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RESUMO 
 

Os índices de obesidade e transtornos alimentares vêm se tornando cada vez mais significativos, afetando 
desde a rotina do indivíduo até o aumento na pré-disposição de inúmeras doenças. O objetivo deste 
trabalho é avaliar as possíveis desordens no comportamento alimentar de adultos obesos, levando em 
conta o relacionamento e as escolhas do indivíduo para com os alimentos e associá-los ao grau de 
satisfação corporal, antes e após a intervenção nutricional. A metodologia a ser utilizada será um estudo de 
intervenção quasi-experimental, do tipo antes e depois, que consiste no emprego de questionários, e 
também os pacientes receberam orientações nutricionais e participaram de entrevistas motivacionais. O 
resultado esperado com essa pesquisa é poder compreender a relação da insatisfação corporal com o 
desenvolvimento de atitudes alimentares transtornadas em obesos bem como avaliar se a intervenção 
nutricional é capaz de auxiliar na melhora da imagem corporal e atitudes transtornadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: obesidade; comportamento alimentar; imagem corporal. 
 

1 INTRODUÇÃO  
 
 O excesso de peso e a obesidade são problemas enfrentados por grande parte da 
população mundial, definidos como um acúmulo excessivo de tecido adiposo, que afeta a 
saúde geral do indivíduo, aumentando as chances do desenvolvimento de doenças como, 
dislipidemia, doenças cardiovasculares, diabetes melito tipo II e alguns tipos de câncer 
(MONTEIRO; CONDE, 1999; PEREIRA; FRANCISCHI; LANCHA JR., 2003; KAC; 
MELÉNDEZ, 2003; LAMOUNIER; PARIZZI, 2007;). Além disso, o excesso de peso e 
obesidade são considerados como uma desordem no comportamento alimentar, onde há 
uma ingestão excedente ao gasto energético. 

 A ingestão alimentar está diretamente associada com crenças, sentimentos, 
pensamentos e comportamentos, além de também estar associado ao relacionamento do 
indivíduo com os alimentos, isto é, quanto melhor for a ligação com o alimento, melhores 
vão ser as escolhes alimentares. Do mesmo modo, atitudes transtornadas englobam 
ideias inflexíveis, tendo como resultado tanto o receio quanto a obsessão por 
determinados alimentos (SUNDAY; EINHORN; HALMI, 1992; ALVARENGA; PHILIPPI; 
SCAGLIUSU, 2010). 

 Do ponto de vista sociocultural nos tempos atuais, a gordura corporal é uma 
preocupação muito grande. Saur e Pasian (2018) argumentam que de fato, a maior parte 
da população está acima do peso, contudo, a condenação desses maiores níveis de 
gordura, estipularam que emagrecer é uma obrigação para que busca qualidade de vida. 
Além disso, nunca ouve tanto bombardeio de corpos ideais pela mídia, levando a busca 
incessante pelo corpo impecável. Segundo os autores, esse ideal é tão relevante que 
tornou o excesso de peso um sinal de humilhação, indicando descuido, preguiça, desleixo 
e ausência de disciplina (SAUR, 2018). 
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 Nos dias de hoje, esse tema tem causado maior relevância e apreensão diante do 
aumento no número de transtornos alimentares (anorexia, bulimia, compulsão alimentar, 
entre outros) e obesidade. Ademais, indivíduos com atitudes transtornadas têm uma ideia 
deturpada da imagem corporal, apresentando um alto desagrado corporal, adjunto com a 
preocupação em engordar, o que os leva a provar de situações extremas para perder 
peso (MAGALHÃES; MENDONÇA, 2005; CORDÁS; WEINBERG, 2002; HAY, 2002). 

 Os padrões de beleza se alteram todos os dias e é cada vez mais difícil de atingi-
los. Estar entre os padrões personifica o sucesso pessoal e profissional, o que leva 
admiração, e não estar entre eles, leva a sentimentos de inferioridade, recusa e críticas 
alheias. De acordo com Adami (2005), a imagem corporal abrange emoções, aspectos 
sociais, culturais e cognitivos, tendo relação entre o ser humano e o meio em que vive. 
Essa imagem é o que a pessoa visualiza no espelho, muitas vezes ocorrendo distorções e 
imagens irreais devido a experiências passadas ruins. Muitas vezes os indivíduos estão 
cheios de sentimento negativos, como a culpa, e não tem atitude para encarar e resolver 
tais problemas. A partir do momento que o indivíduo tem consciência da sua imagem 
corporal e da possibilidade de ter um corpo bonito e saudável através de intervenções na 
sua saúde, isso fará com que ele prospere e tenha habilidades emocionais para viver bem 
dentro de sua condição pessoal (SCHILDER, 1999; ADAMI, 2005; KAUFMAN, 1993). 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 Trata-se de um estudo de intervenção quasi-experimental, do tipo antes e depois – 
no qual cada paciente será seu próprio controle, com duração de 12 semanas. A amostra 
será constituída com base na adesão voluntaria de indivíduos adultos com sobrepeso ou 
obesidade que se inscreveram para a participação do Grupo de Estudos em Educação 
Física, Fisioterapia, Esportes, Nutrição e Desempenho (GEFFEND) do Centro 
Universitário de Maringá – Unicesumar, Maringá-PR, programa este multiprofissional de 
tratamento do excesso de peso e obesidade. 

 Será aplicado a Escala de insatisfação corporal (BSQ) (Anexo 1), Escala de 
atitudes transtornadas (EAAT) (Anexo 2) e Escalas de silhuetas de Stunkard (Anexo 3). 
Todos esses testes serão aplicados antes e após as intervenções nutricionais. Além 
disso, será coletado o sexo e idade dos participantes.  

 A intervenção nutricional será baseada na Nutrição Comportamental. Uma vez por 
semana os pacientes receberam orientações nutricionais e participaram de entrevista 
motivacional (ALVARENGA et al. 2018). Além disso, três vezes na semana os 
participantes farão 60 minutos de hidroginástica. 

 Os dados serão tabulados e organizados com auxílio do Microsoft Excel 2010. A 
análise estatística simples será adotada primariamente e, se necessário, testes 
paramétricos (T-student) ou não paramétricos (Mann-Whitney) serão utilizados.  

 

3 RESULTADOS ESPERADOS 

 

 No estudo de Saur e Pasian (2008), foi encontrado que, de fato, há uma relação 
significativa entre o aumento de peso com a insatisfação da imagem corporal, e além 
disso, mostra-se relevante práticas voltadas à promoção da saúde, ainda mais no caso 
dos transtornos ligados ao peso e à alimentação. 

 Além disso, os argumentos de Schilder (1999) são agregados, com a ideia de que, 
a imagem corporal excede os limites do corpo, encontrando não só mudanças na 
fisionomia, mas também, alterações nos aspectos psicossociais dos indivíduos. 
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Nesta pesquisa espera-se que, após as intervenções nutricionais, os pacientes 
com sobrepeso ou obesidade obtenham melhora na imagem corporal e nas atitudes 
transtornadas, além de terem um melhor entendimento diante das escolhas alimentares e 
do conhecimento nutriconal.  
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