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JUSTIFICATIVA 

 

A necessidade de desenvolver estratégias eficazes para o 

adequado controle da obesidade tem tomado muito tempo e 

recursos de pesquisadores em todo o mundo. GLENNY e col (1997) 

publicaram uma revisão sistemática da literatura na qual apontaram 

para o fato de que a maioria dos trabalhos apresenta qualidade 

metodológica baixa e dessa forma é difícil chegar a uma conclusão 

sobre quais as melhores metodologias para o efetivo controle da 

obesidade. De qualquer modo, os autores indicam que a terapia 

comportamental pode ser um instrumento útil no controle da 

obesidade. 

A utilização de estratégias comportamentais parece ser um 

dos fatores que facilita aos indivíduos manterem-se mais magros à 

longo prazo, após os programas para perda de peso (Mc GUIRE e 

col 1998).  

Pesquisas atuais apontam para o fato de indivíduos obesos 

parecerem requerer intervenções intensivas e individualizadas para 

obterem o sucesso desejado. Pode-se utilizar, para tanto, programas 

educacionais específicos voltados para reduzir o peso corporal ou 

prevenir aumento de lipídio corporal os quais devem envolver 

também habilidades práticas além do conhecimento teórico 

(ANGELICO e col 1991). 

A utilização de técnicas comportamentais associadas a 

orientação de dieta com restrição calórica moderada parece ser um 

dos mecanismo para perda de peso que melhores resultados 

apresentam a longo prazo. 

A primeira hipótese deste trabalho busca caracterizar do 

ponto de vista sociocemográfico, as mulheres que buscam 

tratamento para perda de peso. Outra hipótese procura avaliar a 

evolução destas mulheres após participação em programa de 
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emagrecimento baseado na aplicação de técnicas comportamentais 

associadas à dieta com restrição calórica.  

A terceira hipótese visa investigar as crenças e pensamentos 

relativos à prática de dieta para perda de peso e controle de peso 

corporal e a interferência do programa de emagrecimento aplicado 

sobre as mesmas. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GERAL  

Avaliar as cognições e atitudes de mulheres obesas relativas 

à alimentação e controle de peso . 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Caracterizar as mulheres obesas com relação à variáveis 

sociodemográficas. 

Avaliar a evolução do estado nutricional das mulheres obesas 

a partir dos indicadores antropométricos de peso e altura. 

Avaliar as cognições e atitudes das mulheres em intervenção 

relativas às práticas alimentares e controle de peso. 

 

 

 

 

 


