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CONCLUSÃO 
 

As mulheres participantes do trabalho apresentam baixa 

freqüência de atividade física e média de 18 anos desde o início do 

excesso de peso. 

Houve redução de peso entre as mulheres participantes do 

programa de emagrecimento baseado na aplicação de técnicas 

comportamentais e na modificação das cognições, crenças e 

atitudes quanto à alimentação e controle de peso. 

Observou-se redução do IMC entre as mulheres participantes 

do programa e redução na proporção de obesidade classe I foi 

observada entre as mulheres participantes do programa de 

emagrecimento. 

Ao início do programa, a prática de dieta para emagrecer 

apresentou significado ligado à privação de alimentos apreciados e à 

imposição de alimentos não habituais. O discurso final apontou para 

a modificação nesse conteúdo demonstrando que a liberdade de 

escolha e a visão da prática de dieta para controle de peso como um 

processo contínuo, passaram a fazer parte do repertório de 

estratégias ligadas ao controle de peso. 

No início do estudo os momentos nos quais a prática de dieta 

não estava presente eram associados pelas mulheres participantes 

do programa de emagrecimento com sentimentos de falta de 

controle e incapacidade diante da ingestão de alimentos. Após a 

realização do programa as mulheres demonstraram o entendimento 

de que o controle da alimentação apresenta um caráter contínuo. 

Quanto às cognições ligadas à prática de dieta, pode-se 

observar que ao início do estudo as mulheres consideravam que 

dietas para perda de peso deveriam conter somente alguns tipos de 

alimentos, alguns alimentos deveriam ser eliminados da dieta e 

deveria haver redução da ingestão de alimentos. Ao final do 

programa elementos ligados ao prazer na alimentação foram 
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apontados como parte do controle da ingestão de alimentos, assim 

como a liberdade de escolha e a conscientização sobre a própria 

alimentação.  

A entrevista inicial demonstrou que as dificuldades para 

colocar uma dieta em prática, apontadas pelas mulheres foram a 

monotonia da dieta, o sentimento de falta de capacidade em manter 

os comportamentos por longo período de tempo e a necessidade de 

comer alimentos apreciados. Ao final do programa as mesmas 

relataram que as dificuldades em implementar o programa foram 

anotar os alimentos no diário, reduzir a quantidade de alimentos, ter 

atenção sobre a alimentação e modificar os conceitos sobre dieta 

pré-existentes. 

Na entrevista inicial, as dificuldades em manter o peso 

reduzido após terem realizado uma dieta para redução de peso 

foram a falta de controle sobre a alimentação, a falta de aprendizado 

de novos hábitos alimentares e a proibição de determinados 

alimentos. Na entrevista final pode-se observar que as dificuldades 

relatadas foram o entendimento de que é necessária atenção 

permanente sobre a alimentação, a falta de apoio profissional e a 

força de vontade. 

A discussão dos pensamentos e atitudes ligados ao controle 

da alimentação e do peso corporal parece ser de fundamental 

importância para que estratégias efetivas no controle do excesso de 

peso sejam estabelecidas. Conhecer a bagagem cultural que as 

mulheres com excesso de peso carregam pode ser imprescindível 

para que as mulheres possam apresentar comportamento alimentar 

mais saudável e motivador. 

 


