
A Psicologia na Obesidade

Prevenção

A psicologia defende que é na relação 
que o indivíduo se constroi.

Relações e laços familiares que se com-
pletam, que se conjugam no sentido de 
uma maior proximidade e distribuição dos 
afetos, da compreensão, do conflito tam-
bém, da descontinuidade desses confli-
tos em oposição à satisfação imediata por 
via dos alimentos e do preenchimento da 
falha dessas mesmas relações. 

Para tal é necessário, tempo.
Uma vez identificado o desconforto 

pelo crescente aumento de peso deve 
consultar o seu médico assistente que fará 
uma avaliação imediata e o/a encaminhará 
para os profissionais especializados em 
matéria de excesso de peso ou obesidade.

Como calcular:
Divida o seu peso atual em Kg pela sua 

altura ao quadrado, em metros.

IMC (kg.m-2) Interpretação

Menos de 16,5 Desnutrição

De 16,5 a 18,5 Magreza

De 18,5 a 25 Normal

De 25 a 30 Excesso de Peso

De 30 a 35 Obesidade Moderada

De 35 a 40 Obesidade Severa

Superior a 40     Obesidade Mórbida

Para cálculo do seu IMC-Índice 
de Massa Corporal

Psicologia Clínica



A PSiCOlOgiA NA ObESiDADE

O que é a Obesidade?

A obesidade é uma doença, reconhe-
cida pela OMS – Organização Mundial de 
Saúde. 

Esta organização define a obesidade como 
uma doença caracterizada pelo excesso de 
gordura armazenada no corpo e que pode 
atingir graus passíveis de afetar a saúde.

O excesso de gordura é o resultado de 
sucessivos balanços energéticos, positivos 
em que a quantidade de energia ingerida 
é superior à quantidade de energia gasta.

No expectro das doenças do compor-
tamento alimentar, a obesidade está posi-
cionada num extremo de um continuum,  
enquanto no outro, verificamos a anorexia/
bulimia.

A OMS alerta para um aumento expo-
nencial desta doença em países desenvol-
vidos e prevê uma epidemia na primeira 
metade deste Século.

Adverte ainda para os elevados riscos de 
mortalidade por via das doenças associa-
das ou comorbilidades.
São elas :
n  Diabetes tipo ii
n  Doença vesicular
n  Dislipidémia
n  insulinoresistência
n  Dispneia
n  Apneia do sono
n  Doença coronária
n  Osteoartrose (Joelho) 
n  Hiperuricémia e gota
n  Cancro da mama na pós menopausa 

– endométrio
n  Ovário poliquístico
n  Alterações hormonais de reprodução 

com diminuição da fertilidade
n  Dor lombar
n  Risco anestésico
n  Possiveis malformações fetais associadas 

à obesidade materna

Causas da Obesidade

As causas podem ser de origem gené-
tica, metabólica, ambiental e psicológica/
comportamental.

 
Quando é que a Psicologia Clínica 
intervém?

Sempre que haja sofrimento.
Amiúde, ouve-se a expressão  culpabiliza-

dora “se fechar a boca resolve o problema”.

Consequências Psicopatológicas 
da Obesidade

n  Quadros depressivos, caracterizados 
pela culpa e pelo desânimo. 

n  Quadros ansiosos, caracterizados pela 
procura de satisfação/apaziguamento 
imediatos.

Uma vez que a obesidade tem causas 
variadas, com destaque para causas psi-
cológigas, ou seja da relação com o outro, 
nada mais redutor do que consignar a 
doença da obesidade a um só aspecto, o 
dos alimentos, ou como se comporta pe-
rante os alimentos. 

A abordagem ao doente obeso terá que 
ser forçosamente multidisciplinar.

O doente obeso vai ganhando peso ao 
longo da sua vida, com casos de obesi-
dade infantil, na adolescência e já na idade 
adulta. A doença é transversal a todas as 
idades e não se compadece com religiões, 
crenças, etnia, nem tão pouco estratos 
sociais.  

inúmeras dietas são anunciadas, por 
vezes, muito restritivas e promovidas como 
mágicas; Promessas de perca de peso sig-
nificativa no espaço de um mês, 12 dias.

Findo este quase jejum alimentar, com 
alguns ganhos em termos de perca de 
peso, o corpo e a mente dissociada deste, 
pela auto-imagem, tende a fazer um (re)
ganho de peso.

Este processo acarreta inúmeras frustra-
ções, sentimento de derrota, de incapaci-
dade, de vergonha, de culpa, de medo, de 
angústia, ansiedade, que destroem a auto-
-estima e o auto-conceito (o que eu penso 
que os outros pensam de mim). 

O impulso, que se manifesta sob um 
desejo incontrolável de comer qualquer 
coisa, que “os abrace”, que os console, 
que os faça sentir amados, aconchega-
dos e que apazigue a ansiedade que se 
instalou, muito antes de qualquer au-
mento de peso. Sim, o doente obeso 
come em excesso, ou de forma desre-
grada, para se apaziguar, internamente, 
psicológicamente.

Consequências Psicossociais 
da Obesidade

O Preconceito
A história mostra-nos que o precon-

ceito contra individuos obesos não é só 
um simples fruto de modas ou de cor-
pos ideais. A religião budista estigmatiza 
a obesidade como uma consequência 
Karmica de uma falha moral. Na religião 
cristã, a gula é descrita como um dos 
sete pecados mortais. Hoje é sabido que 
a obesidade também tem causas gené-
ticas. No entanto o preconceito persiste 
a que alguns autores chamaram de a ul-
tima forma de preconceito ainda aceitável 
socialmente.

Discriminação
A discrimição observa-se nas várias 

áreas sociais do doente obeso.
Na educação, e ao nível da escolari-

dade, sobretudo no género feminino, há 
uma diminuição de doentes com excesso 
ou obesos que abandonam o ensino, ape-
sar da igualdade de aptidões intelectuais.

Nas relações sociais e outras, verifica-se 
uma menor probabilidade de encontrar 
parceiros para namorar ou constituir fami-
lia. Uma menor probabilidade de serem 
contratados para empregos com carreira 
ou possibilidade de a fazer. Nas amizades 
mais antigas verifica-se alguma  compai-
xão, por aquele ou aquela que sofre desta 
doença. 

Novas amizades e contacto com os 
pares, é sem dúvida motivo de sofri-
mento, pela vergonha, culpa e discrimina-
ção que sente o doente obeso.

O binge eating ou transtorno de desor-
dem/compulsão alimentar periódica, é 
caracterizado pela ingestão  de grande qu-
natidade de alimentos num curto periodo 
de tempo (até 2 horas), acompanhado da 
sensação de perda de controle sobre o 
quê ou o quanto se come.

Alimentação noturna ou acordar du-
rante a noite para comer.

Passar o dia inteiro sem alimentos e che-
gada a hora de regressar a casa, palco da 
ansiedade acumulada durante o dia, e das 
relações familiares e seus conflitos.    

A identidade do doente obeso, é perce-
bida pela sua imagem corporal, conotados 
como “gordinhos”, simpáticos, afáveis, ale-
gres e bem dispostos, sempre prontos para 
o outro; o medo da rejeição sobrepõe-se e 
adaptam-se. 


