaisquer ideias de me matar. 
1 Tenho ideias de me matar, mas não as executaria. 
2 Gostaria de me matar. 
3 Eu me mataria se tivesse oportunidade. 

10) 0 Não choro mais do que o habitual. 
1 Choro mais agora do que costumava. 
2 Agora, choro o tempo todo. 
3 Costumava ser capaz e chorar, mas agora não consigo, mesmo 

que o queira. 

11) 0 Não sou mais irritado agora do que já fui. 
1 Fico aborrecido ou irritado mais facilmente do que costumava. 
2 Atualmente me sinto irritado o tempo todo. 
3 Não me irrito mais com as coisas que costumavam me irritar.  

12) 0 Não perdi o interesse pelas outras pessoas. 
 1 Estou menos interessado pelas outras pessoas do que 

costumava estar. 

 2 Perdi a maior parte do meu interesse pelas outras pessoas. 
 3 Perdi todo o meu interesse pelas outras pessoas. 

13) 0 Tomo decisões tão bem quanto antes. 
1 Adio as tomadas de decisões mais do que costumava. 
2 Tenho mais dificuldade em tomar decisões do que antes. 
3 Não consigo mais tomar decisões. 

14) 0 Não acho que minha aparência esteja pior do que costumava 
ser. 

1 Estou preocupado por estar parecendo velho ou sem atrativos. 
2 Acho que há mudanças permanentes na minha aparência que 

me fazem parecer sem atrativos. 
3 Acredito que pareço feio. 

15) 0 Posso trabalhar tão bem quanto antes. 
1 Preciso de um esforço extra para fazer alguma coisa. 
2 Tenho que me esforçar muito para fazer alguma coisa. 
3 Não consigo mais fazer trabalho algum. 

16) 0 Consigo dormir tão bem como o habitual. 
1 Não durmo tão bem quanto costumava. 
2 Acordo um a duas horas mais cedo que habitualmente e tenho 

dificuldade em voltar a dormir. 
3 Acordo várias horas mais cedo do que costumava e não 

consigo voltar a dormir. 

17) 0 Não fico mais cansado do que o habitual. 
1 Fico cansado com mais facilidade do que costumava. 
2 Sinto-me cansado ao fazer qualquer coisa. 
3 Estou cansado demais para fazer qualquer coisa. 

18) 0 Meu apetite não está pior do que o habitual. 
1 Meu apetite não é tão bom quanto costumava ser. 
2 Meu apetite está muito pior agora. 
3 Não tenho mais nenhum apetite. 

19) 0 Não tenho perdido muito peso, se é que perdi algum 
recentemente.  

1 Perdi dois quilos e meio 
2 Perdi mais de cinco quilos. 
3 Perdi mais de sete quilos. 

Estou tentando perder peso de propósito, comendo menos: 
Sim Não 

 20) 0 Não estou mais preocupado com minha saúde do que o 
habitual. 

 1 Estou preocupado com problemas físicos, tais como dores, 
indisposição do estômago ou prisão de ventre. 

 2 Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil 
pensar em outra coisa. 

 3 Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não 
consigo pensar em qualquer outra coisa. 

21) 0 Não notei qualquer mudança recente no meu interesse por 
sexo. 

1 Estou menos interessado por sexo do que costumava estar. 
2 Estou muito menos interessado em sexo atualmente. 
3 Perdi completamente o interesse por sexo. 
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ANEXO 4 
 

ROTEIRO - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
DATA ____/___/___ 

 Prontuário:______________ 

Nome: Idade: 
Endereço: 
Tel.: Trabalho:  
Condição familiar Religião: 

 
1. PERCEPÇÃO DA OBESIDADE 

 Qual o seu sentimento em relação ao seu corpo? 
 Fale sobre o que é ser obeso para você? 
 O que você faz em relação à sua obesidade? Comente as tentativas de tratamento 
 O que mais gosta no seu corpo? E o que não gosta? 

 
2. HÁBITOS ALIMENTARES E SEDENTARISMO  

 Como é a sua alimentação diária normalmente? 
 O que costuma fazer você comer mais? 
 Fale sobre sua atividade física regular.  
 

3. HISTÓRIA FAMILIAR E SOCIAL 
 O a sua família acha da sua obesidade? Como o(a) apoiam (ou não) para se tratar? 
 Como é sua vida social?  
 Como acha que as pessoas o(a) veem? 
 

4. PRAZER 
 O que lhe dá mais prazer? 
 O que mais o(a) incomoda? 
 

5. MOTIVAÇÃO NA VIDA 
 Qual o seu sentimento em relação à sua motivação na vida? 
 E em relação ao tratamento da obesidade?  Porque? 

 
6. MOTIVAÇÃO PARA MUDANÇAS 

 O que você pode fazer para mudar seus hábitos na sua vida? 
 


