
ANA CRISTINA PAES LEME GIFFONI CILIÃO TORRES 
 
 

COMPREENDENDO A OBESIDADE  
 
 

A obesidade vem se tornando ao longo dos anos foco de preocupação em 

nossa sociedade, pois se constitui como problema de saúde pública. Pesquisas 

indicam que 27 milhões de brasileiros sofrem com a obesidade hoje. A 

obesidade é considerada um transtorno alimentar (TA) apresentando 

predominância elevada em nosso meio. 

 

Como iniciante no campo da Psicologia da Obesidade, temos como objetivo no 

presente estudo aprofundar nossos conhecimentos sobre a obesidade, 

entendendo seus fatores determinantes sua classificação na busca de novas 

perspectivas no trato da doença.  

 

Primeiramente temos que construir nosso conceito de obesidade. Segundo 

Cataneo (2005), 

 

A obesidade é considerada uma síndrome multifatorial 
na qual a genética, o metabolismo e o ambiente 
interagem, assumindo diferentes quadros clínicos, nas 
diversas realidades sócio-econômicas. Atualmente, é 
considerada uma condição de elevada prevalência, 
que suscita a atenção do clínico, do pesquisador, 
assim como dos que trabalham na área social e 
sanitária. 

 

Por ser um problema determinado por múltiplos fatores, é preciso entendê-los 

para que se possa intervir de forma consciente e precisa no seu tratamento. 

Dentre os determinantes da obesidade podemos elencar os fatores 

psicológicos, sócio-culturais e fisiológicos.  

O estudo em questão terá como foco de discussão os fatores apontados, por 

considerarmos estes, diretamente relacionados á prática em Psicologia. 
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Os fatores psicológicos são aqueles ligados a problemas de auto-estima, 

emoções, crenças, auto-conceito, ansiedade, faltam de afetividade, 

vulnerabilidade á rejeição e sentimento de abandono, são alguns exemplos 

que necessitam ser trabalhados e revistos no tratamento.  

Os sócio-culturais estão relacionados á cultura familiar, hábitos alimentares 

inadequados, inatividade física e estilo de vida. 

Os fisiológicos estão relacionados á genética, problemas metabólicos e 

hormonais.  

É importante compreender que esses fatores estão interligados entre si 

formando uma rede de significações (Rossetti-Ferreira 2000) que constituem o 

comportamento do indivíduo obeso. Cada fator representa um elo na rede, que 

deve ser entendido e trabalhado naquilo que significa e dá sentido ao paciente.  

Segundo Rossetti-Ferreira e cols. (1996), um conjunto de fatores físicos, 

sociais, ideológicos e simbólicos influenciam, a cada instante, todo fazer 

humano e este conjunto deve ser interpretado como uma rede de 

significações. 

 

Podemos classificar segundo Reis (2007) a obesidade quanto à circunstância 

em que ocorre e quanto ao consumo e gasto de energia. 

                         

Quanto á circunstância temos: 1) Obesidade de longa data - obesidade desde 

a infância; é a forma mais difícil de tratar e que tem como causas a herança 

familiar e a hiperalimentação precoce; 2) Obesidade da puberdade - 

característica da puberdade, com maior incidência nas mulheres e que tem 

como causas as angústias e as ansiedades típicas desta fase, bem como 

modificações orgânicas; 3) Obesidade após parar de fumar: ocorre porque 

deixa de se verificar a ação da nicotina que aumenta o gasto de calorias por ter 

uma ação lipolítica para além de reduzir o apetite; 4) Obesidade por interrupção 

de exercícios: característica dos desportistas que param de fazer exercício, 

continuando a ingerir grande quantidade de calorias; 5) Obesidade endócrina: 

atinge, ao contrário do que a generalidade da população acredita, apenas 5% 
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do total de obesos; 6) Obesidade da gravidez:surge durante a gravidez e 

também após o parto, por fenômenos psíquicos e/ou orgânicos; 7) Obesidade 

secundária a drogas:causada por alguns medicamentos como os 

corticosteróides, os antidepressivos e os estrogênios.�
 

 

Quanto ao consumo e gasto de energia temos: 1) Obesidade por Hiperfagia : 

resulta da ingestão de grande quantidade de alimentos ou alimentos muito 

calóricos; 2) Obesidade por gasto insuficiente : resulta de uma vida sedentária 

ou indivíduos que deixam de praticar exercício, não diminuindo a quantidade de 

alimentos ingeridos. 

 

Este estudo nos proporcionou esclarecimento quanto a questões básicas sobre 

a obesidade, oportunizando nosso entendimento sobre o tema. Porém 

queremos ressaltar um aspecto de bastante relevância ao nos propormos 

trabalhar neste campo da saúde. Destacaremos esse aspecto por 

considerarmos esse primordial no trato da obesidade que são as crenças dos 

sujeitos sobre alimentos e forma física por terem essa mais influência� na 

determinação de seus hábitos alimentares e atitudes relacionadas ao peso�

(Nowak e Büttner 2003 in De Cicco). 

 

Crenças podem ser definidas como hábitos de ação, são pensamentos sobre 

determinados que sustentam outras suposições a respeito da identidade e do 

mundo (Cooper et al., 1997). Considera-se, portanto que “as crenças são 

importantes fatores na determinação de condutas relativas ao peso, à 

alimentação e à prática de exercícios” (Nowak & Büttner 2003 in De Cicco) 

 

Sendo as crenças diretamente relacionadas ao sentido e significado que os 

indivíduos dão á sua vida, acredita-se que o trabalho clínico com obesos 

deveria ter como eixo norteador tais questões, para que se obtenham 

resultados positivos no tratamento da obesidade. 
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