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RESUMO 

 

Objetivo: Este estudo terá como objetivo analisar a relação da depressão com a postura de jovens 
diagnosticados com obesidade. Metodologia: Este estudo será descritivo, correlacional de caráter transversal. 
Os avaliados serão jovens diagnosticados com obesidade participantes do Grupo de Pesquisas em Educação 
Física, Fisioterapia, Esporte, Nutrição e Desempenho-GEFFEND. Para coleta de dados será utilizado o 
questionário PHQ-9 para avaliação da depressão e a avaliação postural será feita por meio da utilização do 
simetrógrafo, para identificar desvios posturais. A análise de dados será feita por meio do teste Shapiro Wilk 
e correlação de Pearson para análise das correlações. Resultados Esperados: Espera-se encontrar, após 
este projeto, indicativos de como as variáveis psicológicas podem também ser relacionadas com questões 
físicas de pacientes que são diagnosticados com obesidade. Compreender a relação de variáveis psicológicas 
com as características físicas da população proporcionam uma visão mais detalhada do sujeito, possibilitando 
a construção de estratégias mais completas de atuação com foco na promoção da saúde. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ortopedia; Peso corporal; Saúde Mental; 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são definidas como um grupo de 
diferentes patologias de característica crônica que não apresentam riscos de transmissão. 
Dentro desse grupo se encontra a obesidade determinada como uma DNCT onde ocorre 
um alto acúmulo de gordura corporal, no qual gera prejuízos à saúde de seus portadores 
(PINHEIRO et al., 2004). 

Segundo Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção de Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), cujo resultados foram divulgados pelo Ministério 
da Saúde, a obesidade alcançou, em 2018, 18,9% dos brasileiros e, o sobrepeso já é 
comum em mais da metade da população brasileira, sendo de 54% esta incidência. Em se 
tratando de faixa etária, a obesidade teve um crescimento de 45% entre 45 e 54 anos e de 
26% entre 55 e 64 anos e acima de 65 anos, no entanto o grupo jovem sofreu um aumento 
de 110% entre 2007 e 2017, sendo quase o dobro em relação as demais idades, que em 
geral aumentaram 60%. O sobrepeso também aumentou, com uma taxa de 26,8%, sendo 
que entre os jovens ocorreu um aumento de 56%, entre 25 e 34 anos 33%, 35 a 44 anos 
25% e 14% acima de 65 anos (VALENTE, 2018). 

A obesidade está ligada a vários fatores internos e externos. A genética, o 
metabolismo, a fisiologia, os hábitos alimentares e estilo de vida estão diretamente ligados 
ao desenvolvimento individual da obesidade (OLIVEIRA, 2003). Levando em consideração 
o aumento do índice de obesidade e as influências desta DCNT na fisiologia e morfologia, 
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identificamos uma interferência da obesidade na postura. Conforme o peso e massa 
corporal do indivíduo obeso é maior, maior é a descarga de peso sobre estruturas 
esqueléticas, gerando um risco de deformações, desalinhamentos e desarmonia mecânica, 
este quadro dificulta um tratamento e trabalho que vise a correção do alinhamento e dos 
segmentos esqueléticos (BANKOFF, 2000). 

A postura é definida como uma posição ou ação do corpo em um momento estático 
ou dinâmico, onde os arranjos corporais se encontram em harmonia. Os ligamentos, 
articulações e músculos devem estar em perfeita sincronia para que haja uma boa postura 
(SANTOS et al., 2009). Esta boa postura, denominada postura padrão, enquadra curvaturas 
normais que são: lordose cervical e lombar, cifose torácica e sacral, além disso a postura 
padrão depende do correto alinhamento ósseo (PITA, 2000). 

A adolescência e juventude é marcada pelo crescimento e constantes mudanças 
emocionais, físicas e psicossociais, já que se trata de um momento de transição (AVANCI 
et al, 2007). Com essas inúmeras mudanças o indivíduo apresenta fragilidades, sendo que 
a saúde mental é um fator que se sobrepõe nesta ocasião, um exemplo está citado no 
estudo de Lewinsohn (1993), os resultados desta pesquisa apresentam que a depressão 
chega alcançar 20% da população adolescente, em alguns países. Além disso outro 
problema recorrente na população jovem é a depressão, esta é definida como uma 
síndrome psiquiátrica que se encontra prevalente na população geral, alcançando 3 a 5% 
dela (KATON, 2003). A depressão é um transtorno que envolve alterações de humor e vem 
se tornando cada vez mais frequente, envolvendo todas as faixas etárias (LAFER et al, 
2000). 

 Sendo assim, levando em consideração o alto índice de desvios posturais, 
depressão e obesidade na população jovem, este estudo tem como objetivo através da 
avaliação postural e de depressão identificar a relação desta síndrome psiquiátrica com as 
alterações posturais de jovens diagnosticados com obesidade. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa consistirá em um estudo de campo, descritivo correlacional de caráter 
transversal.  

O grupo avaliado será composto por 100 jovens participantes do Grupo de Pesquisas 
em Educação Física, Fisioterapia, Esporte, Nutrição e Desempenho-GEFFEND na 
UNICESUMAR de Maringá-PR.  

Será utilizado o instrumento PHQ-9, desenvolvido originalmente por Kroenke, Spitzer 
e Williams (2001) e validado para o Brasil por Santos et al. (2013) para avaliação da 
depressão. O PHQ-9 caracteriza-se por ser um instrumento de aplicação relativamente 
rápida, contendo 9 questões que avaliam a presença de cada um dos sintomas para o 
episódio de depressão maior, descritos no Manual Diagnóstico e Estatístico dos 
Transtornos Mentais (DSM-IV).  

Para avaliação postural serão utilizados posturógrafos para detectar de forma visual 
as curvaturas anormais: escoliose (em S ou em C, cervical, torácica, lombar ou sacral) e 
hiperlordose ou hipolordose (cervical ou lombar), hipercifose ou hipocifose (torácica e 
sacral) que serão anotadas em forma de tabela.  
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Para a pesquisa em questão, os dados serão coletados sempre na primeira semana 
das atividades do grupo. O objetivo será coletar as informações de dois destes grupos, 
correspondentes ao grupo do segundo semestre de 2019 e primeiro semestre de 2020. 

Para análise estatística será utilizado o teste de Shapiro Wilk para avaliar a 
normalidade dos dados, além do teste de correlação de Pearson, bem como teste t para 
avaliar as diferenças entre os grupos quanto ao sexo e peso corporal. O projeto será 
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Unicesumar antes de serem realizadas as 
coletas dos dados. 

 

3 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Levando-se em consideração o aumento significativo dos índices de obesidade e 
sobrepeso na população brasileira, é preciso que as diversas áreas de atuação dentro do 
campo da saúde se voltem para este público com o intuito de melhorar sua saúde, tanto 
física quanto psicológica. 

No que concerne à saúde mental, os índices de depressão têm aumentado 
significativamente nos últimos anos nas mais diversas faixas etárias. Segundo a 
Organização Mundial de Saúde (2002), a depressão em um grupo de 10 doenças se 
encontra em quarto lugar, sendo responsável por morte prematura, ressaltando que 20% 
da população cedo ou tarde serão vitimadas pela depressão. Este estudo terá como 
princípio verificar o quadro de depressão de jovens participantes de um projeto com foco 
na diminuição do peso corporal e que tem como principal característica a prática de 
atividade física. 

Os benefícios da atividade física evidenciados na literatura são inúmeros, e os seus 
efeitos têm sido investigados em diversas populações, inclusive em indivíduos com quadros 
depressivos, notando-se uma relação positiva desse tipo de tratamento e a depressão 
(STELLA et al., 2002). Através desta pesquisa espera-se encontrar uma relação entre as 
variáveis emocionais e as alterações posturais com foco nos desvios posturais 
desencadeados pelo sobrepeso e obesidade, com influência da depressão. 

Sendo assim, levando em consideração o alto índice de desvios posturais, 
depressão e obesidade na população jovem, este estudo tem como objetivo através da 
avaliação postural e de depressão identificar a relação desta síndrome psiquiátrica com as 
alterações posturais de jovens diagnosticados com obesidade. 
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