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INTRODUÇÃO 

 

A prevalência de obesidade na população brasileira em 

1974/1975 era de aproximadamente 3% para os homens e 8% para 

as mulheres, tendo se elevado para 6 e 13% (para homens e 

mulheres respectivamente) em 1989. Ou seja, a presença de 

excesso de peso dobrou entre os homens e teve elevação 

importante entre as mulheres (MONTEIRO e col. 1995). Este 

fenômeno, que caracteriza a chamada transição nutricional, tem 

interessado pesquisadores de todo o mundo sob todos os aspectos 

(ALBALA e col. 2001). 

Nos próximos 20 anos as doenças crônicas não 

transmissíveis serão responsáveis por 60% da morbidade e causas 

de morte nos países em desenvolvimento (CASABALLERO 2001). A 

doença cardiovascular, a hipertensão, a diabetes e a obesidade 

apresentam lugar de destaque entre os processos patológicos que 

mais crescem no mundo atualmente. 

A maior preocupação relacionada à transformação da 

obesidade em processo epidêmico é seu efeito sobre a saúde da 

população. A obesidade, em conjunto com a dieta e atividade física, 

é responsável por 300.000 mortes por ano nos Estados Unidos 

(NATIONAL TASK FORCE on the PREVENTION and TREATMENT 

of OBESITY 2000b).  

A baixa qualidade de vida que uma pessoa obesa pode 

apresentar em virtude do excesso de peso e da presença do 

conjunto de alterações à saúde descritas anteriormente demonstra a 

importância da elaboração de intervenções efetivas para o controle 

do excesso de peso. 

O tratamento da obesidade implica na avaliação e estudo de 

todos os fatores que podem levar ao ganho excessivo de peso uma 

vez que esta complexa rede de elementos pode combinar-se de 
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diversas formas em cada uma das pessoas obesas que buscam 

tratamento. 

Assim, é importante lembrar que a fisiologia humana foi 

desenvolvida para funcionar em ambiente no qual a prática de 

atividade física intensa era necessária e o suprimento de alimentos 

era inconsistente (HILL e PETERS 2002).  

Na sociedade ocidental moderna houve uma modificação 

nesta situação: há necessidade mínima de atividade física e a 

alimentação é abundante e rica em energia. Neste ambiente o ser 

humano é pressionado a consumir grande quantidade de alimentos. 

Porém, não há um concomitante aumento na atividade física e 

ocorre somente uma pequena elevação adaptativa do Gasto 

Energético de Repouso em resposta ao aumento na ingestão 

energética. Estes processos constituem uma constante pressão para 

o ganho de peso. Assim, o ambiente atual levou o controle de peso 

de um processo instintivo (inconsciente) para um processo que 

requer esforço cognitivo para ocorrer (PETERS e col. 2002; FLATT 

1995). 

Uma das discussões mais importantes entre pesquisadores 

que estudam a obesidade e as diversas maneiras de tratá-la é: seria 

esta realmente uma doença ou uma adaptação fisiológica do 

organismo para a sobrevivência do ser humano em ambientes 

hostis? 

Por um lado, o excesso de peso tem sido associado a uma 

série de doenças e estima-se que a mortalidade atribuível à 

obesidade nos Estados Unidos seja bastante elevada uma vez que a 

mesma está associada à morte por uma série de processos 

patológicos como doenças do coração, neoplasias malignas, 

doenças cerebrovasculares, doenças respiratórias crônicas, 

hipertensão essencial e doença renal hipertensiva, entre outras 

(KUSHNER 2002a; MUST e col. 2001).  
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Por outro lado, o tecido adiposo cumpre uma série de 

importantes funções no organismo que podem ser relacionadas ou 

independentes do armazenamento de energia e que incluem a 

síntese e secreção de várias proteínas que regulam o fluxo de 

energia no tecido adiposo, sensibilidade à insulina, tônus vasomotor, 

turnover celular, inflamação, coagulação e conversão de hormônios 

androgênicos a estrógeno (FRUHBECK e col. 2001).  

Assim, pode-se afirmar que os mecanismos que levam ao 

ganho excessivo de peso e que aumentam o risco de vida entre os 

pessoas que vivem atualmente inseridas no modo de vida ocidental 

são os mesmos que sempre protegeram o organismo humano contra 

a perda excessiva de tecido adiposo, e que poderia significar maior 

risco de morte. 

O ganho excessivo de peso pode ser considerado uma 

condição na qual uma série de fatores interage de maneira complexa 

ocasionando o balanço positivo de energia e conseqüente acúmulo 

de energia no tecido adiposo em níveis prejudiciais a saúde e bem 

estar do indivíduo. Dentre os fatores que levam ao surgimento da 

obesidade estão a hereditariedade, fatores ambientais (dieta e 

atividade física) e aspectos psicológicos que se combinam de 

diferentes maneiras em cada um dos indivíduos (ECKEL 2003; WHO 

2000).  

 

 

A dieta e a obesidade 

 

Juntamente com o sedentarismo, a dieta é considerada causa 

primária de obesidade. A hiperfagia demonstrada em estudos com 

animais expostos a dietas com alta densidade calórica e ricas em 

gordura e açúcar sugere, que a ingestão excessiva de energia 

apresentada em tal situação pode aplicar-se também a humanos 
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(DREWNOWSKI e WARREN-MEARS 2003; DREWNOWSKI 1999; 

DREWNOWSKI 1998; DREWNOWSKI 1995; DREWNOWSKI 1992). 

Assim, o acesso ilimitado a alimentos variados e saborosos, 

em geral, ricos em gordura, açúcar e produtos refinados, pode 

contribuir para o ganho excessivo de peso uma vez que as pessoas 

tendem a ingerir excesso de energia nessas condições (FRENCH e 

col. 2001). 

ANDERSON (2003), em editorial para o Journal for Human 

Nutrition and Dietetics, comenta que a população de adultos jovens 

do Reino Unido tem maior tendência a consumir batata frita, 

salgadinhos e refrigerantes em maior quantidade e um número 

menor de porções de frutas e cereais integrais e peixe do que a 

população mais velha. Esta mudança parece indicar maior risco de 

desenvolver doenças ligadas ao estilo de vida como a obesidade. 

Assim, o quadro da alimentação na sociedade contemporânea 

está sendo pintado com cores que indicam que existe uma 

quantidade de alimentos disponível suficiente para tornar confortável 

o consumo de alimentos para a maioria da população do mundo. Em 

adição a esse fenômeno pode-se observar uma ampla variedade de 

alimentos com características hedônicas que os tornam altamente 

apreciáveis (HILL e col. 2004). 

A ampla variedade de alimentos facilmente disponível pode 

agravar o quadro do excesso de peso por questões fisiológicas. Os 

seres humanos necessitam ingerir uma diversidade de alimentos a 

fim de obter todos os nutrientes de que necessitam. Dessa forma, 

quando expostos a uma dieta variada, tendem a ingerir uma 

quantidade de alimentos maior do que quando expostos a dietas 

monótonas. Este fenômeno é denominado saciedade sensório-

específica, ou seja, à medida que um alimento é consumido ele se 

torna gradualmente menos agradável. O mesmo não ocorre com 

outros alimentos, que apresentam características sensoriais distintas 

do primeiro (ROLLS e DREWNOWSKI 1996). 
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O paladar e a saciedade possuem efeitos opostos sobre o 

consumo de alimentos. Enquanto a palatabiliade eleva o consumo 

de alimentos, a saciedade limita o mesmo (DREWNOWSKI 1999). A 

palatabilidade, avaliada como o prazer percebido ao ingerir um dado 

alimento, pode ser um dos fatores que explicam o papel dos 

carboidratos simples e dos lipídios na gênese da obesidade 

(DREWNOWSKI 1998). 

Alimentos ricos em gordura e açúcares possuem um apelo 

sensorial (inato ou aprendido) inquestionável. A gordura é 

responsável pelas características de textura, sabor e aroma de 

muitos alimentos e provoca uma grande variedade de sensações 

orais, como: leve, cremoso, crocante, suculento, viscoso, gorduroso 

ou oleoso (DREWNOWSKI 1999).  

Em conjunto com a ingestão de energia em excesso, o 

consumo de dieta rica em gordura pode favorecer o ganho excessivo 

de peso, uma vez que a mesma apresenta alta densidade 

energética, torna os alimentos mais saborosos e de mais fácil 

mastigação, tem baixo poder de saciedade e, ao contrário dos 

carboidratos, apresenta pouco poder em estimular sua oxidação 

para gerar energia (SCHARAWEN e col. 2000; WESTSTRATE 

1995).  

Entretanto, os estudos relativos à ingestão de gordura e 

controle de peso têm encontrado diferentes resultados. Um estudo 

multicêntrico realizado nos Estados Unidos com 63 indivíduos 

obesos que utilizaram uma entre duas opções de dieta (rica em 

gordura e pobre em carboidratos; ou rica em carboidrato e pobre em 

gordura), demonstrou não haver diferença de peso após um ano de 

intervenção com ambas as dietas (FOSTER e col. 2003).  

Outro estudo, realizado com 35 indivíduos adultos (de peso 

normal ou obesos) que ingeriram uma dieta rica em carboidrato ou 

uma dieta similar isoenergética e rica em gordura por 15 dias, 

demonstrou que o balanço de positivo de energia foi maior no grupo 

consumindo dieta rica em gordura. Os autores concluem que o 
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consumo de dieta rica em carboidrato pode fornecer proteção contra 

a deposição de lipídio (SHEPARD e col. 2001).  

Os resultados controversos demonstram que outros 

aspectos ligados ao problema da ingestão de alimentos ricos em 

gordura possam estar presentes. Estudo realizado com mulheres 

adultas, em uso de sonda nasogástrica, através da qual foram 

infundidas dietas com diferentes volumes e com três níveis de 

densidade energética, demonstrou que o volume mas não o 

conteúdo de energia da dieta afetou a saciedade tanto das mulheres 

magras quanto das obesas (ROLLS e ROE 2002). 

Entre mulheres magras e obesas a densidade energética da 

dieta influenciou a ingestão de energia independentemente da 

variação na proporção de gordura presente na dieta. O consumo 

total de energia foi maior durante a ingestão de alimentos com alta 

densidade energética (BELL e ROLLS 2001).  

Estes resultados apontam para a densidade calórica da dieta 

como um fator que pode interferir na quantidade de energia ingerida 

e conseqüentemente promover aumento de peso. O efeito da 

presença de gordura na dieta sobre o controle de peso pode estar 

associado a este fato (LAWTON 1993). 

Nesse contexto, o balanço positivo entre a energia ingerida e 

a gasta pode explicar aproximadamente 80% do ganho de peso. 

Diversas variáveis contribuem de maneiras diferentes para este 

balanço. Assim, a ingestão de gordura parece ter um papel de 

catalisador ambiental para o ganho excessivo de peso, uma vez que 

o favorece, consideravelmente, porém não é decisiva para que o 

mesmo ocorra (PAGLIASSOTTI e col. 1997).  

Entre indivíduos que apresentam acesso livre ao alimento, o 

uso de dietas pobres em gordura combinadas com a oferta de 

alimentos com baixo índice glicêmico e ricas em proteína promovem 

a redução na ingestão de energia para até 25% (DUMESNIL e col. 

2001). 
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Em resumo, os fatores protetores contra a obesidade podem 

ser considerados a atividade física regular e o consumo elevado de 

fibras. Os fatores de risco são ingestão de alimentos com alta 

densidade de energia e pobres em micronutrientes o que sugere que 

uma alimentação variada que inclua alimentos diversos em 

quantidade moderada é a melhor opção para prevenir o ganho 

excessivo de peso e promover o controle de peso ao longo do tempo 

(SWINBURN 2004; GIFFORD 2002). 

Assim, a indicação do consumo moderado de alimentos ricos 

em gordura e açúcares e com alta densidade de energia parece ser 

a saída mais adequada para esse impasse. Esta solução encontra 

reforço no fato de que indivíduos que, após terem perdido peso, 

referem conseguir mantê-lo reduzido com a ingestão de dieta baixa 

em energia e lipídio. Tanto os indivíduos que perderam peso em 

programas de assistência como aqueles que perderam peso por 

conta própria (SHICK e col. 1998).   

 

 

Como as pessoas obesas comem o que comem? O papel do 
comportamento alimentar 

 

A ingestão de alimentos é uma forma de comportamento que 

está sob controle consciente. Assim, os seres humanos devem ser 

dotados de capacidade para decidir quando e como expressar sua 

própria alimentação (ROLLS 2005). 

A alimentação é caracterizada por uma intervenção individual 

para ajustar o próprio padrão de comportamento. Esta pode refletir a 

interação entre a biologia humana, o ambiente e tentativas auto-

impostas de controle do comportamento (BLUNDELL e GILLET 

2001). O controle da ingestão de alimentos está sujeito a estas 

influências: 
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- Processos biológicos que refletem a procura por alimento 

(urgência em comer) e processos inibitórios devidos à ingestão de 

alimentos e armazenamento de energia no tecido adiposo. 

- Processos ambientais que delimitam o tempo e a 

distribuição dos episódios alimentares e influenciam o consumo de 

energia por meio da palatabilidade e conteúdo de nutrientes dos 

alimentos. 

- Modulações auto-impostas do padrão alimentar (aquisições 

e tentativas) que surgem da interação do ambiente com os 

processos biológicos. 

- Tentativas de auto-controle do comportamento alimentar, 

freqüentemente, pouco evidentes pois tendem a se opor às 

tendências biológicas e pressões ambientais 

O consenso sobre a interferência do ambiente no controle de 

peso que tem seus dois pilares constituídos no consumo inadequado 

de alimentos e no sedentarismo. Os programas educacionais e o 

tratamento individual da obesidade terão sucesso limitado enquanto 

o ambiente for favorável ao ganho de peso. Mudar o ambiente de 

maneira a favorecer o acesso a uma alimentação saudável e 

atividade física pode ser mais efetivo do que tentar educar as 

pessoas para lidarem com um ambiente adverso. Assim, sugerem-

se estudos de intervenção focados em estratégias para mudar 

ambientes específicos (casa, escola, dormitórios universitários, 

acampamentos) de modo a facilitar a prática de hábitos saudáveis e 

dificultar a prática de hábitos não saudáveis (WING e col. 2001).  

Entretanto, o modo como as pessoas interagem com o 

ambiente também deve ser equacionado nas questões relativas ao 

controle de peso. Principalmente porque, sabe-se que estas devem 

se tornar, em parte, responsáveis por lidar com as demandas do 

ambiente, seja ele físico ou social. Mas, por outro lado, elas também 

sofrem influência das diferentes pressões sociais e dessa forma 



 9

podem precisar de auxilio para adaptar-se a estas demandas 

(WARDLE 1996). 

Nesse contexto, conhecer o perfil psicológico e 

comportamental das mulheres obesas parece ser fundamental, pois 

o mesmo afeta, diretamente, suas escolhas alimentares e o cuidado 

com o corpo (ZIEGLER e col. 2000). 

A avaliação do comportamento alimentar humano é bastante 

complexa e deve incluir todas as ações que estão envolvidas com o 

processo de alimentação e que vão desde a seleção, aquisição, 

preparo e armazenamento dos alimentos até sua ingestão 

propriamente dita (ROLLS 2005).  

Estes comportamentos podem, em parte, determinar a 

ingestão de nutrientes e energia e por sua vez o tamanho corporal. 

Qualquer intervenção para redução de peso deve, então, levar em 

consideração a interferência destes comportamentos sobre o 

equilíbrio energético humano (O'NEIL e RIEDER 2005). 

Vários estudos têm sugerido que uma série de 

comportamentos relativos à alimentação pode estar ligada ao 

excesso de peso. Dentre estes comportamentos pode-se citar a 

freqüência de refeições diárias; a distribuição das refeições ao longo 

do dia; o hábito de omitir o desjejum e a freqüência de refeições 

realizadas fora de casa (KLEIM e col. 1997; JENKINS e col. 1994; 

STATON 1989; BELLISLE e col. 1988) 

A avaliação de dados sobre o estudo de coorte Seasonal 

Variation of Blood Cholesterol Study (1994-1998) demonstrou que 

um maior número de episódios alimentares por dia está associado a 

menor risco de obesidade. Por outro lado, não realizar o desjejum e 

realizar desjejum ou jantar fora de casa estão associados com maior 

prevalência de obesidade (MA e col. 2003) 

A realização de baixa freqüência de refeições por dia (3 ou 

menos) está associada com uma maior concentração de insulina em 

24horas quando comparada com maior freqüência de refeições 
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(YOUNG e col. 1972; WADHA e col. 1973). Assim, este 

comportamento pode favorecer o ganho de peso uma vez que, por 

um lado, a insulina estimula a atividade da lipase e aumenta a 

deposição de gordura. Por outro lado, comer pequenas refeições 

várias vezes ao dia parece suprimir a fome (JENKINS e col. 1989).  

Por outro lado, o consumo intermitente de alimentos fora das 

refeições pode prejudicar o controle da ingestão de alimentos. 

HAMPI e col. (2003) referem que mulheres que consomem 

alimentos durante todo o dia apresentam maior ingestão de energia 

do que aquelas que só o fazem pela manhã ou à noite.  

Quanto à omissão de refeições, o estudo do comportamento 

alimentar de indivíduos participantes de um programa de controle 

de peso demonstrou que estes apresentam uma associação entre 

omitir refeições e subseqüente consumo elevado de alimentos nos 

seus diários alimentares (SCHLUNDT e col. 1989). 

Outro estudo evidenciou que indivíduos que não realizam 

desjejum apresentam maior consumo de energia em 24 horas 

(STATON 1989; MORGAN e col. 1986). Da mesma forma, os dados 

do NWCR sugerem que realizar o café da manhã é uma 

característica presente em indivíduos que perderam peso e o 

mantém baixo.(WYATT e col. 2002) 

As ações relativas à alimentação e a atenção dada a elas 

podem ser um fator importante no tratamento da obesidade e devem 

ser inseridas em qualquer atividade que envolva cuidados com o 

obeso (O'NEIL e RIEDER 2005). 

 

Como os aspectos emocionais e psicológicos interferem no 
controle da ingestão de alimentos? 

 

A decisão de comer e a escolha de determinados alimentos 

para comporem a refeição podem variar de indivíduo para indivíduo 
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e de acordo com cada situação apresentada. As diferenças 

individuais na apreciação e desejo pelos alimentos se desenvolvem 

ao longo da vida devido a diferentes experiências e atitudes relativas 

aos alimentos. Há vários atributos internos e externos que permeiam 

este processo. Não são apenas os estímulos sensoriais que o 

alimento promove e a fome que podem desencadear o desejo por 

comida e orientar a escolha dos alimentos (BESSESEN 2001). 

O desejo por alimentos e sua ingestão propriamente dita 

são resultado de interações entre características fisiológicas e 

psicológicas individuais. Nesse contexto, pessoas obesas mostram 

uma tendência no sentido de desejar e selecionar alimentos com alta 

densidade energética os quais podem contribuir para o 

desenvolvimento e manutenção desta condição. Entretanto, ainda 

que a apreciação (prazer em comer) seja uma parte importante das 

escolhas alimentares, esta contribui de maneira modesta para 

explicar a variação global das escolhas dos alimentos e 

comportamentos alimentares (ROLLS 2005). 

De fato, as dificuldades com o controle de peso parecem 

refletir problemas com atributos do alimento e motivações para 

comer, mais do que com o prazer que o alimento proporciona. 

Paradoxalmente, pessoas altamente preocupadas com o peso e a 

ingestão de alimentos parecem ser particularmente susceptíveis aos 

pensamentos, emoções e situações que podem promover o 

consumo excessivo de alimentos e solapar as tentativas de restringir 

a alimentação (LATTIMORE e MAXWELL 2004; WALLIS e 

HETHERINGTON 2004). 

Várias teorias que explicam o consumo de alimentos têm sido 

descritas e podem auxiliar no entendimento das dificuldades que 

mulheres obesas podem apresentar nesse campo.  

Uma delas é a teoria psicossomática que tem enfoque no 

fenômeno do comer emocional e declara que a resposta normal a 

um estado emocional (raiva, medo ou ansiedade) é a perda de 

apetite. Entretanto, algumas pessoas respondem comendo em 



 12

excesso. BRUCH (1973) atribui o consumo excessivo a uma 

inabilidade em diferenciar entre a necessidade por alimento e outras 

sensações e sentimentos desconfortáveis que se originam 

provavelmente do aprendizado. 

A ingestão de alimentos desencadeada pela presença de 

emoções deve ser um componente a ser levado em consideração no 

acompanhamento de mulheres obesas uma vez que uma série de 

aspectos emocionais pode estar associada à obesidade, que tem 

origem nos distúrbios da imagem corporal, estresse em função da 

restrição de alimentos e isolamento social em função da dificuldade 

da família e amigos em entender o problema da obesidade 

(STUNKARD e WADDEN 1992). 

A maneira como a pessoa maneja estas emoções pode 

influenciar sua habilidade em controlar a ingestão de alimentos e o 

peso corporal. Os resultados de uma pesquisa com pessoas que 

apresentavam comer emocional sugerem que o consumo excessivo 

de alimentos induzido por situações de estresse parece servir a uma 

função psicológica que é estabelecer uma distração para desviar a 

atenção da fonte de estresse ou mascarar a origem de algum tipo de 

emoção ou pensamento disfórico (POLIVY e HERMAN 1999). 

As crenças inadequadas sobre os alimentos e o controle do 

peso corporal podem determinar o surgimento de emoções 

indesejadas, e dificultar o controle da ingestão de alimentos como 

aponta o estudo realizado com mulheres que apresentam altos 

níveis de prática de dieta e fobia à obesidade. Estas crenças 

irracionais sobre alimentação estão associadas com práticas 

alimentares inapropriadas (TOMOTAKE e col. 2002). 

Segundo BECK (1997) a presença de pensamentos 

disfuncionais suscitados pelos problemas descritos acima, pode 

estimular o humor e o comportamento de maneira inadequada. 

Então, o adequado controle da alimentação deve prever o controle 

de tais pensamentos. 
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Um exemplo de reação às cognições sobre alimentos, pode 

ser observada em estudo realizado com mulheres adultas obesas. 

Os sentimentos de tristeza e medo tiveram uma tendência a ser 

mais intensos conforme aumentava o conteúdo informado de 

energia nos alimentos. Nesse estudo, os alimentos mais ricos em 

gordura eram também categorizados com “perigosos” para a saúde 

o que sugere que as mudanças imediatas nas emoções induzidas 

pelo alimento podem ser explicadas por ativação associativa de 

emoções pelas cognições relativas aos alimentos (MACHT e col. 

2003).  

Se as cognições relativas ao alimento levam ao surgimento 

de emoções e comportamentos alimentares específicos. Mulheres 

que se preocupam com a alimentação e controle do peso corporal, 

parecem ser especialmente susceptíveis às situações envolvendo 

alimentação. Assim, situações que confrontam as mulheres tendem 

a ter como resultado maior consumo de alimentos do que situações 

de estresse sem confronto (LATTIMORE e MAXWELL 2004). 

Além disso, mulheres com comportamento de dieta comem 

mais em situações de estresse ligadas a ameaça ao ego quando 

comparadas com controles (WALLIS e HETHERINGTON 2004). 

As reações emocionais relativas aos alimentos e a forma 

física podem associar-se de diversas formas e determinar um certo 

grau de dificuldade em manter um padrão adequado de consumo 

alimentar e conseqüente controle de peso. Esta inabilidade por sua 

vez acaba por associar-se a sentimentos de vergonha e culpa que 

proporcionam espaço para o surgimento de práticas alimentares 

inadequadas (HAYAKI e col. 2003).  

Este ciclo que leva a uma dificuldade crescente com o 

controle de peso pode ser confirmado pelos achados de um estudo 

com 159 pacientes de um programa de controle de peso no qual a 

vergonha com a aparência teve uma forte associação com episódios 

de compulsão alimentar periódica (CARGILL e col. 1999). 
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A teoria do comportamento restritivo estabelece que o 

comportamento alimentar é afetado por um balanço de forças, 

incluindo as pressões fisiológicas e não fisiológicas para comer e a 

resistência auto-imposta a estas pressões. POLIVY e HERMAN 

(1988) propõem que fazer dieta causa compulsão alimentar por meio 

da adoção de um estilo de alimentação regulado cognitivamente.  

Pessoas que apresentam comportamento restritivo 

controlam cognitivamente sua alimentação em circunstâncias 

normais e comem pouca quantidade de alimentos. Porém, algumas 

condições desencadeiam o consumo de alimentos em excesso, por 

um mecanismo denominado desinibição do comportamento (POLIVY 

e HERMAN 1999; POLIVY e col. 1994; POLIVY e col. 1988).  

O comportamento restritivo se refere a um constructo 

complexo, um estilo habitual e duradouro de comportamento 

alimentar (e cognições) que inclui tanto comportamentos restritivos 

como períodos de comer excessivo (GREEN e col. 1997; MARTZ e 

col. 1996; HEATHERTON e col. 1988). 

Mulheres que apresentam esta modalidade de controle 

alimentar utilizam as cognições para realizar suas escolhas 

alimentares devendo manter-se atentas aos alimentos ingeridos, o 

que pode comprometer a utilização das funções cerebrais para 

realizar outras tarefas. Em estudo realizado com mulheres com 

comportamento restritivo e controles, fazer dieta foi associado com 

déficits de atenção (WILLIAMS 2002). 

A dificuldade em manter a atenção sobre a alimentação 

durante determinados momentos pode, então, favorecer o 

descontrole. Pessoas que apresentam comportamento restritivo 

apresentam tendência a comer em excesso em algumas situações, 

como reação a emoções disfóricas (alegria, tristeza, ansiedade 

excessivas), ingestão de álcool, ingestão de lanches não planejados 

e consumo de alimentos considerados “proibidos”. Estes aspectos 

do comportamento devem ser observados e controlados para evitar 

o surgimento ou tratar a obesidade (WESTNHOEFER 1991). 
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Deve-se lembrar, que algum grau de restrição cognitiva deve 

ser mantido por mulheres obesas para que possam controlar seu 

peso (OUWENS e col. 2003). Entretanto, o controle da ingestão de 

alimentos e o grau de restrição necessários ao controle de peso 

situam-se num continuum entre problemas alimentares e 

preocupação normal com o peso corporal (RODIN e col. 1985). 

Nesse sentido, a utilização exagerada das cognições e a 

promoção de restrição alimentar exagerada para controlar o peso 

corporal têm se mostrado inadequadas uma vez que desencadeiam 

o descontrole do comportamento alimentar.  

A teoria da externalidade declara que algumas pessoas 

apresentam alta sensibilidade a estímulos externos ligados a 

alimentação (como a visão e o cheiro do alimento, horário do dia), e 

comem em resposta a estes estímulos em detrimento dos estímulos 

internos de fome e saciedade (RODIN 1980). 

Mulheres obesas matriculadas em programa de 

emagrecimento foram avaliadas após período de seguimento e foi 

observado que aquelas que apresentavam padrão interno 

apresentaram ganho de peso de em média 1,8 Kg contra 3,4Kg do 

grupo com padrão alimentar externo (NIR e NEUMANN 1995). 

O resgate da atenção sobre as demandas orgânicas 

individuais deve ser um dos aspectos considerados no tratamento da 

obesidade. Este deve incluir ainda a observação das cognições 

relativas ao alimento, à prática de dieta e controle de peso e as 

emoções associadas a estas afim de auxiliar a mulher obesa a 

controlar seu comportamento de maneira efetiva.  
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Mulheres obesas, como são vistas? 

 

Aspectos relativos às complicações psicossociais 

apresentadas por portadores de excesso de peso devem ser 

considerados no planejamento de qualquer programa de intervenção 

para controle de peso, uma vez que os mesmos são fortes 

determinantes da capacidade de adesão à dieta e à novas práticas 

de atividade física necessárias para o controle de peso (WADDEN e 

PHELAN 2001). 

Nesse sentido, as conseqüências sociais da obesidade, 

especialmente para as mulheres, são aspectos de extrema 

relevância visto que mulheres obesas são estigmatizadas e sofrem 

uma série de preconceitos ao longo de sua vida pessoal. Mulheres 

obesas adultas apresentam maiores dificuldades em se relacionar, 

encontrar um parceiro e casar do que as magras (GORTMAKER e 

col. 1993; SOBEL e col. 1995). 

Quanto ao mercado de trabalho, observa-se que a obesidade 

pode afetar uma série de etapas na carreira profissional, como a 

seleção para um posto de trabalho, compensações financeiras, 

promoções e até as demissões (ROE e EICKOWORT 1976). 

Pessoas obesas desde a infância estão sujeitas a maior 

freqüência de abuso verbal por parte de terceiros. Estes abusos se 

mostram relacionados com a maior taxa de depressão observada 

entre os mesmos. Além disso, podem influenciar negativamente sua 

auto-estima e auto-confiança. Este fato pode, por sua vez, reforçar o 

sentimento de incapacidade para o controle da própria doença 

(STUNKARD e col. 2003; THOMPSON e col. 1995).  

É importante observar que o obeso vive inserido em contexto 

social desfavorável e sofre uma série de preconceitos, que podem 

influenciar suas características de personalidade e a capacidade que 

o mesmo apresenta em lidar com seus problemas pessoais e dentre 

estes, com o excesso de peso. Os obesos apresentam ainda uma 
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menor qualidade de vida, saúde mental e funcionamento social 

inadequado (MARCHESINI e col. 2000). 

Em uma revisão da literatura, STUNKARD e col. (2003) 

relatam que entre mulheres a obesidade está relacionada com 

presença de depressão que aumenta nas classes de nível 

socioeconômico mais alto, sugerindo que o delineamento do 

tratamento para este tipo de paciente deve incluir, além das 

orientações sobre sua alimentação e prática de atividade física, a 

discussão sobre as maneiras de lidar com as chacotas e estresse. 

A estigmatização baseada no peso está positivamente 

associada a depressão, imagem corporal pobre e baixa auto-estima. 

Os efeitos negativos dessas experiências são particularmente 

danosos para as pessoas obesas que apresentam crenças fortes 

contra e gordura corporal (FRIEDMAN e col. 2005). 

Isso significa que pessoas obesas podem endossar as 

crenças de que pessoas obesas são mais preguiçosas do que as 

magras. Diferentemente de outras minorias os obesos não parecem 

nutrir atitudes mais favoráveis em relação aos pares. O fato de 

denegrirem o próprio grupo pode ter implicações no entendimento do 

impacto que a obesidade pode ter para o indivíduo (WANG e col. 

2004). 

Estudo com mulheres, revelou altos níveis de prática de 

dieta e fobia à obesidade. Estas crenças irracionais estão 

associadas com práticas alimentares inapropriadas, como prática de 

dietas não saudáveis; uso de laxativos e diuréticos, omissão de 

refeições e vomito auto-induzido (TOMOTAKE e col. 2002; 

SHEERAN e col. 2001; STAMPFER e col. 2000; Van der PLIGT 

1996; SLOVIC 1995). 
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O que desencadeia a busca por tratamento? 

 

O perfeccionismo no padrão estético e de saúde 

Historicamente pode-se observar que, enquanto dos homens 

exige-se força física que se reflete nos corpos dos deuses gregos e 

outros exemplos de beleza masculina, para as mulheres o padrão 

estético está mais ligado ao grau de dificuldade que estas terão em 

mantê-lo. Assim, em épocas nas quais o alimento era escasso, as 

mulheres “rechonchudas” eram mais apreciadas. Atualmente, a 

magreza se impõe às mulheres como um símbolo de controle sobre 

o corpo e especialmente como sinal de uma força de vontade 

implacável. A avaliação deste fenômeno demonstra que entre as 

mulheres parece haver um revolta contra a gordura corporal e a 

associação da alimentação com auto-controle (GILES 2003). Quanto 

maior o esforço para manter o corpo, cabelos e aspecto bem 

tratados maior é o valor da mulher que os possui.  

Uma revisão da literatura mostrou que mulheres americanas 

negras realizam dietas com menor freqüência e apresentam menor 

grau de insatisfação com o corpo do que as brancas e segundo o 

autor isto pode ser imputado a maior tolerância com o peso e menor 

necessidade de usar dietas restritivas que apresentam diferenças 

culturais.(CRAGO e col. 1996). Da mesma forma, os transtornos 

alimentares incidem com maior freqüência entre mulheres ocidentais 

e caucasianas. Ou seja, segundo os autores, são doenças da 

cultura. (WILDES e EMERY 2001; CRAGO e col. 1996) 

Os meios de comunicação propagam uma série de 

informações e influenciam de maneira importante o padrão de 

beleza e os comportamentos relativos aos cuidados com o corpo de 

um modo geral e com a alimentação especificamente. Mulheres 

expostas à leitura de revistas femininas apresentam maior grau de 

insatisfação com o próprio corpo do que aquelas que lêem revistas 

de informação geral, o que mostra que existe uma pressão para 
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estas busquem aprimorar seu aspecto físico de modo a atingir a 

perfeição (TURNER e col.1997). 

Revistas femininas apresentam com maior freqüência artigos 

sobre dieta e métodos para perda de peso, enquanto os magazines 

masculinos publicam artigos sobre bebida com maior freqüência 

(SILVERSTEIN PETERSON e PERDUE 1986). Assim, a exposição 

aos apelos sociais para manterem-se dentro de um padrão que 

muitas vezes difere daquele no qual as mulheres se sentem 

confortáveis pode levar a alterações na alimentação que não 

condizem com suas necessidades físicas, e muito menos com suas 

necessidades psicológicas e afetivas o que faz com que seja 

praticamente impossível mantê-las. 

Nas palavras de WOODMAN (1980) pode-se dizer que, do 

ponto de vista psicanalítico: 

“A comida torna-se o bode expiatório de todas as 

emoções, formando o núcleo em torno do qual gira a 

personalidade....Não comer, ser esguia são considerados 

sinônimos de ser boa, corajosa, moralmente vigorosa, bela 

capaz, bem sucedida, feminina e desejável. Perder peso 

submeteria todas essas fantasias à prova. ...Fantasias de 

perfeição levam a atitudes de “tudo ou nada” que 

desencorajam a dieta moderada”.  

As implicações deste quadro para o tratamento do problema 

são diversas. O excesso de peso real ou imaginário e os esforços 

para perda peso daí resultantes são associados com o 

desenvolvimento de uma variedade de problemas de saúde. Por 

muitos anos pesquisa e prática no campo do controle de peso tem 

apresentado soluções amplamente simplistas e com sucesso ao 

longo prazo bastante baixo. As modalidades de intervenção devem 

estabelecer-se levando em conta os aspectos psicológicos e 

emocionais relacionados com a alimentação, juntamente com as 

questões ambientais de modo a produzir melhores resultados tanto 
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para o peso corporal quanto para a qualidade de vida das mulheres 

submetidas a estas pressões (SENEKAL e col. 1999). 

 

 

A insatisfação com o corpo 

A exposição contínua aos estímulos que a mídia oferece 

associada à comparação constante com os ícones de beleza 

feminina que são encontrados com fartura no Brasil, pode ser um 

dos fatores que desencadeiam o processo de busca por tratamento 

para o excesso de peso (FIELD e col. 1999). 

Essa busca tem início mais precoce para as mulheres do que 

para os homens, uma vez que, o padrão estético imposto pela 

sociedade confere ao controle de peso e forma do corpo um aspecto 

mais rígido e implacável para as mesmas (PINHAS TONER e 

GARFINKEL 1999).  

BELLISLE e col. (1995), ao avaliarem estudantes 

universitárias de diversos países da Europa observaram que 

somente 8% apresentavam sobrepeso e menos de 1% eram obesas. 

A despeito dos baixos níveis de IMC várias se achavam com 

excesso de peso. Da amostra estudada, 44% estavam tentando 

perder peso e 14% estavam fazendo dieta. A pratica de dieta afetava 

o padrão de refeições de diversos modos. Quem estava fazendo 

dieta revelou a prática de lanches com menor freqüência e omissão 

do desjejum. 

Como os resultados deste trabalho mostram, é importante 

ressaltar que, muitas vezes, o diagnóstico do excesso de peso nem 

existe no início do processo. Muitas adolescentes e mulheres jovens 

acreditam que estejam acima do peso e estão tentando emagrecer 

mesmo apresentando peso normal (WHISENHUNT e col. 2003; 

FIELD e col. 1993).  
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Nesse contexto no qual mulheres magras estão insatisfeitas 

com seu peso, as mulheres obesas apresentam maior grau de 

insatisfação com o corpo e uma tendência em usar roupas para 

camuflar seus corpos, além de evitarem encontros sociais e a 

exposição de seus corpos (SARWER e col. 1998). Essa insatisfação 

quando prolongada, pode fazer com que a busca pela redução de 

peso seja feita tendo em vista um padrão de peso muitas vezes 

irreal e difícil de ser atingido.  

O padrão de peso idealizado pode não levar em conta as 

características biológicas dessa mulher e a contribuição genética 

para a sua conformação corporal o que torna praticamente 

impossível manter o peso nos padrões pretendidos pelas mesmas 

(FOSTER e col. 2001). 

Assim, o resgate de uma relação mais saudável com o corpo 

e sua aceitação de maneira realista são aspectos fundamentais para 

que o processo de emagrecimento se estabeleça e que cesse a 

busca por um peso sempre menor (KLAUER e ARONNE 2002). 

A obesidade precisa de um “ponto de virada” para ser tratada 

com sucesso. O momento da escolha por um tratamento e o seu 

posicionamento diante do problema são um ponto crucial na 

narrativa da pessoa obesa. Assim, a decisão de fazer alguma coisa 

a respeito deste problema indica que a pessoa apresenta-se pro-

ativa e motivada enquanto a concessão a uma pressão social coloca 

a “culpa” e responsabilidade no outro, possivelmente a sociedade 

(GILES 2003). 

Se este ponto não é atingido é possível que o obeso 

apresente um comportamento bastante típico e que pode determinar 

que o seu projeto de perda de peso não consiga ser colocado em 

prática de maneira efetiva. Este comportamento inclui a busca por 

uma solução mágica que faça com que seu tamanho corporal seja 

reduzido de maneira rápida e sem um trabalho que modifique seu 

comportamento e seu estilo de vida de maneira eficaz e duradoura 

(WHISENHUNT e col. 2003). 
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Em sua narrativa, uma instrutora de ginástica aeróbica obesa 

expressa que seu sucesso veio da sua transformação. Ela, segundo 

relato pessoal, deixou de ser uma pessoa confusa e com falta de 

confiança e auto-estima para se transformar numa pessoa de 

sucesso e confiante (GILES 2003).  

 

 

O que os tratamentos oferecem? 

 

As mulheres obesas, expostas de diversas formas a 

informações sobre alimentação e forma física e a pressão social 

para emagrecer que se somam as demandas pessoais, são 

impulssionadas na busca por uma solução para o problema do peso. 

Nesse sentido, encontram uma série de tratamentos que podem 

tornar difícil a escolha daquele que melhor se encaixa em suas 

características pessoais (KLAUER e ARONNE 2002). 

 

Dieta  

O grau de déficit calórico da dieta irá depender da saúde do 

paciente, da urgência na perda de peso, da gravidade da obesidade, 

do grau de atenção médica que este irá receber e de suas 

dificuldades em termos de alimentação (JACKSON e col. 2001).  

As dietas mais freqüentemente utilizadas em estudos incluem 

o jejum total, as dietas muito baixas em calorias, os jejuns 

modificados com suplementação de proteínas, as dietas baixas em 

calorias e os planos de restrição calórica moderada . 

O Jejum total é temporário e está associado a risco à saúde 

significante que inclui perda de massa magra, mudanças 

metabólicas (como a cetose) e desbalanço de eletrólitos. Além disso, 

o gasto energético do paciente se torna reduzido após o uso deste 



 23

método. Em função disto, este tratamento não é, em geral, 

recomendado (AOKI e FINLEY 1986). 

Dietas muito baixas em calorias fornecem de 400 a 800 

calorias por dia estão abaixo da taxa metabólica basal e apresentam 

um efeito metabólico semelhante àquele descrito para o jejum total, 

porém menos pronunciado. São indicadas para pessoas com IMC 

maior do que 30 Kg/m2 e que apresentam grande risco médico se 

continuarem obesos como diabetes mellitus tipo 2, função pulmonar 

prejudicada, hiperlipidemia e hipertensão (DICKERSON 2001).  

Nesse caso, o tratamento supervisionado deve incluir a 

orientação da prática de atividade física e a modificação de hábitos 

alimentares, uma vez que a pessoa complete o uso desta dieta. É 

importante que o usuário seja orientado quanto à ingestão de 

alimentos para evitar a indulgência depois de ter terminado o 

tratamento já que esta dieta é muito diferente daquela habitualmente 

ingerida (NATIONAL TASK FORCE on the PREVENTION and 

TREATMENT of OBESITY 1993). 

Dietas baixas em calorias são aquelas que fornecem 800 a 

1200 calorias. Estão abaixo da taxa metabólica basal, mas não 

propiciam tantas alterações metabólicas como as anteriormente 

descritas (MELANSON e DWYER 2001).  

As dietas com restrição calórica moderada fornecem 1200 

calorias ou mais. São dietas restritas em calorias, mas que 

apresentam uma distribuição equilibrada de macronutrientes 

apresentando uma oferta de alimentos próxima daquela 

recomendada para a manutenção de hábitos saudáveis entre 

indivíduos de peso normal (HENSRUD 2004). 

As vantagens apontadas para este tipo de método são o fato 

de tornar a adesão à dieta mais fácil, minimizar efeitos metabólicos 

adversos, eliminar a necessidade de utilizar alimentos especiais, e 

permitir que seja realizada educação nutricional concomitante com a 

utilização da dieta. A maior desvantagem destas dietas é que a 
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perda de peso é lenta e assim a motivação do paciente e, 

conseqüentemente, sua adesão podem diminuir ao longo do 

tratamento (AVENELL 2004). 

Muitas dietas utilizam a manipulação da composição de 

macronutrientes para promover perda de peso. Assim, pode-se 

encontrar dietas que incluem alimentos com baixa densidade 

calórica; alimentos ricos em carboidrato e pobres em gordura; 

pobres em carboidrato e ricos em proteína (DICKERSON 2001). 

As dietas com alimentos de baixa densidade energética estão 

baseadas na premissa de que as pessoas ingerem o mesmo volume 

de alimentos diariamente. Assim, a diminuição da densidade de 

nutrientes da dieta irá promover redução na ingestão total de energia 

(BELL e ROLS 2001; LEVINE 2001).  

A desvantagem deste método consiste no fato de que 

alimentos com alta densidade energética são mais secos e 

apresentam maior conteúdo de gordura e açúcar, sendo mais 

apreciados por sua palatabilidade. Alimentos com baixa densidade 

energética apresentam maior quantidade de água e fibras 

(DREWNOWSKY 1998).  

Dietas ricas em carboidrato e pobres em gordura são aquelas 

que apresentam menos de 30% da energia da dieta como gordura. A 

restrição da ingestão de gordura resulta num montante de perda de 

peso variável em função das características genéticas individuais 

(DREWNOSSKY e WARREN-MAYERS, 2003). SHAEFER e col. 

(1995) mostraram que indivíduos ingerindo dieta pobre em lipídios 

apresentaram uma ampla variação de peso indo de um ganho de 1,5 

kg até a perda de 13 kg (média de 3,3 kg).  

O fornecimento de fibras solúveis e insolúveis promove 

aumento da saciedade e parece estar associado com maior perda 

de peso. Assim, pode-se supor que dietas ricas em fibras e que 

contenham hortaliças, frutas, e grãos integrais sejam efetivas no 

controle de peso (KAUL e NIDIRY 1993). 
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Dietas pobres em carboidratos e ricas em proteína tem sido 

alvo de atenção devido ao potencial benefício ligado à resistência à 

insulina e hiperlipidemia. Estas dietas apresentam algum risco uma 

vez que podem limitar o consumo de micronutrientes, podem ser 

cetogências e aumentar o turnover de cálcio. Alem disso, a baixa 

produção de glicogênio pode levar a uma baixa tolerância a 

atividade física (AVENELL 2004).   

 

 

 

Atividade física 

 

A ingestão inadequada de alimentos associada ao baixo gasto 

de energia, devido principalmente ao sedentarismo característico da 

sociedade moderna leva ao ganho excessivo de peso. Há uma forte 

associação entre atividade física habitual e a presença de 

obesidade. Da mesma forma o aumento na atividade física pode ser 

um preditor de sucesso na manutenção do peso (LUDWIG 2000; 

KLEM e col. 1997). 

A prática de atividade física pode auxiliar no controle de peso, 

pois promove aumento no gasto energético corporal, eleva a 

oxidação de lipídio e melhora a regulação do balanço de energia 

(THOMPSON e col. 1999). 

A atividade física de um modo geral e especialmente a prática 

de exercícios físico é uma das chaves para o adequado 

monitoramento do excesso de peso (JAKICIC e GALLAGHER 2001).  

A maioria dos estudos que envolvem a prática de exercícios 

mostra que sua maior contribuição para a perda de peso está na 

promoção de balanço energético negativo por aumento do gasto 

energético. Entretanto, a prática de atividade física intensa pode 



 26

ainda melhorar a perda de peso por outros mecanismos como a 

supressão do apetite, aumento do gasto energético pós-exercício, 

estímulo da oxidação de lipídios (WILKINSON e BLAIR 2003). 

Este componente tem se mostrado um dos melhores 

preditores de sucesso no controle de peso ao longo prazo. Estudos 

com pessoas em fase de manutenção da perda de peso mostram 

que aqueles que conseguem manter-se com peso reduzido estão 

engajados em prática regular de atividade física (WING 1998). 

WING (1999) em revisão de seis estudos randomizados com 

seguimento dos participantes por um ano sugere que a adição de 

exercício ao tratamento da obesidade pode promover uma perda de 

3 kg ou mais. Este achado é consistente com o NHLBI Evidence 

report que indica que a prática de dieta associada a atividade física 

pode promover perda de 1,5 à 3 kg ao longo prazo. 

A promoção da perda de peso está associada, por um lado, 

ao aumento do gasto energético promovido pela prática regular de 

exercícios físicos. Por outro lado, a prática de atividade física 

melhora a ingestão de energia e o comportamento alimentar entre 

mulheres que estão tentando perder peso (JAKICIC e col. 2002). 

O planejamento da atividade física para um adulto obeso 

deve levar em consideração sua história de atividade física e nível 

de aptidão física. É importante lembrar que e o plano só será efetivo 

se a pessoa aprender a minimizar as barreiras, apreciar a prática e 

implementar um plano de exercícios de maneira regular e por longo 

período de tempo (JAKICIC e GALLAGHER, 2001).  

Assim, as barreiras mais comuns à prática de atividade física 

são: falta de tempo, falta de conveniência e falta de prazer na prática 

e devem ser discutidos para que a pessoa inicie efetivamente uma 

prática regular de atividade física (HILL e WYATT 2005). 

Os resultados de um programa de 12 semanas envolvendo 

dieta e atividade física mostraram perda de peso de 15% e melhora 

nos níveis de auto-eficácia ligada à pratica de atividade física e dieta 
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mostrando que as mudanças nos níveis de auto-eficácia estão 

associadas com a perda de peso (PINTO e col.1999). 

A associação entre atividade física e técnicas 

comportamentais como a resolução de problemas e prevenção de 

recaída parece estar associa com melhores resultados em termos de 

controle de peso (LEERMAKERS e col.). 

 

 

Medicação 

Drogas supressoras do apetite podem apresentar efeito sobre 

o controle da fome e saciedade. A diminuição do apetite promovida 

pela medicação utilizada irá promover redução da ingestão calórica, 

associada a baixos níveis na sensação de privação, maior 

contentamento com a dieta e maior sensação de controle (BRAY e 

GREENWAY 1999). 

Outra classe de medicamentos age inibindo a absorção de 

componentes calóricos da dieta como é o caso do Orlistat que 

promove a redução da atividade das lípases gástrica e pancreática. 

Desta forma, reduz a absorção intestinal de gordura em 30% (BRAY 

2003).  

Assim, segundo relatos, a redução de peso pode ocorrer de 

duas maneiras, pela redução na absorção de lipídios e pelos efeitos 

adversos apresentados após a ingestão de dieta rica em gordura e 

que promovem uma mudança nos hábitos alimentares (KUSHNER 

2002b). 

O uso de medicação deve estar associado à prática de dieta 

com restrição calórica e é importante lembrar que seu efeito será 

obtido somente durante a sua utilização. Tendo em vista que a 

obesidade é uma doença crônica a utilização de medicação deve ser 

planejada por tempo prolongado (BRAY 2003).  
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Por outro lado, é importante lembrar que da mesma forma 

como acontece com outros tratamentos, a grande maioria dos 

medicamentos irá levar a pessoa a atingir um plateau de peso 

mesmo antes que este atinja o peso normal (COLLINS e WILLIAMS 

2001). 

 

Cirurgia 

A cirurgia de redução do estômago deve ser considerada para 

pacientes com IMC acima de 40 ou acima de 35 quando associada 

com sérios problemas de saúde. As comorbidades que garantem a 

cirurgia são diabetes mellitus tipo 2, degeneração articular severa, 

apnéia do sono grave a moderada, refluxo gastroesofageano grave 

com esofagite, esteatose hepática não alcoólica (NATIONAL 

INSTITUTES OF HEALTH 1991). 

É importante lembrar que uma série de complicações têm sido 

descritas para estes procedimentos. Do ponto de vista nutricional 

pode-se considerar como complicações potenciais a desnutrição 

protéico-calórica, a má-absorção de nutrientes, deficiência de 

vitaminas, deficiência aguda de tiamina, anemia severa, deficiência 

de cálcio, desidratação e falha na perda de peso (LAFITI e 

SUGERMAN 2003). 

 

 

Característica geral dos tratamentos 

A rapidez da era da tecnologia demanda soluções rápidas e 

resultados que apareçam em pouco tempo. Isto faz com que as 

mulheres obesas busquem soluções que ofereçam maior perda de 

peso em menos tempo (MASHEB e GRILO 2000).  

As soluções que prometem rapidez e especialmente que não 

requeiram muito dispêndio de tempo, atenção e energia são as 

preferidas. São, em geral, soluções temporárias e que acabam por 
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acrescentar à história dessas mulheres, além dos “quilinhos” a mais, 

um sentimento de fracasso e decepção com o próprio desempenho 

(BASILE 2004). 

A ansiedade em promover perda de peso rápida e a utilização 

de dietas restritivas para este fim podem ter uma série de efeitos 

colaterais não desejados como o balanço negativo de nitrogênio e 

perda de massa corporal magra (AMADOR 1990); acionamento de 

mecanismos compensatórios e respostas adaptativas, que levam ao 

ganho de peso após o término do tratamento (LEON-QUINTO e col. 

1997; SWEENEY e col. 1993).  

É importante lembrar, a resolução de qualquer problema 

requer em primeiro lugar que se conheça a causa. Como já foi 

descrito anteriormente, a obesidade é uma doença de origem 

multifatorial e que apresenta uma combinação de fatores causais 

que é individual. Assim, antes de buscar a solução é fundamental 

que cada uma das mulheres conheça o que, no seu caso específico, 

causa o desequilíbrio entre a ingestão e o gasto de energia. Este 

pode ser um processo que requer tempo e dedicação antes que os 

resultados comecem a aparecer (YANOVSKI e DEVLIN 1995). 

Uma das características de personalidade freqüentemente 

citada em publicações sobre mulheres obesas é o perfeccionismo. 

Estas são, em geral, muito críticas e consideram que são capazes 

de se submeter a qualquer tipo de tratamento para conseguir 

emagrecer. Muitas vezes aceitam realizar dietas extremamente 

restritivas e difíceis de serem seguidas. Na maior parte das vezes, 

não conseguem chegar até o fim desse processo e o abandonam 

pela metade o que faz com que se sintam incapazes mais uma vez. 

Esta será a semente de um sentimento que pode acompanhá-las a 

partir de então e se expressa como falta de capacidade para 

controlar a própria vontade de se alimentar (WOODMAN 1980). 

Nesse contexto, a relação profissional da saúde/paciente é de 

extrema importância para o sucesso do tratamento. Estes devem, 

então, resgatar a história de tratamentos da pessoa, pois esta pode 
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determinar a sua disponibilidade em controlar o problema 

(SENEKAL e col. 1999). 

É importante lembrar que o sentimento de culpa e a sensação 

de fracasso ligados a esse processo independem, em certo grau, da 

quantidade ingerida de alimentos. Mas estão ligadas ao tipo de 

alimentos ingeridos (MACHT e col. 2003).  

Os alimentos proibidos para quem faz dieta para emagrecer 

(aqueles que engordam) devem ser banidos da alimentação por 

meio da força de vontade (controle cognitivo). Quando a mulher está 

mantendo esse comportamento, ela sente que está tendo sucesso 

no tratamento. Manter esse comportamento significa ter um controle 

cognitivo e onipotente sobre o corpo e suas vontades (WOODMAN 

1980). 

Não manter esse comportamento é comer de maneira 

liberada, e descontrolada o que se tem vontade. Este 

comportamento extremo vem associado a um sentimento de 

impotência diante da própria alimentação e fracasso frente ao 

controle de peso (WOODMAN 2002). 

A exposição a um padrão de peso ideal na mídia  e a pressão 

que os pares exercem para ser magro  podem influenciar o 

desenvolvimento de transtornos alimentares subclínicos em 

mulheres brancas (PARKER e col. 1995). WILDES e EMERY (2001), 

utilizando dados de uma meta-análise, concluíram que os efeitos da 

associação entre transtorno alimentar e insatisfação com o corpo 

são mais observáveis para os distúrbios alimentares subclínicos.  

Por outro lado, o aumento na prevalência de obesidade e 

práticas alimentares disfuncionais estão ocorrendo dentro de um 

contexto ambiental “tóxico” relativo à alimentação e ao peso – um 

ambiente que exulta a magreza, estigmatiza a adiposidade, encoraja 

o consumo desregrado e alimentos com alta densidade calórica e 

promove intervenções para a obesidade que são tipo “conserto 

rápido”(IRVING e NEWMARK-SZTAINER 2002).  



 31

Dessa forma, novas modalidades terapêuticas envolvendo 

modificação comportamental e atividades em grupo têm sido 

desenvolvidas com grande sucesso, sendo descritas como o 

caminho para o efetivo controle da obesidade que vem ganhando 

características de epidemia também em países em desenvolvimento 

como o Brasil (HESHKA e col. 2003; HESHKA e col. 2000; HILL 

1998; HILL e WYATT 2002; HILL e col. 2003). 

 

 

Metas e estratégias para facilitar a mudança de comportamento 
alimentar 

 

Uma barreira importante ao tratamento da obesidade é o 

fato de que o sistema de saúde não tem um plano para tratá-la. O 

sistema não está aparelhado para estimular o controle de peso. 

Mesmo os médicos que entendem a importância de tratar a 

obesidade e tem experiência com isso não tem suporte no atual 

sistema de saúde (HILL e BILLINGTON 2002). Dados indicam que 

pessoas obesas recebem orientação incorreta ou inapropriada sobre 

dieta dos profissionais de saúde (TALIP e col. 2003). 

Entretanto existem razões práticas e conceituais para 

adotar uma intervenção integrada na prevenção do espectro de 

problemas relacionados à alimentação e ao peso corporal entre 

mulheres obesas, uma vez que estas reclamam que a ingestão de 

alimentos escapa de seu controle (IRVING e NEUMARK-SZTAINER 

2002).  

Estas mulheres possuem uma variedade de atitudes que 

promovem a alimentação inadequada e esta é muito maior do a 

quantidade assumida. O padrão de alimentação é freqüentemente 

irregular e desorganizado (BLUNDELL e GILLET 2001). 
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Modificar este padrão é fundamental nesse processo e a 

utilização de técnicas comportamentais associadas à prática de dieta 

hipocalórica e atividade física tem sido descrita como a melhor forma 

de terapia para promover esta mudança, além de promover o 

controle de peso ao longo prazo, a melhora da saúde e a diminuição 

do risco de surgimento de doenças associadas como o diabetes, a 

doença cardiovascular e a hipertensão (LAQUATRA 2000; 

MOLONEY 2000; PHELAN e WADDEN 2002). 

O uso de técnicas comportamentais é baseado nos princípios 

do condicionamento clássico: comportamentos são ocasionados por 

eventos simultâneos ou antecedentes (longos episódios de restrição 

alimentar, assistir TV, socialização com amigos, emoções negativas) 

os quais, se repetidos com freqüência, tornam-se fortemente ligados. 

Assim, a presença de um leva ao surgimento do outro (WADDEN e 

FOSTER 2000). 

Todo comportamento (normal ou anormal) é adquirido e 

mantido de acordo com certos princípios definidos. Assim, a melhor 

maneira de conhecer e definir pessoas é por meio da observação do 

seu comportamento. Para tanto deve-se especificar métodos e 

medidas e avaliar os resultados o mais objetivamente possível além 

de promover a avaliação contínua do tratamento a medida que ele 

ocorre (STUNKARD e BERTHOLD 1985). 

Esta forma de terapia está baseada na premissa da 

modificação de hábitos ou comportamentos diários (rotineiros) para 

atingir uma determinada meta. Este é um processo contínuo 

baseado na avaliação dos antecedentes, do comportamento em si e 

de suas conseqüências. O tratamento gira em torno de modificar as 

situações que promovem o comportamento alimentar, as 

conseqüências ou eventos que se seguem ao ato de comer 

(BROWNELL e KRAMER 1989).  

Esse tipo de tratamento envolve o estabelecimento de metas 

especificas e claramente definidas de modo que possam facilmente 

ser medidas e monitoradas pelo profissional que está realizando o 
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aconselhamento ou pela pessoa obesa. Quando aplicada ao 

controle da alimentação pode-se usar como exemplo a ingestão de 

água. Deve-se substituir a orientação “consuma mais água” e defini-

la como número mínimo de copos a serem consumidos por dia o que 

fornece a pessoa parâmetros para avaliar se está cumprindo ou não 

a meta (WISOTSKY e SWENCIONIS 2003). 

O tratamento é processo-orientado. Assim que uma meta é 

estabelecida e colocada em prática, as pessoas são encorajadas a 

examinar os fatores que dificultam (barreiras) ou facilitam conseguir 

atingir a meta. Nos casos nos quais o comportamento não é 

implementado, a atenção se volta para descobrir novas estratégias 

ou remover barreiras. Esta filosofia de “Construção de Habilidades” 

conceitua o controle de peso como um grupo de habilidades a serem 

aprendidas mais do que força de vontade pura e simples (PLAUD e 

PLAUD 1998). 

Deve-se encorajar a prática de pequenas mudanças que 

gradualmente irão transformar o padrão alimentar. Esta prática é 

baseada no princípio de aproximação sucessiva, no qual vários 

degraus de incremento nos comportamentos visados são colocados 

até atingir a meta. O estabelecimento de pequenas metas entre o 

comportamento atual e o comportamento desejado é importante uma 

vez que favorece o sentimento de sucesso na modificação do 

comportamento alimentar e não apenas fracassos (WADDEN e 

FOSTER 2000). 

 

 

Dieta Equilibrada  

A restrição calórica moderada em combinação com o 

tratamento comportamental para perda de peso tem sido indicada 

por uma série de organismos internacionais de saúde preocupados 

com o controle da obesidade para serem utilizadas como primeiro 

passo para o controle da doença. 
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A prática de restrição calórica moderada permite manter a 

alimentação próxima daquela estabelecida habitualmente e isto 

segundo publicação da NATIONAL TASK FORCE on the 

PREVENTION and TREATMENT of OBESITY (2000a), parece não 

causar compulsão alimentar em pessoas sem o problema 

preexistente.  

Este aspecto é de extrema importância, pois existem relatos 

de que ocorre uma associação entre compulsão alimentar e o efeito 

de perda e ganho de peso cíclicos, apresentado por muitas pessoas 

obesas após o término do tratamento para perda de peso (WARDLE 

1996).  

O sentimento de falta de controle sobre a própria ingestão de 

alimentos é um fator que deve ser evitado, pois pode ser 

determinante do abandono do tratamento uma vez que a pessoa não 

se sente capaz de controlar seu próprio comportamento (LAESSLE 

1996; GHIZ e CHRISLER 1995). 

A utilização de alimentos habituais na dieta e o controle da 

ingestão de alimentos por meio da contagem de calorias permitem 

maior flexibilidade nas escolhas alimentares. Esta prática favorece a 

realização de escolhas alimentares benéficas ao organismo em 

qualquer ambiente. É importante que o terapeuta forneça uma dieta 

suficientemente criativa e que favoreça a perda de peso enquanto 

preserva a saciedade, a qual é um aspecto essencial e prazeroso da 

dieta (TREMBLAY e col. 2002). 

 

 

A questão do peso 

Programas comportamentais estabelecem como meta, a 

perda e manutenção após um ano de intervenção de 10% do peso 

inicial (WING e HILL 2001). Desta forma, um passo fundamental 

rumo ao controle efetivo de peso é o estabelecimento de metas 

realistas. 



 35

A presença de expectativas não realistas sobre o peso 

corporal e dificuldades em construir uma imagem corporal adequada 

podem fazer com que mulheres obesas falhem em manter o controle 

de peso ao longo do tempo e devem ser discutidas durante o 

processo de emagrecimento (WEISS 2004).  

Segundo FOSTER (2002), ao discutir este aspecto com as 

mesmas é importante ser claro sobre o que a perda de peso pode e 

o que não pode promover. É preciso esclarecer que a perda de peso 

irá, certamente melhorar a qualidade de vida e saúde da pessoa, 

mas não irá garantir um emprego melhor ou um casamento mais 

feliz. Por outro lado, deve-se encorajar o estabelecimento de uma 

auto-estima que seja independente do peso. 

Portanto, discutir os limites biológicos de cada pessoa 

engajada em programas de emagrecimento torna-se fundamental, 

uma vez que seu peso não é infinitamente maleável e há limites 

biológicos para o tamanho corporal de cada um. Este aspecto é 

especialmente importante para as mulheres uma vez que estas são 

culturalmente mais expostas ao mito do corpo perfeito como 

discutido anteriormente (DELANEY e col. 1997). 

 

 

Auto-monitoração e Auto-consciência 

A auto-monitoração da ingestão de alimentos deve ser 

realizada por meio do diário alimentar que é uma das técnicas mais 

utilizadas e é um método de avaliação de como a pessoa está 

modificando seus hábitos. O mesmo pode conter o que, quando e 

onde elas comem e pode conter as circunstâncias: como se sentem, 

o que fazem (WISOTSKY e SWENCIONIS 2003). 

Os diários foram criados inicialmente para capturar as 

pequenas experiências da vida diária que preenchem a maior parte 

do tempo da pessoa e ocupam a vasta maioria de sua atenção 

consciente. Estes permitem registrar eventos e experiências à 



 36

medida que ocorrem naturalmente, num contexto espontâneo 

(WHEELER e REIS 1991). 

Ao fornecer estas informações as pessoas irão observar e 

apresentar detalhes desta experiência que de outro modo não seria 

possível para elas observarem. Estes detalhes, quando ligados ao 

comportamento alimentar, podem ser fundamentais para sua efetiva 

transformação (BOUTELLE e col. 1999).  

Os diários também permitem estudar fenômenos que 

apresentam uma dinâmica temporal e cíclica com a alimentação. 

Pode-se determinar os antecedentes, correlatos e conseqüências de 

experiências diárias e as diferenças individuais nesse processo 

(HOLLI e col. 2003). 

Entretanto, a utilização do diário requer treinamento, 

comprometimento, tempo e dedicação por parte da mulher 

participante de um programa de emagrecimento, o que podem ser 

aspectos negativos da sua utilização. Dessa forma, sua utilização 

demanda que a sua função para o processo de mudança de 

comportamento alimentar seja discutida de maneira detalhada com 

as mulheres (POSTON e FOREYT 2000).  

Neste sentido, um aspecto importante relativo ao 

preenchimento deste material é determinar a freqüência e a duração 

com a qual o diário deve ser preenchido a fim de obter informação 

útil. Os diários nos quais as pessoas recordam sua experiência e 

não a anotam à medida que esta ocorre, apresentam falha ligada a 

limitada habilidade em recordar os acontecimentos, levando a uma 

lembrança parcial dos fatos. É importante estabelecer um intervalo 

de tempo em base diária para que os mesmos sejam preenchidos 

(BOLGER e col. 2003). 

Dessa forma, o tipo de diário que melhor se encaixa às 

necessidades que o processo de emagrecimento impõe, é aquele 

baseado nas contingências de evento, ou seja, requer da pessoa 
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que forneça o relato da alimentação a cada vez que o evento em 

questão ocorrer (WHEELER e REIS 1991). 

 

Auto-confiança e auto-eficácia  

A auto eficácia pode ser definida como uma crença pessoal 

na capacidade de executar tarefas específicas (como o controle da 

alimentação) em uma variedade de diferentes circunstâncias (HOLLI 

e col. 2003).  

Do ponto de vista de BANDURA (1995) uma terapia de 

sucesso deve ser orientada para aumentar o grau de confiança que 

uma pessoa apresenta na sua habilidade de realizar determinado 

comportamento. 

Poucos estudos avaliaram este componente do 

aconselhamento dietético. Porém, há evidências de que este tenha 

um importante papel na mudança de comportamento alimentar, 

sendo um importante preditor da mudança de comportamento 

(FOREYT e GOODRICK 1994). 

A auto-percepção da eficácia pode afetar a maneira como as 

pessoas escolhem as mudanças que irão realizar. Nesse contexto, o 

estabelecimento de metas pode melhorar a percepção pessoal de 

auto-eficácia e a satisfação com os resultados. Assim, o 

estabelecimento de submetas passíveis de serem alcançadas de 

acordo com a capacidade pessoal do cliente em realiza-las, é um 

importante passo para melhorar esta percepção (ROACH e col. 

2003). 

Uma outra questão importante é avaliar a percepção pessoal 

sobre sua auto-eficácia. Um baixo sentimento de auto-eficácia pode 

ser corrigido à medida que a pessoa experimenta sua capacidade 

em promover mudanças. Nesse sentido, a percepção do sucesso é 

mais importante que o sucesso em si (STRECHER e col. 1986). 
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Os fatores que mais afetam a auto-eficácia são, em primeiro 

lugar, realizar uma tarefa com sucesso. Entretanto, a observação de 

que outras pessoas podem realizar determinado comportamento 

pode ser um forte estímulo assim como o encorajamento verbal por 

parte do conselheiro (SENEKAL e col. 1999). 

Este aspecto é de extrema importância, especialmente ao se 

tratar de mulheres obesas. A história pessoal na qual uma série de 

tentativas frustradas já foi realizada, faz supor que o sentimento de 

auto-eficácia encontre-se bastante reduzido e pode favorecer o 

abandono do tratamento (SHERWOOD e col. 1999). 

É importante lembrar que o abandono do tratamento e o 

sentimento de fracasso daí resultante, são experiências mais 

freqüentes na vida de mulheres obesas do que o sentimento de 

sucesso advindo de observar-se sendo capaz de seguir as 

orientações relativas á prática de controle de peso (APFELDORFER 

e ZERMATI 2001). 

O aumento no nível de auto-eficácia, quanto ao 

questionamento sobre seu tratamento, aumenta o nível de satisfação 

com o mesmo (KIDD e col. 2004). Os tratamentos comportamentais 

reforçam a auto-eficàcia ao promoverem estratégias que aumentem 

a sensação de controle sobre as escolhas alimentares. Este 

processo pôde ser observado entre mulheres obesas em tratamento 

cognitivo-comportamental para perda de peso. Estas mostraram 

redução nos episódios de compulsão alimentar periódica e aumento 

na auto-eficácia e auto-imagem (WOLFF e CLARK 2001). 

Por outro lado, entre mulheres que iniciaram um programa 

comportamental de emagrecimento, aquelas categorizadas com 

incrédulas, tiveram maiores níveis de desistência e menor sucesso 

na perda de peso do que aquelas consideradas confiantes (DENNIS 

e col. 2001). 
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Entre pacientes de um programa para perda de peso 

aqueles que estavam confiantes tinham maiores níveis de crenças 

na auto-eficácia e menores níveis de depressão. A análise dos 

dados mostrou que mulheres que iniciaram o tratamento na 

categoria incrédulas e se tornaram confiantes durante o tratamento, 

perderam duas vezes mais peso do que aquelas que continuaram 

incrédulas (DENNIS e GOLDBERG 1996). 

 

 

Mudança de atitude 

Os obesos que iniciam a procura por tratamentos de 

emagrecimento parecem estar em maior freqüência no que 

PROCHASKA (1994) chamaria de estágio de contemplação, ou seja, 

estes querem a resolução do seu problema (perda de peso, no 

caso), porém, não querem realizar nenhuma mudança em seus 

hábitos ou qualquer característica de suas vidas.  

Para que o tratamento da obesidade seja iniciado e mantido 

com sucesso é necessário que a pessoa se sinta responsável, não 

pela presença da doença, mas por fazer as mudanças necessárias 

para que esta seja controlada (DI MATTEO 1994). 

Pessoas que participam ativamente do processo de 

aconselhamento adquirem um melhor entendimento de suas 

questões de saúde, são mais comprometidas com os planos de 

tratamento, ganham maior senso de controle sobre as decisões 

médicas e atingem maior efetividade no controle da doença (TRAN e 

col. 2004; ALEXANDER e col. 2002).  

Entre mulheres obesas que tomaram parte em um 

programa cognitivo comportamental, observou-se associação entre a 

redução da insatisfação com o peso corporal e níveis de depressão, 

e episódios de compulsão periódica (WARDLE e col. 2001). 
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Prazer na alimentação e a atenção 

As preferências alimentares têm um importante papel na 

escolha de alimentos. O maior obstáculo para fazer mudanças 

comportamentais em grupo de adultos foi não querer deixar de 

consumir alimentos preferidos, especialmente aqueles ricos em 

açúcar e gordura (GRIEVE e WEG 2003). 

A mudança de comportamento lida com estímulos 

reforçadores de determinado comportamento que é conseqüência da 

presença do estímulo. O fato é: alimentos ricos em gordura e açúcar 

têm maior poder reforçador do que aqueles com baixa quantidade de 

energia. Assim, mudanças alimentares que reduzem o consumo 

destes alimentos, podem levar a uma redução no reforço obtido pela 

ingestão dos alimentos preferidos pela pessoa (SMITH e EPSTEIN 

1991). 

A teoria Comportamental Econômica sugere que, em adição 

às preferências, o consumo de um determinado alimento (em livre 

demanda) será influenciado por fatores como o nível de fome, a 

habilidade de escolher livremente entre diferentes reforçadores e a 

disponibilidade e custo comportamental do alimento alternativo.Em 

geral, o consumo do alimento é inversamente proporcional à 

dificuldade para obtê-lo (LAPPALAINEM e EPSTEIN 1990). 

Assim, o sucesso de qualquer intervenção é influenciado pelo 

nível de satisfação produzida pelos alimentos pobres em gordura e 

energia. Se os alimentos alternativos aos alimentos ricos em energia 

não apresentarem as características reforçadoras dos alimentos 

originalmente ingeridos, o grau de utilização destes alimentos em 

longo prazo será limitado (FREED e GREEN 1998). 

É possível que a exposição contínua a alimentos com baixa 

densidade energética, aumente sua aceitação e seu valor reforçador 

seja aumentado ao longo do tempo se consumido de maneira 

regular (EPSTEIN 1999; DREWNOSKI 1997). O nível de consumo 

de alimentos baixos em gordura, em programas de emagrecimentos 
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está altamente ligado ao desejo de come-los (GRIEVE e WEG 

2003). 

Dessa forma, favorecer o consumo de alimentos não 

habituais; promover o prazer em consumir alimentação variada e 

equilibrada; facilitar o acesso aos alimentos pouco consumidos; e 

dificultar o acesso a outros alimentos consumidos em excesso, são 

estratégias fundamentais para o controle da ingestão energética 

diária. 

 

Reestruturação cognitiva 

A cognições são pensamentos conscientes que ocorrem de 

maneira automática e podem ser também denominados auto-

dialogo. Estes podem determinar sentimentos e comportamentos e 

as conseqüências destes comportamentos (BECK, 1997).  

Programas de emagrecimento devem, então, observar a 

operação destes pensamentos entre seus clientes a fim de torná-los 

passíveis de transformação e evitando o ganho de peso após o 

término do período de tratamento (BYRNE e col. 2003). 

A reestruturação cognitiva implica em identificar, questionar e 

corrigir pensamentos irracionais. Estes pensamentos ocorrem em 

duas áreas: lidar com recaídas e aceitar perda de peso menor que a 

esperada. A intervenção no caso da terapia comportamental visa 

identificar o problema como ele é: um lapso temporário, do qual é 

possível se recuperar por meio do estudo (como ocorreu) do 

comportamento-problema e da prevenção da recaída (WADDEN e 

FOSTER 2000). 

Estas técnicas se referem a uma variedade de movimentos, 

envolvidos na modificação do modo de pensar e das atitudes do 

cliente. O foco volta-se para os falsos pensamentos e premissas, 

que podem determinar sentimentos e comportamentos contra-

producentes para pessoas envolvidas no processo de 
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emagrecimento (YANOVSKI e DEVLIN 1995; FRIEDMAN e col. 

2005). 

De um modo geral as pessoas não reconhecem que estes 

pensamentos possam ter interferência no seu problema alimentar. 

Portanto, o esclarecimento do papel destes pensamentos é 

importante. Entretanto, somente o reconhecimento destes 

pensamentos e de sua participação no processo não é suficiente 

para promover a mudança. Desta forma, sugere-se que sejam 

levantados os pensamentos que permeiam o processo de 

emagrecimento e que sejam criadas frases de auto-defesa contra os 

mesmos. Estas devem ser usadas a cada vez que um destes 

pensamentos surgir (BYRNE e col. 2003). 

Algumas das distorções cognitivas mais freqüentes são: 1)o 

pensamento do tipo “tudo ou nada” o qual é a base do 

perfeccionismo tão freqüente entre mulheres obesas; 2)a 

supergeneralização: se um evento ruim ocorreu ele se repetirá 

constantemente; 3)filtro mental: a pessoa capta o detalhe mais 

negativo de uma situação; 4)desqualificação do positivo: transformar 

eventos positivos em negativos; 5)conclusões precipitadas: a pessoa 

estabelece uma conclusão negativa mesmo que não haja fatos para 

dar suporte a esta idéia; 6)magnificação ou minimização: eventos 

negativos tomam proporções catastróficas e eventos positivos não 

são considerados importantes; 7)Rotular: ao invés de descrever um 

erro as pessoas se rotulam em função disto; 8)Personificação: uma 

pessoa se vê como a causa de um determinado problema mesmo 

não sendo (HOLLI e col. 2003). 

Um aspecto psicológico que deve ser observado ao 

acompanhar pacientes obesos é o que LOLI (1989), em sua 

dissertação de mestrado, descreve como o lado que quer engordar. 

Muitas vezes em um dado momento do programa pode-se perceber 

que o paciente atinge um plateau quanto à perda de peso. 
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Controle de estímulos 

O controle de estímulos está baseado no fato de que obesos 

são muito sensíveis a estímulos externos (hora do dia, visão de um 

alimento, situação) em proporção aos estímulos internos (sensação 

de fome e saciedade). O método consiste em primeiro diminuir a 

quantidade de estímulos (como ter vários alimentos disponíveis na 

geladeira) e em segundo lugar limitar os lugares, horários e 

atividades associadas á alimentação. A idéia é quebrar a cadeia do 

comer automático (BROWNELL e KRAMER 1989).  

Programas comportamentais que utilizam a modificação 

ambiental e o controle de estímulo, podem ser vistos como meios de 

aumentar a disponibilidade de alimentos saudáveis e diminuir a 

disponibilidade de alimentos ricos em energia, diminuindo ou 

aumentando o custo comportamental ou a disponibilidade dos 

alimentos (LAPPALAINEM e EPSTEIN 1990). 

Um estudo de laboratório foi realizado por GOLDFIELD e 

EPSTEIN (2002) com estudantes universitários que deveriam 

escolher entre lanches comuns e alimentos alternativos (frutas e 

vegetais). O custo comportamental para obtenção dos alimentos 

alternativos permaneceu o mesmo para os alimentos alternativos, 

enquanto para os lanches houve um aumento no custo ao longo do 

estudo. Os resultados indicam que quando o custo de cada tipo de 

alimento era igual, os participantes consistentemente escolhiam os 

lanches. À medida que o custo para obtenção dos lanches aumentou 

os estudantes passaram a escolher as frutas e vegetais. 

 

 

Reforço Positivo 

O reforço positivo para as metas atingidas, faz com que a 

mudança de hábitos se consolide de maneira mais tranqüila . O 

reforço ajuda a manter o estímulo e mostra que existem outros 
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prazeres na vida além da alimentação (MORAN 1999; WILLIAMS 

1997).  

 

Prevenção da Recaída 

Prevenção da Recaída é uma técnica que tem por objetivo: 

mostrar que o sucesso ou a falha no controle de peso é só um 

aspecto da vida da pessoa obesa e que a falha em um ponto não 

significa que todo o processo está perdido (MARLATT e GORDON 

1993). 

Pessoas que conseguem manter seu peso reduzido após 

perda de peso relatam com mais freqüência usar técnicas 

comportamentais de controle da ingestão de gordura e costumam 

pesar-se com freqüência periódica mais do que pessoas que não 

conseguem manter o controle de peso corporal (MCGUIRE e col. 

1999). 

Assim, a recuperação do peso perdido após intervenção 

ocorre por uma dificuldade em manter as modificações 

comportamentais adquiridas (MCGUIRE e col. 1999). Segundo 

KLEM e col.s (2000) à medida que as pessoas permanecem com 

seu peso reduzido por longo tempo, o esforço para manter o controle 

comportamental diminui favorecendo a manutenção do peso 

reduzido. 

MARLATT e GORDON (1993) descrevem este 

comportamento como a rota da recaída. Segundo ele, pacientes com 

comportamento adicto fazem escolhas que levam a episódios nos 

quais a perda do controle é praticamente inevitável. Entretanto, esta 

rota não é traçada de maneira refletida, mas sim usando estratégias 

que fazem com que a pessoa acredite que não tinha opção quanto 

às escolhas que tomou. 
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Modalidades de tratamento: em grupo ou individual 

 

O tratamento comportamental da obesidade tem sido 

desenvolvido baseado em atendimentos em grupo. A possibilidade 

de convívio com pessoas que apresentam o mesmo tipo de 

problemática e a busca, em conjunto, de soluções para os 

problemas parece caracterizar a força dos grupos. No atendimento 

individual, por outro lado, a atenção do profissional está 

integralmente voltada para a resolução dos problemas de um único 

indivíduo (MINICUCCI 2002).  

O trabalho em grupo permite economia de recursos e tempo 

uma vez que o programa pode ser aplicado em uma série de 

pessoas ao mesmo tempo, então, torna-se importante comparar a 

efetividade dessas duas modalidades de atendimento (AVENELL e 

col. 2004). 

Em estudo realizado por JEFFERY e col. (1983), comparando 

a evolução de pessoas alocadas em grupos ou em atendimento 

individual, foi observada maior perda de peso do no atendimento em 

grupo, durante as 15 semanas de intervenção. Um ano após a 

intervenção ambos os grupos haviam ganhado peso. 

Os grupos direcionados ao tratamento da obesidade têm 

seguido as seguintes características: devem ser terapêuticos e 

educativos. O papel de cada uma dessas características no 

desenvolvimento do trabalho irá depender do treinamento do líder do 

grupo. É importante ressaltar que grupos puramente terapêuticos ou 

somente educativos não funcionam como programado (HAYAKI e 

BROWNELL 1996). O grupo pode ser importante, pois permite que 

os pacientes troquem experiências e que um forneça elementos que 

possam auxiliar outros a encontrarem formas de por em prática as 

mudanças necessárias à dieta (MINICUCCI 2002). 
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O desenvolvimento de intervenções mais efetivas ao longo 

prazo requer uma melhor compreensão do que motiva a adesão à 

mudança de estilo de vida (WING e col. 2001). 

 


