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RESUMO 

A presente investigação teve como objectivo principal contribuir para a melhor 

compreensão dos factores de adesão/sucesso a um tratamento para perda de peso, tendo 

por orientação o modelo construtivista-desenvolvimentista de Joyce-Moniz (1993) e 

uma intervenção cognitivo-comportamental.   

A amostra foi constituída por 35 jovens adultas com excesso de peso ou obesas que se 

voluntariaram para participar neste estudo cujo período de intervenção foi de 16 

semanas.  

Como metodologia de intervenção foi utilizada a automonitorização com a utilização de 

auto-registos do peso, dos graus de controlabilidade e de tentação para a transgressão de 

comportamentos indesejados na perda de peso; e a programação de contingências com 

recurso a estratégias comportamentais para perda de peso. O programa consistiu em 

sessões individuais e na monitorização telefónica com a periodicidade bissemanal no 

primeiro mês de intervenção e semanal no restante.  

Para a análise desenvolvimentista foi utilizada uma entrevista semi-estruturada com as 

dimensões em estudo: causas, confronto, adesão, auto-controlo e vivência da doença. 

Da análise dos resultados concluiu-se que a maior eficácia da intervenção registada em 

termos de perda de peso está associada à: percepção de um maior grau de controlo por 

parte das intervenientes; e à utilização muito frequente da programação de 

contingências com especial relevância para a atenção à sensação de saciedade e a 

realização de exercício físico. 

A análise desenvolvimentista evidenciou que as metodologias comportamentais são 

eficazes em intervenções de perda de peso em indivíduos com significações de 

desenvolvimento do nível 2 para o confronto, adesão e auto-controlo. 

Em suma, esta análise desenvolvimentista contribuiu para evidenciar a necessidade de 

intervenções individuais, no tratamento da obesidade, com adequação das metodologias 

interventivas aos respectivos níveis de significação do indivíduo. 

 

Palavras chave: obesidade, automonitorização, programação de contingências, análise 

desenvolvimentista. 
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ABSTRACT 

The main objective of this study was to contribute to a better understanding of the 

adherence/success of a weight-loss treatment, using a constructivist and developmental 

approach and a cognitive-behavioral intervention.  

The sample was constituted by 35 young female adults with overweight or obesity 

condition that volunteered to participate in a sixteen week intervention program. 

Intervention program consisted of individual sessions and telephone checking, twice a 

week in the first month and afterwards weekly until the end of the program.  

Auto monitoring of (1) controllability versus temptation to transgression, (2) 

controllability versus weight control, (3) temptation to transgression versus weight 

control; and behavioral strategies were used as intervention methodologies 

For developmental analysis a semi-structured interview was used. This interview 

focused on individual believes in five dimensions: cause, coping, adherence, self-

control and the experience of the disease. 

Considering data analyses the intervention proved to be effective, in terms of weight 

loss, for the majority of the individuals. Better results were associated to: higher degree 

of perceived control; and higher frequency in the use of behavior contingencies 

strategies for weight control. 

The developmental analysis showed that behavioral methodologies were more effective 

in individuals that use level 2 of socio-cognitive developmental significations in the 

dimensions: auto-control, coping and adherence. 

Developmental analysis reinforced the need for an individual approach in the definition 

of obesity and weight control programs and that this programs should include 

individuals believes and socio-cognitive levels of significations 

 

Key words: weight loss, self-monitoring, behavior contingencies strategies, 

developmental approach  
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1. INTERVENÇÃO BIOMÉDICA NO TRATAMENTO DA OBESIDADE  

1.1 INTRODUÇÃO  

A obesidade tem sido descrita como uma doença multifactorial, em que os factores 

preponderantes são genéticos, hormonais, demográficos, socioculturais e 

comportamentais (Lenfant, 2001). 

Biologicamente, o excesso de peso surge quando existe um aporte energético superior à 

energia gasta pelo indivíduo, sendo que o consumo de alimentos é controlado por 

hormonas que informam o cérebro sobre o balanço energético. De facto, têm sido 

descritos vários polimorfismos genéticos em hormonas ou receptores hormonais 

expressos em zonas específicas do cérebro que regulam a síntese de moléculas 

controladoras do balanço energético, promovendo assim, a fome ou saciedade consoante 

este é negativo ou positivo. Estes polimorfismos podem ser responsáveis pela 

diminuição na síntese dessas hormonas ou alterações no seu metabolismo. Na sua 

grande maioria representam apenas um aumento da susceptibilidade, isto é, contribuem 

para o aparecimento da doença quando associados a outros factores, salientando-se aqui 

os factores comportamentais (Bouchard, 1996). 

Por essa razão, conhecer a genética de cada indivíduo e o seu metabolismo pode 

contribuir para entender a origem do seu excesso de peso. No entanto, promover a perda 

de peso passa, sem dúvida, pela modificação de comportamentos. 

Como foi referido acima, a obesidade surge quando ocorrem sucessivos balanços 

energéticos positivos contribuindo para o aparecimento de uma sobrecarga de massa 

gorda acumulada no indivíduo e que pode afectar a sua saúde (WHO, 1997, 2000). 

Actualmente a massa gorda é avaliada, de forma indirecta, através do Índice de Massa 

Corporal (IMC) obtido pela fórmula de Quetelet (IMC= peso(kg)/altura (m
2
). Em 1985, 

Garrow demonstrou que este índice  apresentava uma correlação significativa com a 

massa gorda, com um coeficiente de 0,955 para as mulheres e 0,943 para os homens 

(Garrow & Webster, 1985). Apesar de muitos autores considerarem que esta medida 

deve ser encarada com precaução, uma vez que apresenta variações com a etnia, o sexo, 

a idade e a morfologia do corpo,  continua a ser internacionalmente utilizada para 

classificar a obesidade (Carmo et al, 2006).  
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A classificação da obesidade revelou-se fundamental para a identificação de pessoas 

com um maior risco para o desenvolvimento de algumas patologias graves (Fontaine, 

Redden, Chenix, Westfall & Allison, 2003). Desta forma, surgiram classificações que 

têm em consideração pontos de corte, estabelecidos a partir de estudos epidemiológicos 

de risco de morbilidade e mortalidade. Com base nas classificações de Garrow (1982) e 

Bray (1987), a OMS estabeleceu a classificação que é actualmente adoptada a nível 

internacional. De acordo com esta classificação, um IMC ≥ 25 kg/m
2
 representa excesso 

de peso, sendo que de 25,0 a 29,9 kg/m
2
 é classificado como pré-obesidade e 

corresponde a um risco de comorbilidade ligeiramente aumentado; para a obesidade de 

grau I cujo risco é moderado o IMC tem valores entre 30,0 e 34,9 kg/m
2
; a obesidade de 

grau II, com um IMC entre 35,0 e 39,9 kg/m
2
 apresenta um grau de comorbilidade 

grave e a obesidade de grau III ou por muitos autores designada por obesidade mórbida 

corresponde a um IMC≥40 kg/m
2
 apresenta um risco muito grave (WHO, 1995; Ells et 

al, 2006). 

A obesidade infanto-juvenil é uma realidade mundial que está em evidente crescimento 

e contribui para a morbilidade e mortalidade na vida adulta (Wang et al, 2001). 

Diversos estudos têm demonstrado um aumento contínuo de prevalência da obesidade 

nas diversas faixas etárias, merecendo especial atenção os grupos mais jovens (Nammi, 

Koka, Chinnala & Boini, 2004; Nobre, Macedo & Castro, 2004; Carmo, 2006). Estudos 

realizados nas áreas de Lisboa e Porto indicaram que a prevalência de obesidade nos 

jovens é de 5,3% e a de pré-obesidade 18,5% (Ribeiro et al, 2004).  

A presença de obesidade tem sido associada a uma redução na esperança e na qualidade 

de vida das pessoas devido ao risco de complicações associadas, tais como as doenças 

cardiovasculares, diabetes, certos cancros, problemas respiratórios e motores (Mokad et 

al, 2003). Por esta razão, e pelo seu aumento crescente na população jovem tem sido 

alvo de diferentes intervenções terapêuticas que, no entanto, não têm resultado de forma 

muito eficaz. Estes resultados, sugerem que a investigação deve continuar não só a nível 

biológico, com o objectivo de encontrar fármacos que possam actuar na saciedade, 

como a nível psicológico, implementando metodologias que permitam incentivar a 

aquisição de comportamentos saudáveis, promotores da perda de peso e da manutenção 

do peso ideal.  

As intervenções terapêuticas podem ter diferentes abordagens: farmacológicas, 

nutricionais, psicológicas e mais recentemente cirúrgicas. Na sua maioria, estas 
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abordagens são realizadas em indivíduos com obesidade de grau III ou de grau II com 

comorbilidades associadas e frequentemente de forma isolada. Este procedimento, ainda 

muito usual, pode ser o responsável pelo fraco sucesso destas intervenções. 

Actualmente, estão já disponíveis intervenções multidisciplinares em alguns serviços de 

saúde nacionais, que embora recorram a uma intervenção conjunta de médicos 

endocrinologistas, nutricionistas e psicólogos, no entanto justificado por razões 

logísticas, normalmente só o fazem para doentes com obesidade mórbida e indicados 

para cirurgia. Ficam assim excluídos a maioria dos casos. 

1.2 INTERVENÇÃO CIRÚRGICA 

A cirurgia na obesidade é recurso para pacientes com obesidade grau III 

(IMC≥40kg/m
2
) ou com Grau II (IMC≥35kg/m

2
) com comorbilidades associadas, por 

exemplo, hipertensão arterial, diabetes tipo 2 ou outras. Contudo são critérios de 

exclusão a presença de instabilidade psiquiátrica, hábitos aditivos (álcool ou narcóticos), 

pessoas que não sejam capazes de aderir a um tratamento prolongado ou que não 

compreendam os procedimentos envolvidos (Sociedade Portuguesa de Cirurgia de 

Obesidade, 2009). 

Existem três tipos de cirurgia da obesidade:  

a) os procedimentos puramente restritivos, como a banda gástrica, em que se 

condiciona a quantidade de alimentos que a pessoa pode ingerir; 

b) os procedimentos puramente mal-absortivos, como a derivação bilio-pancreática, 

em que a técnica cirúrgica induz um quadro de mal-absorção de vários 

nutrientes; 

c) Os procedimentos mistos, como o bypass gástrico, em que se combina uma 

restrição na capacidade de ingestão alimentar com um quadro de mal-absorção 

(idem). 

Apesar dos resultados de sucesso na perda de peso alcançados com estas técnicas 

cirúrgicas, o seu carácter quase sempre definitivo e invasivo e o risco quer na cirurgia 

propriamente dita quer no período pós-cirúrgico, não as torna a primeira escolha 

estando reservadas para os doentes com obesidade severa em que falharam as 

intervenções convencionais, dieta, exercício físico e toma de fármacos anti-obesidade. 
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Para além dos procedimentos cirúrgicos acima referidos, a introdução do balão intra-

gástrico, por ser uma técnica menos invasiva e reversível tem sido uma alternativa em 

situações em que se pretende uma redução de peso ou de preparação para a cirurgia com 

consequente redução de risco cirúrgico do doente obeso. Esta técnica permite obter bons 

resultados em termos de perda de peso a curto prazo mas a sua utilização não deve 

exceder os 6 meses consecutivos. Dois anos e meio depois da intervenção, apenas um 

terço dos indivíduos mantêm uma perda de peso igual ou superior a 10% do seu peso 

corporal inicial (Dastis et al, 2009).  

A cirurgia bariátrica é normalmente o tratamento mais efectivo na obesidade, resultando 

numa perda de peso significativa num período curto após a cirurgia (Ballantine, 2003; 

Maggard et al, 2005). Contudo, dois anos após a cirurgia a perda de peso estabiliza e 

uma elevada percentagem dos indivíduos ganha o peso perdido (Hsu, Sullivan & 

Benotti, 1997; Hsu et al, 1998). A ingestão alimentar compulsiva ou o “petiscar” 

constante tem sido referido como os comportamentos mais responsáveis pelo ganho do 

peso (Kofman, Lent & Swencionis, 2010). 

Por sua vez, Poole e colaboradores (2005) referiram que os comportamentos alimentares 

inadequados pós-cirurgia estavam associados a afectos negativos e não encontraram 

associação significativa com a ingestão compulsiva alimentar, a indução do vómito, 

impulsividade ou outras doenças psiquiátricas. Estes autores exploraram os seus 

resultados no contexto da teoria da auto-eficácia e encontraram que as expectativas 

irrealistas e ansiedade, muitas vezes resultado de afectos negativos, eram os principais 

preditores de ganho de peso.  

Os resultados obtidos nestes estudos leva a sugerir que as situações de recaída poderão 

estar relacionadas com o facto de o indivíduo perder peso devido à restrição alimentar a 

que fica sujeito sem adquirir comportamentos alimentares adequados a uma perda de 

peso a longo prazo. Para além disso, estão frequentemente subjacentes crenças 

“erradas” relativamente ao tratamento da obesidade ou outras perturbações psicológicas.  

1.3 INTERVENÇÃO FARMACOLÓGICA 

Actualmente em Portugal, a nível da intervenção farmacológica, só existe um princípio 

activo comercializado para o tratamento da obesidade. Este fármaco, o Orlistat, actua no 

intestino delgado diminuindo em cerca de 30% a absorção das gorduras ingeridas.  
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A indicação para fármacos anti-obesidade está reduzida para doentes com obesidade ou 

com IMC ≥ 27kg/m
2
 com factores de risco associados, em que falharam as medidas não 

farmacológicas para a redução ponderal (Direcção Geral da Saúde- Plataforma Contra a 

Obesidade, 2010). 

Paralelamente, vários suplementos para perda de peso são utilizados mas pouco se sabe 

sobre a sua eficiência e segurança. Muitos têm sido considerados como potencialmente 

perigosos para a saúde. Esse risco pode resultar do suplemento por si só ou pela sua 

interacção com medicamentos ou alimentos. Pessoas com condições de saúde 

problemáticas, tais como doenças cardiovasculares, hipertensão arterial e diabetes 

podem estar particularmente em risco. Para além disso, os suplementos podem estar 

contaminados com ingredientes perigosos ou podem não conter o princípio activo nas 

concentrações descritas no documento (Bray, 2008; Rebiera, Guinot, Civade, Bonnet & 

Nicolas, 2012). 

Frequentemente, as pessoas recorrem a estes produtos com a perspectiva de perda de 

peso fácil, isto é, a “cura milagrosa” sendo que muitas vezes apenas funcionam como 

placebos e que a terem um papel na perda de peso será provavelmente mais de cariz 

motivacional para adesão ao programa de perda de peso. 

Relativamente a este assunto, Carvalhas (2010) afirmou: “A prescrição de qualquer 

medicamento para emagrecer implica sempre a recomendação de uma dieta baixa em calorias 

e o aumento do exercício físico. O medicamento por si só, sem uma orientação alimentar 

adequada, não permite mais do que uma pequeníssima redução de peso. E o peso perdido será 

recuperado imediatamente logo que se termine a medicação. Por seu lado, as infusões e outros 

produtos, à venda em farmácias e ervanárias, anunciados insistentemente como “devoradores 

de gordura” com “efeito super-adelgaçante”, principalmente nas vésperas da época balnear, 

não são mais do que pura charlatanice”.  

Sem dúvida que a perda de peso, de forma consistente e eficaz, implica a mudança de 

hábitos alimentares o que exige força de vontade e determinação. Não parecendo existir 

medicamentos ou quaisquer outros produtos que sejam milagrosos para o 

emagrecimento.  

1.4 INTERVENÇÃO NUTRICIONAL 

A intervenção nutricional baseia-se na elaboração de um plano alimentar adequado às 

necessidades metabólicas do indivíduo tendo em conta as suas preferências alimentares 
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e a sua actividade física. Para ocorrer perda de peso é importante diminuir o aporte 

calórico de forma a conduzir a um balanço energético negativo que consequentemente 

potencia a utilização de reservas lipídicas com diminuição do tecido adiposo e 

preservação da massa magra. No entanto, esta restrição não deve comprometer as 

necessidades proteicas, vitamínicas, entre outros elementos essenciais ao homem (Lang, 

2006). 

O elemento chave das recomendações actuais para perda de peso é uma redução 

moderada na ingestão calórica de forma a atingir uma perda de peso progressiva mas 

lenta (NHLBI, 2000). A dieta de baixas calorias, 800 a 1500 kcal/dia, é a preferida pelos 

técnicos de saúde e deve ser distinguida da dieta de muito baixas calorias, 250 a 

800 kcal/dia, que embora conduza a uma maior perda de peso no início do tratamento 

também está associada a um maior ganho de peso (Astrup, Grunwald, Melanson, Saris 

& Hill, 2000). Uma perda de peso rápido não permite a aquisição gradual dos 

comportamentos alimentares adequados, os quais são o elemento necessário para o 

sucesso na manutenção de peso. 

 Mais de metade dos participantes em programas de perda de peso ganham a maioria do 

peso perdido nos primeiros doze meses ou menos e apenas um terço consegue manter a 

perda de peso por um período de 3 anos. A falha das estratégias tradicionais para perda 

de peso levou ao aparecimento de dietas alternativas. Outras dietas mais restritivas 

passaram também a ser utilizadas na perda de peso: dietas pobres em lípidos, ou em 

glícidos e/ou ricas em proteínas. Embora todas estas dietas conduzam a perda de peso, a 

dieta rica em proteínas é aquela que apresenta maior perda de peso aos 6 meses de 

intervenção e esta diferença é mantida aos 12 e 24 meses. Também este tipo de dieta é 

aquele que apresenta melhores resultados na manutenção de peso (Gardner et al, 2007). 

Alhassan, Kim, Bersamin, King e Gardner (2008) defenderam que o melhor preditor de 

perda de peso é a taxa de adesão ao programa alimentar estabelecido e que neste caso 

nenhuma destas dietas apresenta uma relação adesão/perda de peso favorável. Tendo em 

conta estes dados, o conhecimento das estratégias de adesão ao plano alimentar parece 

merecer tanta ou mais atenção que a escolha de nutrientes promotores de perda de peso. 

Para além disso, os estudos que têm investigado a relação entre a adesão e o sucesso na 

perda de peso são poucos e com limitações, tais como, um número de participantes 

baixo, pequenos períodos de follow-up entre outras.  
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 No entanto, a implementação de estratégias de adesão a programas alimentares parece 

ser crucial nestes programas de perda de peso (Alhassan, Kim, Bersamin, King & 

Gardner, 2008; Coons, Roehring & Spring, 2011). 

1.5 EXERCÍCIO FÍSICO 

A associação de dieta e exercício físico é uma recomendação de saúde no tratamento da 

obesidade e manutenção da perda de peso (NHS, 2006).  

O exercício pode ser dividido em dois tipos: exercício físico informal ou mais 

vulgarmente designado por actividade física do dia-a-dia e exercício formal ou 

actividade física estruturada. O primeiro diz respeito a todo o movimento que é 

integrado nas rotinas diárias como por exemplo, subir escadas, ir de transportes públicos 

para o trabalho, ir a pé ao supermercado. O segundo refere-se ao exercício propriamente 

dito, isto é, ida ao ginásio, caminhadas vigorosas, jogar futebol ou ténis, etc. (Teixeira 

& Silva, 2009).  

A actividade física estruturada permite geralmente um maior gasto de energia por 

unidade de tempo e por consequência uma maior perda de peso. 

Não existem dúvidas que o exercício tem um papel muito importante na perda de peso 

pelo gasto energético que produz, pela inibição de ingestão alimentar, pela melhoria na 

qualidade de vida e aumento da auto-estima (Cioffi, 2002). Se para perder peso implica 

um balanço energético negativo, a realização de exercício físico pode contribuir 

significativamente para esse balanço e dessa forma para a utilização das reservas 

energéticas.  

Os participantes em programas de perda de peso são incentivados a encontrar a sua 

forma própria e preferida para incluir o exercício físico no seu dia-a-dia. No entanto, 

para a maioria dos obesos, a actividade física deve ser iniciada lentamente e aumentada 

gradualmente. Em geral é recomendado 30 a 45 minutos de exercício, 3 a 5 vezes por 

semana. No entanto, mais exercício e mais intensidade produzem benefícios adicionais. 

A realização de três períodos de 10 minutos de exercício físico conduz, praticamente 

aos mesmos benefícios que realizado em apenas um período de 30 minutos (NHLBI, 

2000).  

A implementação do exercício físico no estilo de vida não é fácil para muitos obesos 

pela sua baixa tolerância física ao exercício e a pouca satisfação que este lhes confere 
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(Ekkekakis & Lind, 2006). Factores como motivação, auto-eficácia, estratégias de 

coping ou características ambientais tais como, custos e acessibilidade a programas de 

exercício, suporte social e cultural e tempo disponível são importantes preditores de 

adesão ao exercício (Sherwood & Jeffery, 2000). 

Alguns estudos de adesão ao exercício físico tiveram por base a teoria da auto-eficácia e 

do modelo transteórico de Prochaska (Proschaska & Marcus, 1994; Sarkin, Johnson, 

Prochaska & Prochaska, 2001). Destes a auto-eficácia mostrou ser o preditor mais 

consistente na adesão ao exercício (Bandura & Locke, 2003). 

1.6 PROBLEMÁTICA DA ADESÃO NOS PROGRAMAS BIOMÉDICOS DE PERDA DE PESO 

A importância da dieta alimentar associada à realização de exercício físico é 

universalmente aceite como metodologia comprovada para o tratamento da obesidade. 

Também a maioria das cirurgias actualmente utilizadas para diminuir a ingestão 

alimentar ou diminuir a absorção dos nutrientes estão descritas como técnicas de 

sucesso no tratamento desta doença. No entanto, apesar destas evidências é frequente o 

insucesso na manutenção da perda de peso a longo prazo. Nesse sentido, vários estudos 

têm sido realizados com o objectivo de compreender estes resultados e a fraca adesão às 

recomendações dos profissionais de saúde tem sido referida como a principal causa para 

esse insucesso (Coons, Roehring & Spring, 2011; Poole et al, 2005; Grave, Calugi, 

Centis & Ghoch, 2011). 

O índice geral de não adesão ao tratamento em doenças crónicas nos países 

desenvolvidos estima-se em 50% (WHO, 2003). De acordo com Ye, Gross, Schommer, 

Cline e Peter (2007) os resultados de não adesão variam entre os 25% e os 80% 

dependendo de aspectos relacionados com a doença, com o doente e sua família, ou com 

o contexto (i.e. relação com os profissionais de saúde). 

Os estudos de DiMatteo e Robin (2004) e da WHO (1997) demonstraram que 75% dos 

pacientes que recebem recomendações médicas relacionadas com mudanças de estilo de 

vida, como as restrições alimentares, não as seguem e que 95% dos obesos que iniciam 

uma dieta para perda de peso fracassam na manutenção dessa perda. 

A explicação de não adesão dos doentes ao tratamento recomendado pelos especialistas 

tem sido foco não só de inúmeros estudos empíricos como também do desenvolvimento 
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de modelos que tentaram integrar determinantes e clarificar processos que permitam 

perceber o comportamento de não adesão desses doentes. 

Neste âmbito existem dois conceitos fundamentais: compliance e concordance que têm 

por base princípios diferentes (Vermeire, Hearnshaw, Royen & Denekens, 2001). 

Haynes (1979) definiu adesão como uma medida de compliance ou “cumprimento” 

onde analisa o cumprimento entre o comportamento do sujeito doente; em termos de 

toma da medicação, em seguir uma dieta prescrita ou fazer mudanças no seu estilo de 

vida; e os conselhos médicos ou de saúde, isto é, “a medida em que o comportamento 

do doente coincide com as recomendações médicas ou de saúde”. Ainda de acordo com 

este autor, a não adesão pode ocorrer em doentes de todas as classes sociais, grupos 

étnicos e com problemas de saúde diferenciados independentemente da debilitação 

provocada pelos sintomas. 

Embora limitativa esta definição continua a ser referenciada e utilizada em estudos 

actuais, classificando os doentes de forma categorial em os que não aderem, os que 

aderem e os que aderem moderadamente (Barros & Santos, 1998). Esta classificação 

baseia-se em critérios objectivos e quantificáveis desprezando os aspectos mais 

humanos da adesão, isto é, as representações ou significações do doente em relação à 

doença e ao tratamento (Boch, Clemons & Sperling, 1987). 

Esta categorização é obtida frequentemente a partir de dados centrados nos médicos, 

que tendem a fazer estimativas com base na gravidade da doença e da eficácia do 

tratamento e a não ter em conta as indicações do próprio doente. Não permite 

compreender o carácter evolutivo e dinâmico de confronto dialéctico, do processo de 

adesão ao longo do tempo da doença, do tempo da pessoa e do tempo da família, 

fazendo apenas uma avaliação transversal da situação (Santos, 2007). 

O conceito de concordance ou por muitos, traduzido por concordância, por sua vez, 

integra a tomada de decisão dos indivíduos relativamente à adesão ou não ao tratamento 

prescrito pelo médico. Steiner e Earnest (2000) evidenciaram que é o doente que decide 

se adere independentemente dos conselhos dos profissionais de saúde, suportando a sua 

decisão em diversos factores.  

Neste âmbito a decisão do tratamento estabelece-se com base numa “aliança 

terapêutica” entre o profissional de saúde e o doente sendo reconhecidas não só a 
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responsabilidade de cada um no processo mas também de todos os que estão envolvidos 

no tratamento (Vermeire et al, 2001; Osterberg & Blaschke, 2005). 

Uma outra perspectiva, designada por transaccional, defende que a adesão deverá ser 

entendida como um contínuo dinâmico que envolve a compreensão e a análise dos 

vários determinantes do processo incluindo não só os aspectos diferenciais das várias 

patologias e dos vários tratamentos mas também as características, físicas, psicológicas 

e sociais do doente (Johnson, Silverstein, Rosenbloom, Carter & Cunnigham, 1986). 

O termo adesão é, assim, frequentemente utilizado por vários autores podendo inserir-se 

tanto numa perspectiva de compliance como de concordance. No presente estudo o 

termo adesão será utlizado numa orientação transaccional da definição de concordance. 

 

2. MODELOS DE PSICOTERAPIA COMPORTAMENTAL E COGNITIVA 

NO TRATAMENTO DA OBESIDADE 

2.1 INTRODUÇÃO 

Nos anos 50 a obesidade era entendida como uma doença associada a uma perturbação 

psicológica. Neste enquadramento os psicólogos procuraram induzir a perda de peso 

utilizando sobretudo intervenções terapêuticas de orientação psicanalítica que 

consistiam na resolução de fixações orais ou de aberrações de personalidade (Foreyt & 

Goodrich, 1993). 

Os baixos índices de êxito deste tipo de intervenção levou, nos anos 60, à emergência da 

intervenção do paradigma behaviorista assumindo que os comportamentos que 

causavam excesso de peso tinham sido aprendidos e podiam, por isso, ser modificados. 

Os primeiros trabalhos que surgiram nesse contexto foram os de Fester, Nurnberger e 

Levitt em 1962 e de Stuart em 1967 (Levy, Finch, Crowell, Talley & Jeffery, 2007). 

Esta abordagem teve por princípio que para ocorrer perda de peso os doentes deviam 

adquirir skills específicos que facilitassem a alteração, a longo prazo, dos 

comportamentos alimentares e de actividade física. A modificação desses 

comportamentos implicava modificar o meio tendo atenção aos estímulos que 

promoviam os comportamentos adequados e aqueles que potenciavam um 

comportamento menos desejado (Ross, Janssen & Tremblay, 2000). 
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Nos últimos 25 anos a orientação cognitiva foi incorporada nas intervenções 

comportamentais para o tratamento da obesidade. Tendo por base os pressupostos que 

que pensamentos/cognições disfuncionais afectam os sentimentos e comportamentos. A 

reestruturação cognitiva teve aqui um papel muito importante com modificação dos 

pensamentos negativos, objectivos irreais e crenças erradas sobre a perda de peso. 

Actualmente, estas abordagens comportamentais e cognitivo-comportamentais 

continuam a ter um papel relevante no tratamento da obesidade.  

As terapias comportamentais têm um carácter essencialmente pragmático, visto não se 

basearem em valores preconcebidos, objectivos difusos de mudança global da 

personalidade ou nosologias pseudo-científicas, mas pretenderem apenas uma 

modificação concreta das condutas inapropriadas que perturbam a pessoa (Joyce-Moniz, 

2005, p.19). Várias estratégias têm sido utilizadas para ajudar o doente na modificação 

dos comportamentos como sejam, a adopção de diferentes planos alimentares ou de 

exercício físico de forma a facilitar a adesão ao tratamento. Destas salientam-se, a 

automonitorização, o controlo de estímulos e a programação de contingências e/ou 

ainda, a reestruturação cognitiva e a resolução, embora neste caso, a intervenção adquira 

um carácter cognitivo-comportamental (Wing, 2002; Brownell, 2000). 

2.2 ABORDAGEM COMPORTAMENTAL 

Estudos realizados no início do século XX, permitiram inferir que a maioria das 

aprendizagens humanas e animais acontecem por um processo de condicionamento, 

onde por emparelhamento repetido entre um estímulo neutro e um estímulo 

incondicionado, o primeiro adquire propriedades do segundo, passando a desencadear 

por si só respostas aprendidas condicionadas. À semelhança de qualquer outro 

comportamento, o comportamento disfuncional ou inadequado obedece às mesmas leis 

de aprendizagem e condicionamento. Mediante leis de aprendizagem, é possível 

descondicionar condicionamentos previamente adquiridos e assim tratar, por recurso às 

teorias da aprendizagem, várias perturbações do comportamento humano (Gonçalves, 

1999, p.46). Os condicionamentos originados podem ser de primeira ordem, 

condicionamento clássico, em que um estímulo neutro adquire o poder de provocar uma 

resposta devido à sua associação repetida como outro estímulo que produz naturalmente 

uma resposta; ou de segunda ordem, condicionamento operante ou instrumental, em que 

a resposta instrumental depende da sua consequência (idem p.49). 
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Enquanto no condicionamento clássico procura-se modificar ou controlar as respostas 

por intermédio dos seus antecedentes (os estímulos que as precedem) no 

condicionamento operante visa-se modificar ou controlar as mesmas por intermédio das 

suas consequências. No processo de aprendizagem operante verifica-se o aumento da 

frequência de um comportamento numa dada situação, quando este comportamento é 

seguido de uma determinada consequência (i.e. reforço) (idem, p.34).  

Este modelo, utilizado por Skinner baseia-se na tríplice contingência (estímulo-

resposta-consequência), na qual o estímulo reporta-se ao estímulo discriminativo, que 

sinaliza a ocasião para o reforço; a resposta ao comportamento e a consequência ao 

estímulo reforçador. Essa relação deve sempre especificar três propósitos: a condição 

em que a resposta ocorre, a própria resposta e as consequências reforçadoras (Skinner, 

1984). As principais estratégias operantes são técnicas que procuram a diminuição ou 

aumento de um comportamento através da manipulação das consequências e dos 

estímulos discriminativos (i.e. situações). 

Este tipo de aprendizagem operante é responsável pela aquisição da maior parte das 

respostas dos nossos repertórios comportamentais (Joyce-Moniz, 2005, p.35). 

Apesar de a maioria das aprendizagens ocorrerem através do treino e reforço directo, 

grande parte do repertório comportamental do indivíduo pode ser adquirido através da 

imitação por observação dos outros. Este modelo pode ser designado por aprendizagem 

social, modelagem social ou aprendizagem vicariante. A aprendizagem vicariante pode 

ser definida pela modificação do sistema de respostas de um indivíduo, através da 

observação de uma sequência de acontecimentos: aparecimento de um estímulo no 

campo sensorial do modelo, execução de respostas pelo modelo e distribuição de 

agentes de reforço em função das respostas reproduzidas (Bandura, 1971). 

Os tratamentos para a obesidade baseados apenas em processos comportamentais 

apoiam-se em princípios e técnicas utilizadas para a modificação dos hábitos dos 

indivíduos. Estes princípios assumem que os comportamentos relacionados com o 

excesso de peso corporal, tais como comportamentos alimentares ou de exercício 

possuem uma componente de aprendizagem que pode ser reaprendida ou modificada 

(Lang, 2006). Para perder peso e manter essa perda, os doentes devem adquirir 

competências específicas que facilitem a alteração a longo termo dos hábitos 

alimentares e de exercício.  
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Em 1962, Fester e colaboradores, realizaram aquele que se pode considerar o primeiro 

trabalho com uma abordagem comportamental no tratamento da obesidade. Fester 

propôs quatro etapas para a intervenção: a) identificação das variáveis externas que 

influenciam o comportamento alimentar; b) determinação das variáveis que poderão ser 

manipuladas; c) especificação dos efeitos indesejados do excesso alimentar e d) 

elaboração de um método para o desenvolvimento do auto-controlo (Fester, 

Nuremberger & Levitt, 1962). Mais tarde, Stuart (1967) com base no estudo de Fester, 

deu ênfase a um tratamento comportamental na obesidade que tinha por suporte a teoria 

da aprendizagem. 

Sem dúvida que esta abordagem comportamental influenciou e ainda influencia um 

grande número de investigações e programas de tratamento da obesidade. Actualmente, 

ainda muitas intervenções recorrem a estas metodologias comportamentais, é exemplo 

disso, o programa “Weight Watchers” conhecido internacionalmente e que têm por base 

apenas a alteração de comportamentos. 

As estratégias comportamentais mais utilizadas no tratamento da obesidade visam a 

modificação de comportamentos alimentares e de exercício do indivíduo (Lang, 2004; 

Avenell et al, 2004) e são: 

a) a automonitorização que é realizada pelo próprio paciente por meio de registos 

escritos sobre sua ingestão alimentar diária, dos episódios de compulsão e os 

eventos desencadeantes. 

Combinada com técnicas cognitivas, a automonitorização pode ser útil para 

registar pensamentos inadequados a respeito do comer/comida, do peso e da 

imagem corporal. 

b) o controlo de estímulos que pode ser utilizado para modificar situações que 

antecedem o comportamento disfuncional, como, por exemplo, o comer em 

excesso ou a inactividade física. Alguns exemplos de aplicação desta estratégia 

seriam: 

• Programar as compras no supermercado mantendo alimentos proibidos 

fora da lista de compras; 

• Estimular a actividade física evitando o frequente recursos a meios mais 

tecnológicos como o elevador e/ou o uso demasiado do carro quando é 

possível caminhar; 
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• Evitar situações/actividades previamente associadas à ingestão 

alimentar em excesso, como por exemplo, comer em frente da televisão 

ou comer no cinema. Deve confinar alimentação a um local específico e 

limitar o acesso à comida durante a refeição;   

A automonitorização é uma peça central dos programas de perda de peso com 

abordagem comportamental e pode consistir em registos diários de ingestão alimentar, 

de realização de actividade física ou do peso sendo o primeiro o mais utilizado (Wing, 

1998; Baker & Kirschenbaum, 1998). 

Uma associação significativa entre a automonitorização e a perda de peso tem sido 

consistentemente encontrada em vários estudos. Contudo o nível de evidência é fraco 

provavelmente devido às limitações metodológicas que surgem quer pela falta de 

confiança nos registos ou pela heterogeneidade da amostra (Burke, Wang, & Sevick, 

2011).  

A teoria do auto-controlo postula que a automonitorização precede a auto-avaliação do 

progresso conseguido, relativamente a um objectivo estabelecido podendo funcionar 

como auto-reforço. Para provocar modificação de comportamentos, os indivíduos 

necessitam de se centrar nas suas acções, assim como nas condições em que ocorrem e 

nos seus efeitos imediatos e a longo prazo (Kanfer, 1991).   

 

2.2.1 AUTO-CONTROLO E AUTO-OBSERVAÇÃO 

O poder de auto-controlo na regulação do comportamento humano é um fenómeno 

absolutamente inegável e evidente para todo o observador do comportamento 

(Gonçalves, 2006, p.69).  

Skinner (1953) sugeriu a possibilidade de regulação pelo próprio indivíduo, dos 

mecanismos contingenciais, podendo assim controlar a exposição a estímulos 

discriminativos, bem como a auto-administração das respectivas consequências. 

Skinner introduziu pela primeira vez, a distinção entre respostas de controlo e 

respostas controladas (idem). O paradigma de auto-controlo surge então como uma 

tentativa de devolver o poder à pessoa, ao colocar o indivíduo no papel de agente 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Burke%2BLE%5bauth%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Wang%2BJ%5bauth%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Sevick%2BMA%5bauth%5d
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activo na manipulação dos determinantes do seu próprio comportamento (Thorensen 

& Mahoney, 1974). 

No modelo de auto-controlo de Thoresen e Mahoney (1974) os estímulos 

antecedentes ou iniciadores são aqueles que precedem as respostas controladas 

podendo estas ser positivas ou negativas. Este controlo pode ser conseguido através 

de programação comportamental por auto-reforço ou auto-punição e por controlo 

ambiental através do controlo de estímulos, auto-regulação e auto-instrução. 

Outro modelo de auto-controlo ou de auto-administração foi proposto por Kanfer 

(1972). Neste, o processo de auto-administração obedece a uma sequência de três 

estádios: automonitorização, auto-avaliação e auto-reforço. A automonitorização 

consiste na observação sistemática dos seus comportamentos, pensamentos e 

emoções bem como, as circunstâncias antecedentes e consequentes que lhe estão 

associadas. À automonitorização segue-se a auto-avaliação. Nesse momento, o 

indivíduo compara os dados recolhidos com o critério ideal de realização por si 

determinado. Com base nesta avaliação decide sobre a adequação ou inadequação do 

seu comportamento. O auto-reforço consiste nas reacções e atitudes do próprio em 

relação aos resultados da auto-avaliação.   

Mais tarde surgiu o modelo de auto-regulação de Bandura (1977) que deu ênfase às 

dimensões cognitivas da auto-regulação e auto-controlo. Também este modelo se 

baseou em três dimensões essenciais: a auto-observação, a avaliação ou julgamento e 

a auto-reacção.  

Todos os modelos de auto-controlo anteriormente referidos reconhecem na auto-

observação ou automonitorização uma importância primordial no estabelecimento de 

um processo de auto-controlo.  

Bornstein, Hamilton e Bornstein (1986) definiu a automonitorização como: “acto de 

observar e registar sistematicamente aspectos do próprio comportamento e eventos 

internos e externos, considerados funcionalmente em relação com esse 

comportamento”. 

Joyce-Moniz defende que a auto-observação é um processo tão natural e espontâneo 

como a observação dos outros (Joyce-Moniz, 2010, p.208). Esta observação sistemática 

do seu próprio comportamento pode originar reacções avaliativas que como é óbvio 
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podem ter consequências positivas ou negativas. Positivas se aumentam a probabilidade 

do indivíduo adquirir o comportamento desejado, isto é, activar mecanismos 

motivacionais importantes para os objectivos de transformação ou negativas se 

diminuem a probabilidade de acontecer o comportamento que lhe está associado. 

Embora nem sempre apresente consequências positivas, na sua maioria das vezes, esta 

metodologia funciona como um instrumento motivacional (Gonçalves, 2006, p.77). 

Esta auto-observação contínua é frequentemente utilizada em psicologia da saúde e da 

doença com o objectivo de prevenir ou modificar comportamentos de consumo 

compulsivo e aditivo como o tabagismo e a ingestão alimentar (Joyce-Moniz, 2010, p. 

211). Mais especificamente, no caso do tratamento da obesidade, estes auto-registos 

permitem não só avaliar o tipo e a quantidade de comida ingerida, como o local, a 

frequência, a duração e as circunstâncias das refeições principais ou da procura de 

snacks entre refeições. Para descriminar estes dados, o indivíduo tem de centrar a 

atenção em si próprio, aumentando, desta forma, a sua consciência sobre os 

comportamentos a modificar. Através desta auto-observação, o próprio e o profissional 

de saúde, podem acompanhar a evolução do tratamento e adequar, sempre que 

necessário, a intervenção aos resultados obtidos recorrendo a novas estratégias 

comportamentais e/ou cognitivas. Para além destes aspectos avaliativos, e com base nos 

pressupostos do modelo de Kanfer (1986) e Bandura (1986), a automonitorização 

apresenta características de reactividade podendo desencadear mecanismos 

motivacionais fundamentais para o auto-controlo dos comportamentos. Esta 

reactividade é diferente de pessoa para pessoa, pelo que, indivíduos sujeitos a igual 

modo de automonitorização e de intervenção podem apresentar benefícios diferentes. 

2.2.2 APTIDÕES DE CONFRONTO  

No início dos anos 70, o paradigma das aptidões de confronto atinge um ponto alto de 

prestígio e popularidade com o trabalho de D’Zurilla e Goldfried (1971). Neste trabalho 

os autores reconhecem que os problemas dos indivíduos resultam, na sua maioria, da 

utilização de estratégias inadequadas de solução de problemas e identificam os três 

objectivos centrais das aptidões de confronto: aquisição de variadas aptidões de 

confronto; utilização dos recursos do meio e uma atitude positiva e criativa face à 

realidade (Gonçalves, 1999, p.92).  
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Com base nos pressupostos que os problemas dos indivíduos resultam da utilização de 

estratégias inadequadas de solução de problemas, os programas terapêuticos 

apresentavam três características: identificação de aptidões específicas de confronto; 

uso de métodos sistemáticos de ensino dessas aptidões e o desenvolvimento de 

programas de disseminação das aptidões de confronto (Larson, 1987). 

Os terapeutas passam a centrar-se no processo de solução de problemas que procuram 

inspiração nas teorias psicológicas de tomada de decisão (Newell & Simon, 1972 cit. 

por Gonçalves, 1999, p.94). Zurilla com base nos estudos realizados neste domínio 

define o processo de solução de problemas como:  

“O processo de solução de problemas pode ser definido como um processo cognitivo-

afectivo-comportamental, através do qual um indivíduo tenta identificar, descobrir e 

inventar meios eficazes e adaptativos de lidar com os problemas da vida diária” 

(D’Zurilla, 1988). 

No âmbito do paradigma das aptidões de confronto surgiram vários estudos da reacção 

humana ao stress. No mesmo sentido, Lazarus (1986) formulou um modelo em que a 

reacção dos indivíduos ao stress é considerada dependente das avaliações que a pessoa 

faz da situação (também designada por avaliação primária); bem como da avaliação das 

suas aptidões para lidar com a situação (avaliação secundária). Pode-se dizer que as 

reacções do indivíduo ao stress são muito dependentes das aptidões de confronto 

comportamental e cognitivo que este possui para enfrentar a situação.  

As aptidões de confronto podem também ser classificadas quanto ao tipo de estratégias 

utilizadas pelos sujeitos: estratégias de controlo primárias ou activas direccionadas para 

a modificação objectiva dos acontecimentos, que podem ser comportamentais ou 

cognitivas; estratégias de controlo secundárias cujo objectivo é promoverem os recursos 

pessoais para lidar com as condições ambientais. Estas últimas podem ser estratégias 

evitantes, isto é, a aquisição comportamentos ou cognições que têm como objectivo 

afastar a atenção do stressor, através da sua negação ou minimização ou de tentativas 

comportamentais para se afastar ou evitar o confronto com a situação ou aliviar a tensão 

através da expressão das emoções associadas (Billings & Moos, 1981).  

Muitos estudos em tratamento da obesidade têm utilizado por base os modelos de 

aptidão de confronto podendo a sua abordagem ser essencialmente de carácter 

comportamental/ instrumental ou cognitivo-comportamental. Estes estudos ajudam o 
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indivíduo a adquirir skills que lhe permitem identificar as situações de ameaça e 

responder de forma mais adequada a essas situações. Exemplo desses estudos são os de 

Foster e Levy (Foster, Makris & Bailer, 2005; Levy, Finch, Crowell, Talley, & Jeffery, 

2007; Grave, et al, 2011). 

Embora estes estudos sejam importantes ainda pouco se sabe sobre a sua eficácia no 

tratamento da obesidade principalmente na manutenção do peso perdido a longo prazo. 

2.3 ABORDAGEM COGNITIVA DE AARON  BECK 

Os trabalhos pioneiros realizados por Beck na década de 60 vieram moldar o 

desenvolvimento das terapias cognitivas da actualidade, imprimindo-lhe a 

fundamentação empírica e conceptual de que carecia, até ai, o movimento cognitivo em 

psicoterapia. 

Para Aaron Beck, o indivíduo é visto como um processador de informação. O confronto 

com a realidade envolve uma permanente e contínua selecção, armazenamento e 

procura de informação. Este autor reconheceu que as cognições não se limitam à 

superficialidade do diálogo interno ou das verbalizações cobertas. Pelo contrário, as 

cognições são vistas como estando organizadas em esquemas. Estes esquemas 

constituem as unidades estruturais mais básicas do funcionamento cognitivo e são eles 

que definem os modos específicos de construção da realidade. Os erros cognitivos, 

expressos nos pensamentos automáticos, são o resultado da activação de determinados 

esquemas cognitivos, isto é, de organizações estruturais cognitivas mais profundas, 

estáveis e mesmo inconscientes (Beck, 1986). 

Beck considera que as disfunções psicológicas são expressas na forma de distorções 

sistemáticas do processamento. Diferentes disfunções psicológicas são caracterizadas 

pela organização de diferentes esquemas cognitivos e, consequentemente, por distorções 

específicas no processamento da informação. São exemplo destes erros sistemáticos de 

processamento de informação a: inferência arbitrária em que a pessoa formula 

conclusões na ausência de evidência; abstracção selectiva que implica abstrair um 

detalhe do seu contexto, ignorando as suas características mais importantes; 

sobregeneralização consiste na generalização das conclusões de diversas situações com 

base num acontecimento isolado; maximização/minimização corresponde à distorção do 

grau de importância de um acontecimento por sobrevalorização ou subvalorização; 
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personalização onde ocorre atribuição pessoal inapropriada de acontecimentos externos; 

pensamento dicotómico/absolutista, isto é, avaliação dos dados de experiência em 

termos de categorias mutuamente exclusivas (Joyce-Moniz, 2005, p.78). 

As distorções cognitivas mais comuns em pacientes com excesso de peso são (Andrade, 

1997): 

• Abstração Seletiva: consiste em prestar atenção e dar mais valor às 

informações que confirmem suas suposições. Por exemplo: “Ter comido este 

bolo indica que não sou capaz de controlar o meu comportamento”. 

• Pensamento tudo ou nada: consiste em pensar em termos absolutistas 

extremos, como, por exemplo, dividir os alimentos em duas categorias únicas: as 

comidas permitidas e as proibidas. Ingerir algo considerado proibido poderá 

gerar uma interpretação de fracasso, tornando qualquer tentativa de controlo 

subsequente mais difícil: “Já comi o bolo, por isso perdida por 100 perdida por 

1000”. 

• Pensamento supersticioso: consiste em acreditar que há relação de causa e 

efeito entre eventos não contingentes. Por exemplo: “Ir ao centro comercial 

implica ir comer ao McDonald’s”. 

De acordo com Beck “Se os pensamentos não são modificados, não ocorre 

melhoramento. Se as crenças são alteradas os sintomas também o são. Os pensamentos 

cognitivos funcionam como uma unidade operacional. O que significa que os nossos 

pensamentos e crenças afectam o nosso comportamento e acções subsequentes.” 

Tendo por base esses pressupostos, a utilização das estratégias cognitivas na intervenção 

para a obesidade incide na análise e modificação de comportamentos indesejáveis 

associados ao estilo de vida do paciente. A reestruturação cognitiva é frequentemente 

utilizada neste contexto e consiste em modificar o sistema de crenças dos pacientes, isto 

é, identifica e corrige as crenças e pensamentos disfuncionais em relação ao peso, à 

alimentação e ao exercício físico.   

Esta metodologia é importante na resolução de situações de ambivalência e resistência à 

mudança de comportamento. As verbalizações seguintes tornam evidentes alguns desses 

problemas: “Agora não tenho tempo para fazer caminhadas”; “Chateia-me trazer 

comida para a escola. A minha mãe também se cansa de me fazer comida diferente e 

faz o que eu não devia comer”; “Cansa-me ter de fazer a minha vida toda dependente 
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daquilo”; “(…) outras vezes penso é a minha vida. A minha avó diz: a magra não 

chego de gorda não passo. Quem quiser não olha. Sou assim, quem gosta, gosta 

assim.”; “Se não consigo agradar a ninguém para quê fazer esforço. Se corre tudo mal 

e se não consigo agradar a ninguém se não cativo ninguém então porque tenho de fazer 

isto?”.  

Neste contexto procura-se explorar e resolver os pensamentos disfuncionais inerentes às 

situações de ambivalência e de resistência. Frequentemente está associada a alteração 

dos comportamentos alimentares a necessidades especiais ou mais grave ainda, a uma 

dependência para o resto da vida. Nesse caso é importante ajudar o doente a 

compreender que uma alimentação adequada é possível em praticamente todas as 

situações. Utilizando como exemplo o bar da faculdade, pode-se salientar que embora 

os bolos sejam os primeiros a ser percepcionados por estarem mais expostos, existem 

frequentemente iogurtes, fruta ou pão. O consumo destes alimentos em detrimento dos 

mais calóricos tornar-se-á um hábito, deixando de ser sentido como uma restrição. 

O estabelecimento de objectivos/metas é também frequentemente uma das causas à não 

adesão ou desistência e está relacionado com a exigência irrealista dos objectivos pré-

estabelecidos. Estabelecer etapas irreais contribui para a desmotivação ou decepção 

quando é percepcionada a impossibilidade de as atingir. É fundamental ajudar os 

indivíduos a compreender que a perda de peso não é uma situação de tudo ou nada, isto 

é, perder peso lentamente não significa “maus” resultados pelo contrário conduzirá a 

resultados mais duradouros. Por essa razão, estabelecer pequenas etapas para períodos 

de tempo mais curtos que possam ser atingidas com o cumprimento do programa parece 

ser um objectivo mais adequado para perda de peso e manutenção da perda de peso. Por 

exemplo perder 0,5 kg por semana será um bom objectivo mas querer perder 5 kg numa 

semana, já poderá ser um objectivo muito pretensioso com pouca probabilidade de 

acontecer. 

Muitos ou quase todos os estudos de intervenção cognitiva na obesidade utilizam os 

princípios de Beck para o tratamento da obesidade, são exemplo disso, os estudos de 

Fabricatore (2007) e de Grave et al (2011). Tal como as intervenções comportamentais, 

também as intervenções cognitivas ou cognitivo-comportamentais têm mostrado 

resultados satisfatórios a curto prazo, no entanto, os resultados a longo prazo são pobres 

apresentando frequentemente ganhos significativos de peso perdido (Jones, Wilson & 

Wadden, 2007).  



CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

23 

3. MODELOS DE SIGNIFICAÇÕES DA DOENÇA NO TRATAMENTO DA 

OBESIDADE 

3.1 MODELOS DE SIGNIFICAÇÕES DA DOENÇA E CONFRONTO 

Joyce-Moniz (2005) afirmou “Significações de doenças levam a significações de 

confronto, isto é, as primeiras implicam necessariamente as segundas, e são estas que 

regulam a vivência da doença e a adesão eventual ao tratamento proposto”. 

Vários modelos cognitivistas da psicologia da doença relacionam a doença e o seu 

confronto e todos pretendem contemplar as seguintes temáticas: a) perspectiva 

subjectiva da pessoa ou representação da condição que a ameaça ou afecta; b) plano, 

tácticas ou procedimentos que concebe para o controlo do problema e c) avaliação do 

resultado das suas acções de confronto. O mesmo autor afirma que “o que os reúne é 

um propósito motivacional e mesmo utilitário, na medida em que nestes modelos a 

significação dos processos de doença coloca o doente na emergência da resolução 

concreta dos seus problemas” (Joyce-Moniz, 2005, p.70). 

Destes modelos destacam-se: 

1. Os modelos de crenças da saúde: 

a) O modelo das crenças da saúde desenvolvido por Rosenstock em 1974 e 

posteriormente por Becker (1977) e Urzark (1987) que defende que o 

comportamento resulta de um conjunto de crenças centrais como a 

susceptibilidade para a doença, gravidade da doença, custos, benefícios, 

motivação para a saúde, pistas para a acção e controlo percebido; 

b) O modelo da auto-eficácia desenvolvido por Bandura (1977) adaptado à saúde 

por DiClemente (1985) e mais tarde por Schwarzer (1992) designado por 

modelo do processo de acção para a saúde, incorpora no modelo de crenças da 

saúde a auto-eficácia que considera ser um elemento determinante das intenções 

de comportamento, promovendo e mantendo os planos e o controlo da acção;  

c) O modelo de locus de controlo de Rotter (1966) e mais tarde adaptado à saúde 

por Wallston (1982) incorpora no modelo de crenças da saúde a atribuição de 

controlo pela pessoa a factores externos versus internos. Este considera que os 

indivíduos diferem entre si no que respeita à tendência para encararem os 
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acontecimentos controláveis por eles próprios ou não controláveis e que este 

factor influencia a sua atitude relativamente ao confronto com a doença; 

2. Os modelos de crenças sociais: 

O balanço entre ganhos e custos também se pode encontrar no modelo do 

comportamento planeado de Ajzen (1985) desenvolvido a partir do modelo de 

acção reflectida de Fishbein (1967) que dá ênfase ao papel fundamental das 

cognições sociais, sob a forma de normas subjectivas e que considera que as 

intenções resultam das crenças sobre os resultados, sobre a atitude de outros 

significativos relativamente ao comportamento e de factores de controlo internos 

(Ajzen, 1985; Ajzen e Madden, 1986; Ajzen, 1988); 

3. O modelo das fases de mudança: 

O modelo transteórico de Prochaska e DiClemente (1982) que analisa o modo 

como a pessoa pesa os custos e benefícios da mudança de um comportamento 

específico e se fundamenta na mudança de comportamento baseado nas 

seguintes fases: pré-contemplação, em que o individuo não pretende fazer 

qualquer mudança; contemplação, em que é considerada a possibilidade de 

mudança; preparações, já são realizadas pequenas mudanças; acção, a pessoa 

empenha-se activamente num novo comportamento e manutenção que implica 

manter a mudança ao longo do tempo. Esta teoria descreve a mudança de 

comportamentos como dinâmica e não como um mecanismo de “tudo ou nada”. 

4. Os modelos que integram a emoção: 

a) O modelo de Richard Lazarus (1966, 1986) que considera que a cognição 

prevalece sobre a emoção na condução das respostas instrumentais. Isto é, a 

qualidade e a quantidade da emoção dependem dos processos cognitivos 

subjacentes. Este modelo baseia-se em três processos significativos: i) 

avaliação primária dirigida às circunstâncias especificas em que o meio 

ameaçador se apresenta. Estas circunstâncias incluem as emoções percebidas 

e os sentimentos subjacentes; ii) avaliação secundária do que pode ser feito 

para controlar esse meio percebido como negativo ou stressor. Os processos 

de confronto podem ser centrados no problema ou na emoção; e iii) a 

avaliação terciária ou reavaliação dos resultados do controlo antecipado. As 
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respostas de confronto podem provocar, por sua vez, reacções 

emocionalmente patogénicas. 

b) O modelo de auto-regulação das significações leigas de Leventhal (1975, 

1982) que procura equilibrar a importância causal e epistemológica da 

cognição e da emoção. Este modelo considera que a relação entre reacções 

emocionais e cognição não vai uniformemente da cognição para o afecto: é 

bidireccional podendo as reacções afectivas vir antes ou depois, mas em 

qualquer caso influenciam a cognição e o comportamento (Leventhal, 

Leventhal & Cameron, 2001, p.25). 

5. Modelo da psicologia da doença de Joyce-Moniz (1993): 

Joyce-Moniz refere que os indivíduos são menos racionais podendo optar por 

acções preventivas que nada têm a ver com um balanço racional em favor dos 

ganhos, nem com a quantificação da convicção que serão bem sucedidos nas 

acções de confronto. As pessoas previnem a contaminação ou optam por estilos 

de vida por razões diversas que tanto podem ser racionalizadas socialmente 

como depender das suas convicções pessoais e que tanto se apoiam em cálculos 

concretos como em fantasias idiossincráticas (Joyce-Moniz, 2005, p.75). 

O modelo da psicologia da doença de Joyce-Moniz e Barros (2005) define 

quatro dimensões no processo de adaptação do doente: conhecimento da 

realidade da doença; adesão ao tratamento; controlo de sintomas e vivência da 

doença. Cada uma destas dimensões integra significações do doente sobre a 

doença e o seu confronto. 

Todos estes modelos utilizam constructos centrais para explicar o comportamento da 

pessoa tais como: os da gravidade atribuída à doença, vulnerabilidade à doença 

atribuída ao próprio, intencionalidade para empreender a acção de confronto, ou eficácia 

atribuída ao próprio para confrontar com êxito um problema específico (idem, p.73). 

Em suma, todas estas teorias e modelos contribuíram para o desenvolvimento de 

programas de tratamento da obesidade mais abrangentes, multidimensionais e 

cognitivo-comportamentais (Brownell & Wadden, 1991). 

Os modelos de auto-regulação de Leventhal e da psicologia da doença de Joyce-Moniz 

constituem o referencial teórico e metametodológico desta investigação, por isso, serão 

aprofundados nos próximos subcapítulos. 
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3.2 AUTO-REGULAÇÃO DAS CRENÇAS LEIGAS DA DOENÇA 

A psicologia da doença que assenta essencialmente em significações do doente comum, 

também adjectivadas como leigas para as distinguir das significações dos profissionais 

de saúde, foi definida como o “conjunto de teorizações e estudos sobre as 

representações das doenças, crenças ou significações das pessoas, sem formação 

médica ou paramédica, a cerca da doença e dos processos de doença” (Joyce-Moniz & 

Barros, 2005).  

Um dos primeiros autores a evidenciar a importância das significações leigas sobre a 

saúde e doença e a importar para a psicologia da saúde e da doença uma explicação 

estruturalista dessas significações ou teorias foi Leventhal (1975, 1982); Leventhal e 

Diffenbach, (1991) e Levanthal et al, (1980, 1984, 2001). O seu modelo de auto-

regulação das representações leigas da doença baseia-se nas duas seguintes asserções: 

As significações das doenças e do seu confronto podem ser pensadas em termos de 

estruturas com autonomia funcional, também designadas por esquemas; estes esquemas 

têm uma base epistemológica diferenciada e podem ser organizadas em hierarquias que 

vão do mais concreto ou superficial ao mais abrangente ou profundo.  

Leventhal e colaboradores (idem) têm investigado não só a influência das estruturas e 

dos esquemas nas representações mais superficiais da doença mas também as suas 

interacções que podem levar a comportamentos inadequados. Para estes autores, os 

sentimentos de vulnerabilidade às doenças mais graves também se constituem em 

esquemas centrais, que são orientadores de outras significações de ameaça e 

determinantes para iniciar e manter os comportamentos consequentes. As significações 

sobre a eficiência do tratamento e a adaptação da pessoa ao tratamento assumem 

igualmente esta centralidade estrutural e o autor utiliza o conceito de auto-eficácia para 

as enquadrar. A estrutura mais abstracta do modelo é denominada pelo autor por 

esquema corporal. Esta será a representação mais abstracta do self físico, que afecta 

todas as significações de atribuição de sintomas e doenças e do seu eventual confronto. 

A construção deste meta-esquema corporal depende da idade, do género, dos papéis 

sociais e mesmo das questões institucionais ligadas aos cuidados de saúde. 

Neste modelo o autor defende ainda, que as crenças que o doente tem acerca dos sinais 

e sintomas, bem como a sua interpretação medeiam as respostas comportamentais 

perante a ameaça à sua saúde. Os conceitos teóricos de cognição de doença são 
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associados às técnicas de resolução de problemas de modo a explicar as estratégias de 

coping perante a doença. De acordo com Leventhal, a identificação de um problema de 

saúde motiva o indivíduo para resolver o problema e restabelecer o seu estado de 

normalidade ou equilíbrio.  

A resolução de problemas é descrita pelos modelos tradicionais como sendo baseada em 

três etapas de resposta à doença: interpretação do problema; coping, onde lida com o 

problema de forma a voltar ao estado de equilíbrio e avaliação/ponderação em que 

avalia o sucesso das estratégias de coping. Leventhal e colaboradores defendem que 

estes três estádios ocorrem paralelamente a nível cognitivo e emocional e continuam até 

que as estratégias de coping sejam eficientes para restabelecer o estado de equilíbrio. 

Isto é, a resposta cognitiva aos sintomas ocorre em paralelo com a resposta emocional, 

auto-influenciando-se (Levanthal & Diffenbach, 1991; Llor, Abad, Garcia, & Nieto, 

1995; Petrie, Moss-Morris & Weinman, 1997; Levanthal & Crouch, 1997; Ogden, 

1999). 

Este processo é considerado auto-regulador porque as três componentes do modelo 

(interpretação, coping e ponderação) se inter-relacionam de modo dinâmico e contínuo 

no sentido de restabelecimento da normalidade. 

Leventhal salientou ainda que para além dos factores psicológicos também deverão ser 

tidos em conta, os factores sociais e culturais. Estes influenciam os processos de 

avaliação assim como os comportamentos escolhidos para o confronto da situação. 

Alguns estudos descritos por Bishop (1994) referem que os factores socioculturais têm 

um importante papel no modo como os doentes percepcionam os seus sintomas e 

interpretam o seu estado de saúde. Outros aspectos como a opinião de pessoas 

significativas, a imagem ou estereótipo que a doença possa ter no ambiente social em 

que este se insere, para além da informação que possua sobre a patologia, podem 

interferir na representação criada em torno da mesma (Figueiras, 1999).  

O tratamento da obesidade implica a modificação de comportamentos alimentares e de 

exercício físico sendo que à imagem destes modelos, a adesão aos programas de perda 

de peso dependem dos processos adaptados e/ou inadaptados que levam as pessoas a 

comportarem-se de acordo com as suas convicções. Embora se saiba que o excesso de 

peso ou a obesidade estão relacionadas com doenças graves como as cardiovasculares 

ou cancro nem sempre essa associação é percepcionada pelo indivíduo, pelo que essa 

mensagem de “medo” não é por vezes suficiente para motivar a alteração dos 
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comportamentos, tornando-se necessário ajudar o doente a implementar planos de 

acção, isto é, fornecer instruções claras para acções de sucesso ajudando o indivíduo a 

incorporá-las nos seus hábitos diários (idem). 

O modelo de Levanthal foi testado no tratamento de doenças crónicas como o enfarte de 

miocárdio, cancro da mama, esclerose múltipla, artrite reumatoide, entre outras. Os 

resultados destes estudos indicaram que crenças positivas na controlabilidade e cura da 

sua doença estavam positivamente associadas com o bem-estar (Tong, Hong, Lee, & 

Chiu, 2009). 

Também no âmbito do tratamento da obesidade foram realizadas intervenções baseadas 

no modelo de auto-regulação e os resultados foram promissores para a perda e 

manutenção de peso (Wing, Tate, Gorin, Raynor & Fava, 2006; Johnson, Pratt & 

Wardle, 2011). No entanto, estes autores sugerem que mais estudos devem ser 

realizados para identificar a melhor forma de promover a auto-regulação de forma a 

suportar um controlo efectivo do peso. 

3.3 PERSPECTIVA DESENVOLVIMENTISTA E DIALÉCTICA DA PSICOLOGIA DA DOENÇA  

Joyce-Moniz e Barros (1995) defendem que os processos somáticos e os processos 

psicológicos evoluem em interacção e construção contínuas e que o processo de 

adaptação à doença se deve essencialmente às ideias subjectivas dos doentes sobre a 

realidade da sua doença, as possibilidades de confronto e controlo dos sintomas. 

Neste contexto, estes autores consideram que são quatro as dimensões no processo de 

adaptação do doente: conhecimento da realidade da doença; adesão ao tratamento; 

controlo de sintomas e vivência da doença.  

A primeira dimensão diz respeito às significações do doente sobre a possibilidade do 

conhecimento da doença, a diferenciação e coordenação das significações somáticas e a 

vulnerabilidade à doença e gravidade da doença. Por sua vez, a segunda dimensão ou 

adesão ao tratamento relaciona-se com as significações do doente sobre a possibilidade 

de confronto da doença, a aceitação do diagnóstico médico e a adesão ao tratamento. A 

terceira dimensão é relativa às significações do doente sobre a controlabilidade da 

doença, controlo de emoções perturbadoras, controlo de processos somáticos e 

somatoformes e controlo da dor. Por fim, a quarta e última dimensão, diz respeito às 
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significações sobre a vivência da doença e integra a comunicação entre cuidador e 

doente, evolução da doença e adaptação à cronicidade, confronto de tratamentos 

aversivos e adaptação ao processo terminal. 

Cada uma destas dimensões integra significações do doente sobre a doença e o seu 

confronto. Estas significações podem ser estruturadas em sequências e formuladas em 

termos dialécticos numa orientação desenvolvimentista. 

Joyce-Moniz (1993) conceptualiza o desenvolvimento como “um processo ordenado de 

descontinuidades que se formaliza numa ordem de sucessão e não de cronologia”. 

Piaget (1937) e Kohlberg (1986) defendem que as descontinuidades são definidas em 

paralelo com as conceptualizações de níveis ou estádios da psicologia do 

desenvolvimento como momentos de equilíbrio e de relativa estabilidade ontológica e 

epistemológica. 

Ao contrário dos modelos destes autores que conceptualizam os estádios através de 

estruturas lógicas, Joyce-Moniz defende que esses momentos de equilíbrio, estádios ou 

níveis se definem como “sistemas de significações” pessoais que correspondem à forma 

como o indivíduo interpreta subjectivamente a realidade. Estes sistemas de significações 

diferentes que se constituem em níveis de significações diferenciados, sucedem-se 

através de uma sequência que obedece a critérios tais como: 

a) Sistemas de significação mais simples aparecem no início da sequência. A 

ordem de acesso à sequência é invariante; 

b) Ocorre uma integração progressiva das significações e/ou estruturas dialécticas 

de um determinado nível para o nível seguinte; 

c) A aquisição dos níveis de significação é independente das características étnicas 

ou sociais da pessoa; 

d) A progressão para níveis de significações superiores é relativamente 

independente das características etárias 

Joyce-Moniz (1993) defende ainda que embora o desenvolvimento se processe de forma 

majorante, é possível em determinadas circunstâncias, o retrocesso a significações de 

níveis inferiores que são por natureza mais simples, mais concretas e menos flexíveis. 

Para além disso, é possível a coexistência, no mesmo período, de significações de 

diferentes níveis. 
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Ainda o mesmo autor, sustenta que as significações dos doentes em relação à sua 

doença, ao seu confronto e a todas as situações que lhe estão associadas, se constituem, 

em sistemas de significações que definem cinco níveis de diferente inclusão e 

flexibilidade. Estes níveis posicionam-se num contínuo dialéctico entre o pólo que 

representa o mais concreto e mais simples e o pólo oposto, que representa o mais 

abstracto, mais inclusivo e mais flexível (fig.1). 

 

 

       

 

 

Figura 1. Continuidade dialéctica dos níveis de significação (Joyce-Moniz & Barros, 2005, p.88)  

Como foi referido, o acesso a um determinado nível de desenvolvimento de 

significações não implica o abandono absoluto dos níveis de significação anteriores. 

Pelo contrário, segundo o critério de reversibilidade, são sempre possíveis retrocessos 

para níveis diferentes do nível que é habitualmente o utilizado pela pessoa. Estas 

mudanças designam-se por desfasamentos e correspondem à hipervalência de 

significações de outros sistemas de significações de outros níveis e são 

conceptualizadas, de modo semelhante à teorização Piagetiana, como “incoerências nos 

níveis de raciocínio das sequências de um ou mais sistemas ontogénicos” (Joyce-

Moniz, 2005, p.94). 

Estas “incoerências” podem ser verticais, isto é, dizem respeito às mudanças de níveis 

numa sequência da mesma temática ou dimensão ou horizontais se dizem respeito à 

mobilidade da pessoa nas mudanças de níveis de sequências de temáticas ou dimensões 

diferentes. A permanência invariável no mesmo nível pode não ser adaptada em termos 

de rotinas de confronto e tratamento mas pode também significar inadaptação às 

circunstâncias pela sua rigidez de pensamento. A regressão temporária para níveis 

inferiores em relação ao nível mais frequente é geralmente situacional e reactiva. No 

entanto, a inadaptação aumenta com o aumento da frequência e/ou da duração dos 

processos regressivos. O avanço brusco para níveis superiores ao utilizado mais 

frequentemente reflecte em geral uma boa adaptação às circunstâncias. No entanto, o 

uso concomitante ou alternado de níveis diferentes é o processo mais comum (idem). 
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Quando se diz que uma pessoa usa ou funciona num determinado nível de significação, 

pretende-se significar que esse nível é hipervalente em relação aos demais da sequência. 

Isto é, essa significação é a mais facilmente activada, de maior densidade ou 

proeminente naquela situação. 

A dialéctica pela hipervalência das significações é caracterizada por dois movimentos 

que se completam: descentração/destruturação e compensação ou de reestruturação 

(idem).  

Na intervenção desenvolvimentista, o objectivo de descentração e de compensação 

pressupõem uma melhor adaptação do doente aos seus níveis preponderantes de 

significação e em, menor número, à passagem do doente para níveis de significação 

superiores. Esta passagem para níveis superiores de significação vai permitir ao doente 

ter acesso a acções de descentração e compensação mais extensas e melhor estruturadas 

do que as de níveis inferiores. Quanto mais alto é o nível mais provável é o uso de 

acções dialécticas mais diferenciadas e integradas e, assim, possível um melhor 

conhecimento e um melhor controlo do processo de doença.  

A não adaptação ou a perturbação psicológica dos obesos, não depende apenas de “más 

significações” mas sim da utilização de processos dialécticos de descen-

tração/reestruturação deficientes.  

Qualquer abertura do doente obeso para compreender melhor a doença, para procurar 

informação ou para elaborar alternativas de confronto, corresponde a acções de 

destruturação. Pelo contrário a rigidez numa determinada significação ou a ausência de 

qualquer procura de posicionamento das significações umas em relação às outras, 

corresponde a acções inadaptadas de centração. 

De acordo com este modelo desenvolvimentista pode-se inferir que: 

a) As significações dos obesos relativamente à sua obesidade, não são 

estáticas e imutáveis, mas passíveis de evolução e transformação, no sentido 

de uma maior abertura, flexibilidade, generalização e integração; 

b) A construção das suas significações é dirigida por estruturas que permitem 

progressivamente maior dialéctica e auto-regulação, sendo orientada por um 

processo que permite, progressivamente, maior abertura e flexibilidade; 
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c) A utilização de um determinado nível de significação mais elevado, não 

implica que outros níveis mais baixos não possam voltar a qualquer 

momento a tornar-se hipervalentes; 

d) As significações sintomáticas nos obesos surgem frequentemente 

associadas a processos dialécticos deficientes (movimentos de centração e de 

circularidade). 

Em termos operacionais, o que caracteriza a intervenção desenvolvimentista é que a 

identificação ou o diagnóstico dos níveis de significação do doente e dos desfasamentos 

horizontais e verticais pressupõe a avaliação das acções de descentração e compensação, 

adaptadas e/ou deficientes do doente. Enquanto a avaliação das dialécticas define os 

objectivos da intervenção e direcciona a escolha das metodologias, o conhecimento dos 

níveis de significação do doente permite adaptar-lhe as metodologias escolhidas e 

operacionalizá-las de acordo com critérios desenvolvimentistas de diferenciação e 

integração. 

As metodologias mais utilizadas em cada dimensão da doença são: a) no conhecimento 

da realidade da doença: a atribuição causal, a automonitorização, a procura de 

informação e a programação de contingências; b) na adesão ao tratamento: a 

automonitorização, a disputa racional, a distracção, a procura e fornecimento da 

informação, a programação de contingências e a tomada de decisão por comparação de 

alternativas; c) no controlo de sintomas: a automonitorização, a auto-sugestão, a 

avaliação por equilibração subjectiva, a disputa racional, a expressão de sentimentos e 

emoções, a procura e fornecimento de informação, a programação de contingências e as 

contingências de confronto; d) na vivência da doença: a disputa racional, a exploração 

criativa, a expressão de sentimentos e emoções, a procura de informação, a 

programação de contingências e a tomada de decisão por comparação de alternativas 

(Joyce-Moniz, 2005, p.122). 

Todas as metodologias aqui apresentadas podem ser aplicadas aos cinco níveis de 

significação. No entanto, as mais exigentes em exercício metacognitivo podem não 

resultar com os pacientes que expressam significações de níveis mais baixos. 

No entanto, as metodologias preferenciais no controlo das significações e acções de 

obesidade são controlo de estímulos, resolução de problemas e fornecimento de 

informação.  
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3.4 METODOLOGIAS NO CONTROLO DAS SIGNIFICAÇÕES E ACÇÕES DE OBESIDADE 

3.4.1 CONTROLO DE CONTINGÊNCIAS 

A contingencialidade causal surge num contexto subjacente aos modelos 

comportamentais, como uma relação directa entre a causa e o efeito, é concreta e 

experiencial podendo assumir duas orientações comportamentais: uma por estimulação 

exterior, baseada nas condições causais do meio antecedente ao efeito somático; outra 

fundamentada nos efeitos somáticos consequentes ao comportamento da pessoa. 

Embora a primeira pareça mais acidental, quando esses encontros contingenciais entre 

condições do meio e efeitos orgânicos são programados, a pessoa escolhe envolver-se 

no meio estimulador apropriado e esta orientação torna-se tão intencional ou previsível 

como a segunda (Joyce-Moniz, 2005, p.169). 

Esta metodologia visa inicialmente que a pessoa estabeleça a contingencialidade causal 

entre o seu comportamento e a emergência e/ou agravamento dos sintomas da doença. 

Conhecidas as condições da contingencialidade causal, a pessoa pode programar as suas 

acções de confronto directo com os sintomas da doença. 

A programação de contingências de confronto pode ter uma fundamentação cognitivista 

incidindo nos processos de relacionamento causal controlados pelo próprio ou pode 

estar associada a metodologias ou modos de orientação comportamental, nos quais o 

controlo dos processos é exterior fundamentando-se nos princípios gerais de 

condicionamento operante (Joyce-Moniz, 2005, p.169). 

O comportamento humano é em grande parte função dos estímulos discriminativos do 

meio. Por isso, as estratégias de controlo dos estímulos consistem num conjunto de 

processos de alteração do meio físico e social, de modo que sejam diminuídas as 

probabilidades dos comportamentos indesejados/inadequados (Gonçalves, 2006, p.82).  

As alterações do contexto físico e/ou social têm como objectivo impossibilitar ou 

dificultar a execução de respostas controladas negativas e/ou promover as respostas 

controladas positivas. Este propósito pode ser conseguido, por limitação da 

apresentação de estímulos discriminativos do comportamento, como por exemplo na 

perda de peso, a não existência no frigorífico de alimentos calóricos (gelados, bolos, 

refrigerantes, etc.) e substituição por estímulos discriminativos antagonistas (iogurtes, 

fruta, etc.).  
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A nível social, o objectivo é que o indivíduo restrinja a sua exposição aos contextos 

sociais discriminativos de comportamentos controlados negativos, substituindo-os por 

estímulos sociais associados a comportamentos positivos. Por exemplo, frequentar 

ambientes onde são promovidas as actividades físicas. 

A alteração da função discriminativa dos estímulos é outra vertente das estratégias de 

controlo de estímulos. Neste caso, pretende-se aumentar a associação entre um 

comportamento e um determinado estímulo ambiental, fazendo com que o 

comportamento passe para o controlo de determinado estímulo discriminativo. Por 

exemplo, a pessoa passará a comer unicamente num sítio da casa restringindo o seu 

comportamento alimentar em qualquer outra situação. É possível ainda, complementar 

estas estratégias com aumento do custo da resposta controlada negativa de modo a que a 

sua execução se torne cada vez mais custosa, difícil e impraticável (Joyce-Moniz, 2005, 

p.268). 

Neste âmbito, a tomada de consciência sobre as situações que induzem aos 

comportamentos inadequados ou que promovem os adequados é importante para a 

programação de contingências, promovendo ou evitando determinadas acontecimentos. 

Mais ainda, a percepção de que conhecer as contingências associadas aos 

comportamentos poderá permitir encontrar estratégias de promoção ou evitamento dos 

mesmos, poderá contribuir para o aumento da auto-eficácia por aumento de aptidões de 

confronto e consequente auto-motivação que ao tornar-se autónoma será mais duradoura 

diminuindo, assim, o risco de reincincidência (Foreyt & Goodrick, 1993). 

A programação estruturada de actividades contigenciais, tem a fundamentação empírica, 

organizada pela pessoa para se conhecer melhor. A programação de contingências 

experienciais tanto pode resultar da ideia da pessoa, como pode ser da iniciativa do 

cuidador (Joyce-Moniz, 2005, p.169). 

Muitas intervenções em obesidade, tem utilizado a programação de contingências ou 

controlo de estímulos em programas de perda de peso isoladas (Foreyt & Goodrick, 

1993; Epstein, Paluch, Kilanowski & Raynor, 2004) ou em conjunto com outras 

metodologias  (Foster, Makris & Bailer, 2005; Wing, 2004; Brownell, 2000; Dalton & 

Kitzmann, 2012) e tem sido demonstrado por estes autores  contribuir para uma maior 

adesão ao exercício físico (Grave et al, 2011), a comportamentos alimentares adequados 

ou a ambos. 
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3.4.2 FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO  

O Modelo da Hipótese Cognitiva da Adesão de Ley (1988, cit. por Ogden, 1999) 

defende que a adesão é previsível, combinando o factor da satisfação do doente em 

relação à consulta, com os factores compreensão da informação dada na consulta e 

memorização dessa informação. 

A falta de compreensão do doente acerca do conteúdo da consulta poderá afectar a 

adesão às indicações médicas. Ley salientou ainda a associação existente entre a 

capacidade de recordar a informação sobre o aconselhado na consulta e a adesão. 

Segundo este, alguns aspectos como a ansiedade, o nível intelectual, os conhecimentos 

médicos, a importância da afirmação feita pelo médico, assim como o número de 

afirmações, aumentavam a capacidade de recordação pelo doente. Ainda de acordo com 

o autor, a idade parece não ter influência na capacidade de recordar o conteúdo da 

consulta (Sousa, 2003). 

Por esta razão, Davis (1997) defendeu que o fornecimento de informação deve ser o 

mais completo possível, simples e adequado de forma a prevenir ou contradizer as 

significações e atitudes de não adesão. Também Joyce-Moniz afirmou que se o 

indivíduo entende o processo de forma clara e consistente fica mais predisposto para 

aderir ao tratamento (Joyce-Moniz, 1995, p.195).  

A procura de informação sobre sintomas de doenças é o método mais generalizado para 

responder à inquirição socrática sobre a possibilidade de contracção da doença ou da 

realidade da sua presença. Neste caso o conhecimento pretendido é principalmente de 

natureza biomédica mas esta procura de informação pode ter um enquadramento 

cultural e popular (idem p.172). 

A procura de informação é interdependente da do fornecimento de informação. Se 

existe um propósito didáctico, o cuidador toma a iniciativa de promover a informação 

ou de facilitar o seu acesso e a didáctica sobrepõe-se à da organização da procura pela 

pessoa. Normalmente é comum que a iniciativa seja do doente e que este procure o 

cuidador como uma fonte possível da informação desejada.   

Se a comunicação da informação inerente ao diagnóstico de uma doença primar pela 

clareza e relevância para o doente e for repetida nos seus aspectos mais importantes, o 

doente fica não só mais predisposto a aceitar a realidade da afecção, como integra a 

notícia de modo emocionalmente adequado (Edmeads, 2002). 
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Em relação à adesão ao tratamento, o fornecimento de informação deve ser completa e 

concisa sobretudo em relação às dificuldades na adesão às indicações do profissional de 

saúde para evitar significações e atitudes de não-adesão. 

De acordo com o modelo de Lazarus e Folkman (1974), o confronto da pessoa centrado 

na emoção que compreende estratégias de evitamento e de distracção do problema, está 

conotado com pouca adesão às prescrições médicas. E são precisamente os doentes 

crónicos que mais se servem deste tipo de confronto (Shelbourne, Hays, Ordway, 

DiMatteo & Kravitz, 1992). É assim provável que estes pacientes prestem menos 

atenção à informação sobre o tratamento ou estejam menos motivados para a analisar do 

que os doentes de processos agudos (Joyce-Moniz, 2005, p.203). 

A procura de informação e a correlativa de fornecimento de informação constituem o 

recurso mais utilizado pelos pacientes crónicos para melhorarem a qualidade de vida, 

incluindo o confronto com os sintomas (Billings & Moos, 1981; Friedman & DiMatteo, 

1989). A obtenção de informação é a via mais directa para o doente adquirir ou 

readquirir confiança em si próprio e nos cuidadores, por meio de atribuições positivas 

de auto-controlo e controlo externo de rotinas e dos imprevistos do processo. O doente 

poderá assim aprender o que poderá fazer por si próprio adquirindo autonomia na gestão 

do processo. 

O sucesso das metodologias de fornecimento de informação está associado ao das 

metodologias de comunicação entre doente e cuidador. O equilíbrio entre aquilo que o 

doente quer razoavelmente saber e aquilo que o cuidador deve razoavelmente informar é 

dialecticamente instável e a informação tanto pode ser benéfica como contraproducente. 

Um modo de precaver este problema é associar as metodologias de obtenção de 

informação a outras, como a de programação de contingências de reforço. Esta 

metodologia é importante para os doentes que necessitam de informação para 

implementar estratégias de confronto e processos de adaptação (Joyce-Moniz, 2005, 

p.342). 

Tendo por base o modelo desenvolvimentista de intervenção, os profissionais de saúde 

que utilizam a metodologia correlativa de fornecimento de informação devem adaptar 

ou afirmar as suas significações de resposta às significações de procura dos seus 

interlocutores (idem, p.177). 
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No tratamento da obesidade esta metodologia é primordial sendo que frequentemente a 

não adesão ocorre por falta de conhecimentos relativamente aos processos biológicos 

associados aos aspectos nutricionais e de gastos energéticos potenciadores de perda de 

peso. São exemplo questões como: “Se estiver muitas horas sem comer vou emagrecer 

mais?”; “Devo fazer exercício em jejum?”; “Porquê que há dias que peso mais e não 

foi porque estraguei a dieta?”; “Só vale a pena fazer exercício se poder fazer durante 

uma hora seguida?; “Qual a melhor maneira de perder muito peso rapidamente?”.  

Se responder às questões de forma clara e concisa é importante, também a informação 

com carácter didáctico tem um papel fundamental na maior parte dos obesos com 

intenções de perder peso.  

Esta metodologia permite aumentar ou discutir os conhecimentos pré-existentes 

relativamente aos processos bioquímicos, genéticos, nutricionais e psicológicos 

frequentemente envolvidos nesta doença. Para além disso, a informação clara sobre as 

estratégias comportamentais a utilizar permite a sua compreensão e aumenta a adesão. 

Assim, a aquisição de conhecimentos no contexto desta doença, poderá contribuir para o 

aumento de competências de confronto e como tal para a percepção de uma maior auto-

eficácia e auto-controlo por parte dos doentes. 

Este contexto, de procura/fornecimento de informação facilita a associação desta 

metodologia com outras metodologias tais como: programação de contingências e 

resolução de problemas, que poderão contribuir para o aumento da motivação para 

adesão ao tratamento pela percepção de uma maior auto-eficácia e auto-controlo.   

3.4.3 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS  

Tal como já foi referido na introdução deste trabalho, os programas de treino de 

resolução de problemas tiveram origem nos trabalhos de D’ Zurilla e Goldfried (1988). 

A base do processo para resolução de problemas consiste em cinco fases: 1) orientação 

geral; 2) definição do problema; 3) criação de alternativas; 4) tomada de decisão e 5) 

implementação e verificação. 

Na primeira fase procura-se aumentar: a sensibilidade para os problemas e para as 

acções de solução de problemas; as atitudes de maior esforço e persistência face aos 

obstáculos; as expectativas positivas face aos problemas e o controlo dos estados 

emocionais negativos. Numa fase posterior é importante que o doente compreenda o 
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problema, estabeleça objectivos concretos, específicos, relevantes e realistas e aprenda a 

lidar com problemas reais e complexos. 

O indivíduo é ainda treinado para encontrar soluções alternativas e proceder à avaliação 

das várias alternativas encontradas, seleccionar e escolher as mais adequadas. 

Posteriormente, o doente terá de implementar para cada situação/problema o plano 

seleccionado, procedendo à monitorização dos respectivos resultados. Para isso, deve 

adquirir as competências necessárias para implementação do processo na situação real, 

treinar a auto-observação e medida das suas acções e dos respectivos resultados e de 

reavaliação dos efeitos da implementação da solução (Gonçalves, 2006, p.105). 

Embora esta terapia seja frequentemente utilizada como orientadora para a tomada de 

decisões em clínica, poucos estudos examinaram a utilização das técnicas de resolução 

de problemas num contexto de alteração do estilo de vida para tratamento da obesidade 

(Murawski et al, 2009). Neste contexto, o estudo de Perri e colaboradores (2001) 

demonstrou que os participantes sujeitos a terapia de resolução de problemas 

evidenciaram uma perda de peso maior em cerca de 10% quando comparados com 

outros apenas sujeitos a terapia comportamental. Estes participantes também 

apresentaram maior taxa de adesão às estratégias comportamentais utilizadas na 

intervenção. Este estudo sugeriu que a aquisição de competências para resolução de 

problemas assim como a adesão às estratégias comportamentais de perda de peso estão 

significativamente associadas à manutenção da perda de peso. 

É fundamental fornecer todas as informações de forma clara e realista sobre o assunto 

para que o doente possa de forma consciente avaliar as soluções alternativas e escolher 

as mais adequadas. Este processo será tanto mais facilitado quanto melhor a relação de 

empatia entre o doente e o terapeuta. 

Neste capítulo, procurou-se dar informação pertinente para o entendimento dos aspectos 

clínicos e bioquímicos da obesidade. Introduziram-se conceitos básicos como índice de 

massa corporal e grau de obesidade, assim como, a explicação sucinta do metabolismo 

envolvido no processo de controlo de ingestão alimentar. 

Porque a intervenção biomédica é geralmente, o recurso mais utilizado no tratamento da 

obesidade foram também aqui apresentadas as intervenções cirúrgicas, farmacológicas, 

nutricionais e o exercício físico. Ainda neste contexto, a fraca adesão a estes 
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tratamentos/intervenções justificou um subcapítulo sobre a problemática da adesão aos 

tratamentos biomédicos.  

Tal como foi referido, são vários os estudos que têm demonstrado a pertinência da 

intervenção psicológica no tratamento da obesidade com especial destaque para a sua 

contribuição na modificação dos comportamentos alimentares e de exercício físico. As 

abordagens comportamentais e/ou cognitivo-comportamentais são de longe, as mais 

estudadas recorrendo a diferentes metodologias de intervenção. Neste sentido, e porque 

este estudo se baseia essencialmente numa intervenção comportamental e cognitiva 

quando a consciência de um determinado comportamento provoca uma resposta 

reactiva, os modelos e teorias de suporte a estas abordagens foram também aqui 

desenvolvidos. Assim como, as metodologias subjacentes a estas intervenções e que 

posteriormente serão alvo do estudo. 

Neste trabalho, o modelo da psicologia da doença de Joyce-Moniz na sua perspectiva 

desenvolvimentista constitui o foco central do estudo. Diferentes níveis de significação 

para as dimensões da doença poderão estar na base das diferentes respostas a 

semelhantes intervenções biomédicas com abordagem psicológica, justificando assim, a 

dificuldade em inferir sobre qual a metodologia mais adequada em intervenções de 

perda de peso.  

Após esta abordagem teórica serão apresentados, no capítulo seguinte, os aspectos 

metodológicos do estudo. 
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1. OBJECTIVOS E METODOLOGIAS DE ESTUDO 

1.1 OBJECTIVOS 

Com este estudo pretendeu-se, contribuir para a intervenção no tratamento da 

obesidade, através da promoção da adesão, tendo em conta as significações do indivíduo 

e a sua susceptibilidade para uma resposta reactiva à automonitorização.  

Deste objectivo principal emergiram três objectivos específicos: 

1. Estudo da relação entre automonitorização da controlabilidade versus cedência 

para transgressão de um comportamento e a perda de peso; 

2. Estudo da relação entre a frequência de utilização de programação de estratégias 

de controlo de contingências e a perda de peso: 

3. Estudo da relação entre níveis de significação da obesidade: 

causa/vulnerabilidade, confronto, adesão ao tratamento, auto-controlo, vivência 

e perda de peso. 

O primeiro e segundo objectivos apresentam carácter interventivo no confronto com a 

doença ou neste caso mais específico com a obesidade.  

No âmbito do primeiro objectivo, com a automonitorização da controlabilidade de um 

comportamento alimentar indesejado ou da cedência à transgressão procurou-se 

perceber até que ponto, aumentar a consciencialização do indivíduo em relação aos seus 

comportamentos poderá provocar nele uma resposta que conduzirá a uma maior adesão 

ao planeamento alimentar. 

No segundo objectivo, com o estudo da relação entre o recurso a programação de 

contingências e a perda de peso, pretendeu-se entender de que forma a sistematização de 

confronto para situações perturbadoras poderia contribuir para o aumento da adesão ao 

tratamento. 

O terceiro objectivo teve como pressuposto encontrar uma orientação explicativa das 

dimensões da doença importantes para a mudança de comportamentos, isto é relacioná-

las com a adesão ao tratamento e consequente perda de peso seguindo uma orientação 

desenvolvimentista. 

A perda de peso funcionou, neste estudo, como critério aferidor da adesão ao 

tratamento, ponto comum aos três objectivos.  
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1.2 TIPO DE ESTUDO 

Este estudo apresenta duas vertentes, uma qualitativa, na medida em que se fundamenta 

na análise e identificação das significações pessoais relativamente a algumas 

problemáticas da doença e uma outra quantitativa relativamente à automonitorização 

com registo de peso. 

Os níveis de desenvolvimento das significações das participantes foram obtidos com 

recurso a uma entrevista semi-estruturada, metodologia adequada a estudos de 

orientação desenvolvimentista como este. A classificação desenvolvimentista aqui 

utilizada fundamentou-se no modelo de Joyce-Moniz (1993) e no modelo Joyce-Moniz 

e Barros (2005). 

Os dados relativamente às significações foram obtidos através das verbalizações dos 

participantes com base na análise de conteúdo da entrevista semi-estruturada. Por sua 

vez, os dados quantitativos foram directamente obtidos por pesagem em balança digital 

ou através de escalas ordinais. 

Este estudo, apesar de apresentar algumas características longitudinais, pelo facto, de o 

indivíduo ser seguido durante um período de quatro meses, é predominantemente 

transversal, na medida em que se pretende relacionar as significações dos indivíduos no 

início do estudo com o sucesso na perda de peso que, neste caso, representa um 

indicador da adesão ao tratamento.  

A investigação pode ainda ser caracterizada como exploratória e correlacional. 

Exploratória, no sentido em que se explora o mais alargadamente e profundamente 

possível, as significações dos indivíduos relativamente às variáveis da doença em 

estudo. Correlacional, porque com recurso à análise estatística, se pretendeu estudar 

correlações entre os níveis de significação de dimensões da doença e a perda de peso, 

expressa em registos de peso. As correlações foram também realizadas entre a 

percentagem de perda de peso e a intensidade da controlabilidade de comportamentos 

inadequados num programa de perda de peso e a intensidade para a transgressão desses 

comportamentos aconselhados. 

1.3 PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO 

O estudo foi divulgado em várias universidades da área metropolitana de Lisboa e 

decorreu essencialmente em dois momentos (anexo 1). Todas as participantes foram 
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sujeitas às mesmas intervenções com o objectivo de evitar que variáveis exteriores ao 

estudo interferissem no projecto.  

Este programa de perda de peso, como foi designado, incluiu um acompanhamento 

psicológico e aconselhamento nutricional. Numa primeira sessão foi explicado às 

participantes todos os passos em que consistia o programa e só depois do seu 

consentimento informado foi iniciado o processo propriamente dito.  

O aconselhamento nutricional foi realizado por uma dietista que elaborou um plano 

alimentar individual, de acordo com as preferências alimentares, actividade física e 

horários de actividades quotidianas de cada uma das participantes. Este plano permitia, 

assim a todas as participantes, ter acesso às mesmas informações de carácter alimentar.  

Na fase seguinte foi realizada uma entrevista com o objectivo de explorar, com as 

participantes, metodologias promotoras para a adesão ao tratamento, entre elas a 

programação de contingências, o fornecimento de informação e a resolução de 

problemas. Desta forma, ao aumentar a sua percepção de auto-eficácia é possível, na 

grande generalidade, aumentar a sua auto-motivação.  

Esta entrevista teve início com a realização de um pequeno inquérito para obtenção de 

dados sócio-demográficos e da história familiar e pessoal da participante relativamente 

à doença, de forma a obter uma perspectiva geral sobre o impacto biológico da 

obesidade/excesso de peso na sua família ou na própria (anexo 2). Ainda neste contexto 

da entrevista foi realizado um pequeno inventário sobre a frequência com que as 

participantes utilizavam estratégias comportamentais para perda de peso. Este inventário 

foi também aplicado no fim do programa permitindo avaliar eventuais alterações na 

frequência de utilização das estratégias de contingências (anexo 3). 

Esta primeira abordagem com as participantes pretendia igualmente iniciar uma aliança 

terapêutica com o investigador, estabelecida na base da empatia e confiança. 

Numa sessão posterior foi utilizada uma entrevista semi-estruturada baseada num guião 

(anexo 4). Esta entrevista semi-estruturada tinha como objectivo explorar as 

significações individuais das participantes relativamente às diferentes dimensões/temas 

da obesidade. A análise de conteúdo da entrevista permitiu identificar as significações 

hipervalentes para cada dimensão estudada e posteriormente relacioná-las com a adesão 

ao tratamento e com o perfil de dados obtidos na auto-observação. 
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O programa prosseguiu durante quatro meses, as participantes registavam duas vezes 

por semana o peso (anexo 5), a intensidade para a tentação à transgressão e a 

intensidade de controlabilidade dos comportamentos indesejados (anexo 6) sendo que 

no primeiro mês as intervenientes eram contactadas telefonicamente duas vezes por 

semana e depois semanalmente até completar o período de intervenção. 

As participantes foram divididas em dois grupos para viabilizar a realização de todos os 

passos do projecto sem comprometer os dados obtidos. A necessidade de dividir em 

dois grupos principais prendeu-se com o facto de exigir um contacto frequente com as 

participantes, tornando-se difícil o acompanhamento a mais de dez intervenientes em 

simultâneo, em especial no primeiro mês de intervenção. Para além disso, o início do 

estudo e a intervenção individual de quatro meses, estipulada no projecto, levaram à 

conclusão do primeiro grupo em Maio com desfasamentos até Julho. Sendo que na sua 

maioria as participantes eram estudantes universitárias e em algumas situações se 

encontravam deslocadas da sua casa de família, os meses de Agosto e Setembro não 

seriam os mais indicados para iniciar novos grupos. Por essa razão, o segundo momento 

teve apenas início em Outubro/Novembro tendo terminado em Março do ano seguinte. 

1.4 ESTUDOS DE CASO 

A amostra insere-se numa população de jovens adultas com excesso de peso ou 

obesidade. Os critérios de inclusão foram: ser mulher com idades compreendidas entre 

os 18 e os 35 anos, possuir um IMC igual ou superior a 25 kg/m
2
 e sem outras doenças 

associadas. 

A condição atribuída ao IMC relacionou-se com as indicações da OMS, em que é 

considerado um indivíduo com excesso de peso aquele que apresenta valores iguais ou 

superiores a 25 kg/m
2
. Salientando que a nossa amostra incluiu predominantemente 

jovens adultos, ter excesso de peso nesta faixa etária, representa um risco elevado para o 

posterior desenvolvimento de obesidade e outras doenças associadas.   

A escolha da idade e a ausência de outras doenças prendeu-se, com a necessidade de 

evitar qualquer interferência metabólica, como sejam as alterações hormonais 

associadas à tiróide que podem surgir em mulheres jovens, ou a toma de determinados 

fármacos, tendo neste caso, sido apenas aceite o uso de anti-contraceptivos orais. 

Considerando a existência de diferenças biológicas e psicológicas entre géneros tornou-
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se importante limitar o estudo a um dos géneros. A condição de ser mulher teve a ver 

com a procura imediata para participar no programa. Esta escolha teve ainda como 

justificação o facto de ser consensual na literatura, que as jovens mulheres se 

preocupam mais com assuntos de saúde e imagem (Ogden, 1999, p.181). 

A amostra é considerada uma amostra de conveniência, uma vez que foi composta por 

mulheres que responderam ao anúncio da intervenção e manifestaram interesse na 

participação. Todas as voluntárias que se inseriram nos critérios de inclusão foram 

aceites.  

Participaram, neste estudo, 35 jovens adultas, estudantes universitárias com idades 

compreendidas entre os 19 e os 35 anos. Completaram o estudo 80,0% das participantes 

o que se traduz em sete desistências.  

 

Quadro 1. Caracterização individual das participantes 

Nº 

Participante 

Completou 

estudo 
Idade 

Peso 

(kg) 

Altura 

(m) 

IMC 

(kg/m
2
) 

Grau de 

obesidade 

Outras 

doenças 

1 1 23 66 1,64 25 1 1 

2 1 20 72 1,64 26,8 1 2 

3 1 22 73 1,52 31,6 2 0 

4 1 20 96 1,73 32,1 2 1 

5 0 25 57 1,52 24,7 1 1 

6 1 19 78,1 1,69 27,5 1 0 

7 1 37 76 1,58 30,4 2 0 

8 1 21 59 1,53 25,2 1 0 

9 1 26 80 1,62 30,5 2 0 

10 1 27 94 1,6 36,7 3 1 

11 1 20 97,5 1,59 38,6 3 0 

12 1 21 73,3 1,56 30,1 2 0 

13 0 25 82,3 1,54 34,7 2 0 

14 0 19 124,2 1,68 43,6 3 0 

15 1 20 86,6 1,64 31,8 2 0 

16 1 21 78,4 1,7 27,3 1 0 

17 1 23 81,6 1,68 28,9 1 0 

18 1 23 68,6 1,66 25 1 0 

19 1 20 84,9 1,59 33,5 2 0 

20 1 19 68,5 1,63 25,8 1 0 
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(cont.) 

Nº 

Participante 

Completou 

estudo 
Idade 

Peso 

(kg) 

Altura 

(m) 

IMC 

(kg/m
2
) 

Grau de 

obesidade 

Outras 

doenças 

21 1 19 74,1 1,6 28,7 1 0 

22 0 20 64,7 1,56 26,5 1 1 

23 1 29 91,2 1,74 30,1 2 1 

24 1 21 76,2 1,59 30,1 2 0 

25 1 22 68,9 1,6 26,9 1 0 

26 1 21 72,2 1,64 26,8 1 2 

27 0 23 65 1,62 24,8 1 0 

28 1 22 97 1,67 34,8 2 0 

29 1 20 74,5 1,62 28,4 1 0 

30 1 37 118 1,72 39,9 4 0 

31 1 19 69,6 1,53 29,7 1 2 

32 0 19 69 1,58 27,6 1 0 

33 1 20 72 1,57 29,2 1 0 

34 0 27 76 1,76 24,5 1 0 

35 1 20 75 1,64 27,9 1 0 

 

A idade média das participantes era de 22,4 ± 4,5 anos, o seu peso médio de 78,5 ± 

15,1 kg e a altura de 1,62 ± 0,07 m. Com base nos dois últimos parâmetros foi calculado 

o IMC, cujo valor médio foi de 29,7 ± 4,6 kg/m
2
. 

O grau de obesidade foi obtido de acordo com a classificação da OMS adoptada a nível 

internacional. De acordo com esta classificação: a um IMC igual ou superior a 25 e 

menor que 30 kg/m
2 

corresponde a excesso de peso; igual ou superior a 30 e menor que 

35 kg/m
2
 grau I; igual ou superior a 35 e menor 40 kg/m

2
 grau II e maior ou igual a 

40 kg/m
2
 grau III. 

A frequência para os diferentes graus de obesidade está representada no gráfico 1. 

  

Gráfico 1. Distribuição das frequências por grau de obesidade na amostra 
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Como se pode observar no gráfico 1,62% da amostra apresentava excesso de peso e 

12% já tinha obesidade geralmente associada a elevado risco de comorbilidades. Seis 

participantes referiram ter-lhe sido diagnosticado hipercolesterolemia o que corresponde 

a 17,6% da população. Para além disso, outras três participantes referiram ter outras 

doenças: talassémia, doença hereditária que afecta a hemoglobina; doença celíaca, 

caracterizada por intolerância a determinados alimentos e ansiedade generalizada com 

perturbação de pânico. Qualquer uma destas doenças não interfere na resposta ao 

tratamento da obesidade sendo até recomendado, no caso da hipercolesterolemia, a 

perda de peso. A doença celíaca apenas implica um ajuste dos alimentos recomendados 

à perda de peso tendo em conta a intolerância alimentar da participante. 

As causas frequentemente associadas ao desenvolvimento da obesidade são referidas 

como sendo de carácter alimentar ou genético. Neste estudo, 98% das mulheres pensa 

que o seu excesso de peso ou obesidade está associada a factores alimentares. Sendo 

que 60% considera que para além dos factores alimentares, as causas genéticas também 

poderão estar na génese do seu excesso de peso.  

1.5 OBJECTIVO ESPECÍFICO 1 - ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE AUTOMONITORIZAÇÃO DE CONTROLABILIDADE 

VERSUS CEDÊNCIA À TRANSGRESSÃO E A PERDA DE PESO 

1.5.1.RACIONAL DA METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para responder ao primeiro objectivo específico do estudo 

consistiu na automonitorização do grau de controlo perante a tentação para um 

comportamento não adequado à perda de peso, do grau de tentação para a cedência ao 

comportamento indesejado e do peso. 

A automonitorização é uma metodologia frequentemente utilizada em diversas áreas, 

tais como a psicologia, a medicina, dietética, educação entre outras. Esta metodologia 

pressupõe uma observação sistemática de pensamentos, emoções ou comportamentos 

do próprio pelo próprio e pode ter um carácter avaliativo e/ou reactivo (Joyce-Moniz, 

2010, p.208). 

A sua aplicação, enquanto instrumento avaliador, pode ocorrer em todas as fases de 

intervenção para: a) traçar uma condição clínica de base a partir da qual se estabelecerá 

um plano de intervenção (Wilson & Vitousek, 1999); b) clarificar um diagnóstico e/ou 

decidir quais os elementos a objectivar na intervenção; c) acompanhar a evolução do 
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tratamento, monitorizando com detalhe os seus resultados e d) informar sobre a 

manutenção desses resultados depois da intervenção (Barton, Harris & Fletcher, 1999). 

O registo, geralmente sob a forma escrita, segue-se à observação. No tratamento da 

obesidade são frequentemente pedidas anotações diárias dos comportamentos 

alimentares e de prática doe exercício físico. Estes registos, por serem mais detalhados, 

requerem motivação, organização e perseverança o que faz que nem sempre sejam bem 

acolhidos pelo paciente. Em contrapartida, o pedido da simples automonitorização do 

peso que pode ser obtido por uma avaliação directa, imediata e objectiva, embora menos 

rico em informações, pode por si só ter um papel crucial na auto-consciência da adesão 

ao tratamento. 

A monitorização pode ser igualmente aplicada a parâmetros subjectivos, como por 

exemplo, a controlabilidade ou a intenção para um determinado comportamento. Se 

perguntarmos a uma pessoa: De zero a dez, qual é o grau com que consegue controlar 

determinado impulso ou acção compulsiva? A resposta obriga necessariamente a uma 

transformação do subjectivo em objectivo. A auto-sugestão desta transformação do 

subjectivo em objectivo é condição necessária para operacionalizar o procedimento. 

Esta operação é complexa, porque a pessoa tem de se aperceber da intensidade ou 

controlabilidade da variável observada e compará-la com a imaginação, por um lado, de 

uma intensidade máxima e, por outro lado, de uma mínima, que talvez nunca tenham 

sido experienciadas no passado, ou que ocorrem com grandes intermitências no presente 

(Joyce-Moniz, 2010, p.209). 

As escalas subjectivas, são metaforicamente representadas por termómetros ou 

balanças. O termómetro será mais adequado para acções mais directas e instrumentais 

de confronto sendo preferenciais para pessoas que raciocinam em níveis de significação 

mais baixos. Por sua vez a balança, envolve um juízo retroactivo de dois processos 

atribucionais em equilibração balanceada um em relação ao outro. Esta metáfora 

avaliadora será mais apropriada para as pessoas que racionam em níveis superiores de 

significação e que podem compensar melhor as atribuições de vulnerabilidade com as 

de controlabilidade (idem, 2005, p.224). 

Por sua vez, e como já foi referido, a automonitorização pode desencadear uma reacção 

de auto-sugestão. As asserções seguintes podem caracterizar a auto-sugestão provocada 

por automonitorização: a) Os efeitos reactivos da automonitorização são semelhantes 

aos da monitorização externa, quando o sujeito tem conhecimento que está a ser 
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observado; b) na automonitorização a reactividade pode ser objectivada no sentido 

desejado; c) a fiabilidade da mudança provocada pela automonitorização reactiva 

poderá ser maior do que a fiabilidade dos dados da automonitorização avaliativa; d) não 

existe informação sobre a duração dos resultados da intervenção recativa, ou mudança 

por ela provocada, mas é possível que tendam a não perdurar (total ou parcialmente) 

depois de finalizada a automonitorização; e) a mudança tende a ser relativamente 

pequena, pelo que os resultados vão aparecendo intervaladamente sob a forma de 

pequenos ganhos, ou de modo progressivo, acumulativo e lento (Kazdin, 1978; 

Thoresen & Mohoney, 1974; Nelson et al, 1977; Nelson & Haynes, 1981; Marshall, 

Lloyd & Hallaban, 1993; Korotitsch & Nelson-Gray, 1999; Joyce-Moniz, 2010). 

Esta automonitorização reactiva parte do pressuposto que houve por parte do sujeito, a 

aceitação e auto-imposição de uma ideia, de centração da atenção nos elementos dessa 

ideia, de repetição estruturada dessa atenção concentrativa e de intencionalidade para 

atingir um objectivo benéfico. Esta auto-observação permanente e sistemática requer da 

pessoa, tempo, esforço, paciência e persistência, o que por sua vez requer motivação 

(Joyce-Moniz, 2010, p.219). Tal como para outras metodologias, na monitorização 

reactiva o objectivo é aumentar a frequência, a duração e a intensidade, dos elementos 

psicológicos considerados positivos ou adaptados e a diminuição dessas variáveis 

relativamente aos elementos negativos e sintomáticos/problemáticos. A reactividade 

varia largamente de pessoa para pessoa e, por isso, pacientes com idades semelhantes e 

com a mesma perturbação podem apresentar benefícios clínicos diferentes (idem, 

p.214). 

Joyce-Moniz (2010) sugere ainda que as pessoas mais empenhadas na 

automonitorização, diária e pelo menos ao longo de alguns meses, sejam também 

aquelas que melhor se auto-sugestionam. Isto é, que se motivam para se persuadirem a 

elas próprias a mudarem atitudes e comportamentos. O sucesso na perda de peso, pode 

assim, estar relacionado com a auto-sugestão inerente à observação dos resultados 

obtidos/ desejados pelo auto-sugestionado.  

A observação da diminuição de peso associada à alteração dos comportamentos poderia 

assim, ter um papel crucial no aumento da motivação para a adesão ao programa 

funcionando como um reforço positivo por auto-sugestão. Assim, a participante que 

cumpre o programa recebe como “prémio” uma diminuição de peso corporal.  
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1.5.2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Durante todo o decurso do estudo, as participantes pesavam-se duas vezes por semana. 

O peso era obtido por pesagem directa e registado em folha própria previamente 

fornecida (anexo 5). 

Simultaneamente era-lhe pedido que nos mesmos dias registassem o seu grau de 

controlo para comportamentos indesejados e o grau de tentação para a transgressão dos 

comportamentos adequados. De facto, pensa-se que, numa perspectiva de perda de peso, 

a adesão ao programa está intimamente relacionada com estes dois factores: a 

controlabilidade dos comportamentos e a tentação para a transgressão dos 

comportamentos com vista a perder peso.  

Para os registos dos comportamentos foram utilizadas escalas subjectivas. A utilização 

deste tipo de escalas foi apresentada nos anos 60 por Walk (1956) que utilizou um 

termómetro de medição da temperatura corporal para avaliar a percepção da perturbação 

do sujeito quando se encontrava exposto a uma situação ameaçadora. Neste caso, a 

escala consistia em nove pontos, sendo que, o um é indicador de menor perturbação e o 

nove de perturbação máxima. Para o seu preenchimento era pedido às participantes que 

indicassem o grau de ansiedade/perturbação, assinalando com uma marca, um dos 

pontos da escala (anexo 6). Com um objectivo didáctico e porque foi referido por 

Thorensen e Mahoney (1974) e Bornstein, Hamilton & Bornstein (1986) que o treino 

prévio do procedimento são importantes para ajudar a pessoa a iniciar o exercício, o 

primeiro registo individual de controlabilidade e transgressão foi feito na presença do 

investigador e esclarecidas as dúvidas apresentadas. 

Estas escalas têm sido utilizadas em investigações qualitativas ou investigações mistas, 

qualitativas e quantitativas em saúde, devido à facilidade e à rapidez da sua aplicação e 

porque permitem avaliar com clareza a percepção individual do sujeito em relação ao 

objecto medido (Grilo, 1999; Santos, 2003). 

Embora ainda não exista base científica que corrobore que um intervalo mais curto entre 

a observação e o registo tenha influência na auto-sugestão, foi pedido às participantes 

que procedessem à avaliação da controlabilidade e da transgressão e aos seus registos 

no mesmo momento em que realizavam o registo de peso. O objectivo era que este 

factor não influenciasse indiferentemente o estudo. Por sua vez, crê-se que a perda de 

peso ainda que gradual e lenta, associada a um maior grau de controlo, possa contribuir 
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para a auto-sugestão de que os comportamentos adequados conduzem ao sucesso e vice-

versa.  

Tendo ainda com base os princípios de Kazdin (1978) e de Nelson e Hayes (1981) que 

consideram que o reforço e o incentivo do terapeuta, consequente à monitorização, 

aumenta a adesão e a eficácia da intervenção, as participantes foram contactadas 

telefonicamente durante o decurso do programa. No primeiro mês, no mesmo dia em 

que faziam os registos (duas vezes por semana) eram contactadas telefonicamente pelo 

investigador, para assegurar que tinham sido feitos os registos, para motivar a 

continuação do tratamento ou esclarecer alguma dúvida pontual. Após o primeiro mês, 

eram contactadas apenas uma vez por semana, de preferência coincidente com o dia de 

um dos registos.  

Este alargamento de um contacto bissemanal para semanal tinha como objectivo 

estimular a autonomia e, por sua vez, não desenvolver uma espécie de “fuga” ao 

terapeuta por cansaço de interveniência. Sempre que a participante desejasse poderia 

contactar o investigador pessoalmente ou telefonicamente. 

Todo este procedimento tinha como objectivo estimular a auto-observação procurando 

que ocorresse uma maior centração no processo de perda de peso por parte das 

participantes. Esta centração da atenção nos comportamentos para atingir a perda de 

peso pode, em alguns casos, contribuir para o aumento da motivação. De acordo com 

Joyce-Moniz (2010, p.219) a motivação, como determinante da reactividade é auto-

sugestão, sendo que o sucesso na perda de peso, pode assim, estar relacionado com a 

auto-sugestão inerente à observação dos resultados obtidos/desejados pelo auto-

sugestionado.  

1.6 OBJECTIVO ESPECÍFICO 2 - ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE A FREQUÊNCIA E A PROGRAMAÇÃO DE 

ESTRATÉGIAS DE CONTROLO DE CONTINGÊNCIAS E A PERDA DE PESO  

1.6.1 RACIONAL DA METODOLOGIA  

Neste estudo, a utilização desta metodologia, teve como objectivo desenvolver 

estratégias de programação de contingências e promover a sua utilização de forma a 

aumentar a eficácia de um programa de auto-controlo com vista à perda de peso. 

As estratégias contingenciais mais utilizadas foram: comer sempre no mesmo sítio da 

casa; quando comer nunca realizar outra actividade; quando for às compras ao 
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supermercado ou mercearia limitar-se à lista de compras que fez em casa; deitar fora ou 

dar as sobras de alimentos "proibidos"; comer mais devagar; fazer intervalos maiores 

entre as garfadas; pousar os talheres entre garfadas; estar atento à sensação de fome e 

parar de comer assim que se sente saciado; ser mais afirmativo a recusar os alimentos 

que não deve comer e fazer exercício.  

Estas estratégias têm sido consideradas por vários profissionais de saúde como 

auxiliadoras na perda de peso (Andrade, 1997). Deitar fora ou dar os alimentos 

calóricos tem como objectivo diminuir a exposição aos alimentos indesejados num 

programa de perda de peso. Também limitar-se à lista de compras que deve ser 

realizada antes de ir às compras é importante porque permite escolher conscientemente 

os alimentos a adquirir de forma a promover o consumo de alimentos saudáveis em 

detrimento dos mais calóricos. Por sua vez, comer mais devagar, fazer intervalos 

maiores entre as garfadas ou pousar os talheres entre garfadas são estratégias para evitar 

comportamentos automáticos de ingestão de alimentos sem necessidade fisiológica. O 

organismo necessita de tempo para provocar a resposta cerebral de sensação de 

saciedade. Se a ingestão dos alimentos for demasiado rápida o individuo terá tendência 

a comer mais por não haver um controlo biológico efectivo. Esta situação é frequente 

em obesos. A estratégia de estar atento à sensação de fome e parar de comer assim que 

se sente saciado vem na mesma linha da resposta biológica anterior.  

Por sua vez, comer sempre no mesmo sítio da casa ou não realizar outras actividades 

quando come têm como principal objectivo a centração da pessoa no acto de comer e a 

tomada de consciência do tipo e quantidade de alimentos ingeridos. Por fim, ser mais 

afirmativo a recusar os alimentos que não deve comer e fazer exercício, procura 

estimular um comportamento assertivo perante o objectivo de perda de peso. 

A utilização frequente destas estratégias, pela sua consequente diminuição da exposição 

a estímulos promotores dos comportamentos indesejados, poderá contribuir para o 

aumento da percepção de uma maior auto-eficácia e como tal aumento da motivação 

para a adesão ao tratamento. 

1.6.2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO   

No início do programa, foi realizado um pequeno inventário sobre a frequência com que 

as participantes utilizavam estratégias comportamentais para perda de peso (anexo 3). 
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Para responder ao inventário era pedido às participantes que indicassem numa escala 

com items tipo linkert o seu nível de concordância com a afirmação. As possibilidades 

de concordância estavam relacionadas com a frequência do comportamento evidenciado 

e variavam entre de 1 e 5: nada frequente que correspondia o número 1; pouco 

frequente, o número 2; moderadamente frequente, o número 3; muito frequente, o 

número 4 e muitíssimo frequente, o número 5. 

As afirmações correspondiam às estratégias de programação de contingências já 

apresentadas acima: “Como sempre no mesmo sítio da casa”; “Quando estou a comer 

nunca realizo outra actividade”; “Quando vou às compras ao supermercado ou 

mercearia limito-me à lista de compras que fiz em casa”; “Deito fora ou dou as sobras 

de alimentos "proibidos"”; “Tento comer mais devagar”; “Faço intervalos maiores entre 

as garfadas”; “Pouso os talheres entre garfadas”; “Durante a refeição estou atento(a) à 

sensação de fome, e paro de comer assim que me sinto saciado(a)”; “Tento ser mais 

afirmativo(a) a recusar os alimentos que não devo comer” e “Faço exercício” 

respectivamente.  

A realização deste inventário antes da apresentação e análise destas estratégias com o 

investigador permitiu conhecer a frequência com que as participantes já utilizavam 

estratégias comportamentais para perda de peso e posterior comparação com a resposta 

ao inventário no fim do programa. Por sua vez, a repetição do inventário de estratégias 

no fim do programa, permitiu saber se as estratégias trabalhadas durante o programa 

tinham sido ou não implementadas e ainda estudar eventuais relações entre a utilização 

da programação de contingências e o sucesso na perda de peso. 

Imediatamente após a resposta ao inventário foram exploradas as diferentes estratégias, 

tendo sido de forma didáctica explicado as vantagens da sua utilização e esclarecidas 

todas as dúvidas das participantes. Neste contexto, pode-se dizer que para além da 

programação de contingências também, esta abordagem, se inseriu na metodologia de 

fornecimento de informação. Outras estratégias de programação de contingências foram 

exploradas com algumas participantes dependendo das necessidades individuais 

evidenciadas.  
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1.7 OBJECTIVO ESPECÍFICO 3 - ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE NÍVEIS DE SIGNIFICAÇÃO DA OBESIDADE: 
CAUSAS/VULNERABILIDADE, CONFRONTO, ADESÃO AO TRATAMENTO, AUTO-CONTROLO, VIVÊNCIA E A 

PERDA DE PESO 

1.7.1 RACIONAL DA METODOLOGIA  

Tal como já foi referido, o modelo da psicologia da doença de Joyce-Moniz define 

quatro dimensões no processo de adaptação à doença. Cada uma destas dimensões 

integra significações sobre a doença e o seu confronto. 

A análise dos níveis desenvolvimentistas é considerada por vários autores, uma boa 

ferramenta para perceber a elaboração cognitiva de cada indivíduo relativamente a 

diferentes dimensões da doença (Andrade, 1997; Santos, 2007). Neste caso, procurou-se 

incidir o estudo nas dimensões do conhecimento da realidade da doença, da adesão ao 

tratamento e da vivência da doença.  

No âmbito da primeira dimensão foram analisadas as causas e a vulnerabilidade à 

doença e no contexto da segunda dimensão deu-se ênfase à possibilidade de confronto 

da doença e à adesão ao tratamento ou mais especificamente à alteração do 

comportamento com vista à perda de peso. Na dimensão vivência da doença procurou-

se perceber as consequências pessoais e relacionais da obesidade e o modo como esta 

pode afectar a vivência das participantes.  

Integrado na dimensão, conhecimento da realidade da doença, estão a possibilidade da 

doença; a diferenciação e coordenação das significações somáticas e a vulnerabilidade à 

doença e gravidade da doença. A obesidade apresenta sinais/sintomas objectivos que 

podem ser directamente obtidos pela determinação do peso. Mais ainda, se é a própria 

pessoa que procura ajuda para perder peso, não se aplicam as questões como: “Que 

sintomas podem provar que estou realmente obesa? Ou estou realmente obesa?” No 

entanto, questões como: “Quais pensa serem as causas para o seu excesso de 

peso/obesidade? ou “A que é devida a sua vulnerabilidade à doença? e “Quais as 

razões da gravidade da doença’”, permitirão obter as significações do doente 

relativamente às causas da obesidade, a forma como  integra as causas e a sua percepção 

relativa à vulnerabilidade e gravidade da doença. 

Numa outra perspectiva, as significações relativas à percepção dos sintomas pelos 

obesos integra-se frequentemente na dimensão da vivência da doença. Geralmente em 

indivíduos que apresentam níveis mais baixos de significações para esta dimensão, 
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ocorre frequentemente uma indiscriminação entre os sintomas da obesidade e de outras 

patologias associadas à obesidade ou ainda, entre causas e sintomas. Numa população 

mais jovem, onde frequentemente não são ainda vivenciadas sintomatologias físicas, 

são essencialmente as vivências sociais e psicológicas que predominam, como por 

exemplo a sua imagem corporal e a sua relação com os outros. Neste caso, estas 

vivências serão integradas na vivência da doença e não nos sintomas da doença. 

As significações dos indivíduos relacionadas com causas de obesidade podem ser de 

dois tipos: biológicas ou comportamentais. Das primeiras fazem parte a genética, a 

biologia e a bioquímica do organismo e das segundas os factores comportamentais tais 

como hábitos alimentares e de actividade física, com origens e objectivos diferentes: 

ansiedade, procura de consolo, satisfação e/ou prazer, etc. 

Numa perspectiva desenvolvimentista, a capacidade progressiva de coordenação das 

diferentes causas, que o indivíduo considera como relevantes para o seu problema é um 

dos critérios definidores da evolução ao longo dos níveis de desenvolvimento. Assim, 

são características de níveis baixos de significação, as situações em que a pessoa não 

consegue indiferenciar as causas ou embora admita a possibilidade de mais de uma 

causa, não as consegue integrar. Pelo contrário, nos níveis mais elevados, está evidente 

uma consciência clara sobre a possibilidade de existirem várias causas para a doença 

conseguindo integrá-las de forma estruturada. No quadro 2, estão descritas as 

características gerais de cada nível de significação para a sub-dimensão 

causa/vulnerabilidade e apresentadas verbalizações exemplificativas destes níveis de 

significação numa abordagem do tratamento da obesidade. 

Quadro 2. Níveis de significação da doença para a sub-dimensão: Causas/Vulnerabilidade (Joyce-Moniz 

& Barros, 2005) 

Níveis Causas/Vulnerabilidade 

1 

● Indiferenciação de causas ou atribuição da causa a um factor orgânico vago, que o 

indivíduo não consegue especificar. 

“Deve ser alguma parte de mim, mas há alguma coisa do meu organismo, mas não 

sei o quê” 

● A vulnerabilidade é atribuída a uma punição por uma acção errada 

(desobediência, descuido).  

“Como o que me aparece, não como o que devo mas sim o que me apetece” 
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(cont.) 

Níveis Causas/Vulnerabilidade 

2 

● As causas podem ser orgânicas e/ou genéticas. É aceite a possibilidade de 

intervenção de outros tipos de causas mas não surgem de forma coordenada. 

“ Tenho apenas uma tia com obesidade… por isso não acho que seja  genético” 

● A vulnerabilidade é atribuída a uma agressão de entidades exteriores (contágio, 

envenenamento, frio excessivo). Geralmente está associada à perda de rendimento 

funcional do corpo. 

”Os meus amigos comem tudo o que não se deve comer e eu, assim também não me 

consigo controlar. Acho que até me sinto fraca se não como”. 

3 

● Pode aceitar vários tipos de causas (hábitos alimentares, exercício, genética) mas 

não as apresenta coordenadas entre si. 

”(…) foi por causa dos hábitos alimentares, (…) mas o que acho que me 

influenciou mais agora foi a medicação que tive de tomar. As análises estavam 

todas bem, não tinha alterações das hormonas mas vou repetir”; “Eu tenho os 

factores hereditários da minha mãe, sempre fui assim mas acho que tem a ver com 

os factores alimentares.” 

● A vulnerabilidade é atribuída à disfunção de um órgão ou da totalidade do 

organismo. Está frequentemente associada à perda das actividades relacionais e 

sócio-emocionais. “Como não gosto da minha imagem, isso afecta a minha relação 

com os meus amigos. Prefiro ficar em casa”. 

4 

● Adopta uma perspectiva causal do sistema valorizado (comprovação cientifica). 

Existe uma consciência clara da relação entre os processos psicológicos e o ganho 

de peso. 

“ Em situações de stress, como mais. Tenho mais fome (…) o meu vicio é comer e é 

difícil deixar de comer, é como deixar de fumar”.   

● A vulnerabilidade é atribuída a uma ruptura do sistema do organismo. 

“Desde miúda que me habituaram a comer muito. Nunca pratiquei desporto. 

Hábitos que nunca se criaram e que nunca foram incentivados” 

5 

● Integração estruturada de duas ou mais causas num único sistema ou modelo, 

onde estas se inter-relacionam e interagem. O indivíduo pode apresentar modelos 

pessoais e integrativos, 

“Se calhar pesa mais os factores ambientais que os genéticos”;”…tem a ver com 

hábitos alimentares, até porque a minha família não se preocupa muito com a 

alimentação mas também é genético, na família do meu pai são todos gordos”. 

● A vulnerabilidade é atribuída ao desequilíbrio entre determinantes somáticos e 

psicológicos. Pode ser experimentada uma desesperança com sentimentos de 

amargura e desprezo por si mesmo. 

“Não conseguia ver a minha imagem, se não gostamos do que o espelho reflecte 

está tudo perdido, eu estive perdida.” 

 

Integrada na dimensão de adesão ao tratamento surgem as sub-dimensões de confronto 

da doença; aceitação do diagnóstico, adesão ao tratamento. A possibilidade de confronto 
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da doença começa com a associação de sinais e sintomas á doença. Inevitavelmente, 

significações sobre a doença caminham juntas com significações sobre o seu confronto 

(Joyce-Moniz & Barros, 2005, p.181). A questão sobre a possibilidade de confronto está 

expressa na inquirição socrática: “Como saber se posso lutar contra a doença?” ou 

“Quando se lembra do seu excesso de peso o que costuma pensar ou sentir”. 

A avaliação da possibilidade de confronto pode acontecer ao longo do processo de 

tratamento. É frequente no tratamento da obesidade, que o doente, no início do 

tratamento, revele não possuir recursos suficientes para o confronto com a doença, mas 

à medida que o processo de intervenção decorre, reconhece ter adquirido recursos e 

altera as suas significações sobre as possibilidades de confronto. Estes recursos podem 

ser comportamentais e/ou cognitivos permitindo-lhe encontrar estratégias para a 

resolução de problemas associados à doença. 

Numa perspectiva de confronto da obesidade, é frequentemente referido que o apoio de 

familiares, amigos e/ou namorado são cruciais para ajudar no confronto da doença, 

consequentemente a crença na sua auto-eficácia conduz ao aumento da adesão ao 

tratamento. Com ou sem a ajuda de terceiros, a maioria dos indivíduos tem a percepção 

que o tratamento passa pela alteração de comportamentos. 

A consciência do confronto implica necessariamente a decisão da sua aplicabilidade. 

Cada uma das avaliações sobre a possibilidade de confronto corresponde a um momento 

de decisão que pode fazer avançar a pessoa para a decisão seguinte ou levar à 

banalização da doença e adiamento da decisão (Joyce- Moniz, 2005, p.182.). 

Nesta sub-dimensão os níveis de significação evoluem de uma situação em que o 

indivíduo não consegue diferenciar as significações da doença das de confronto até que 

consegue coordená-las de forma integrada em termos de reciprocidade exploratória, 

passando por situações intermédias em que as significações de doença apresentam-se 

separadas das de confronto e parcialmente coordenadas em termos de implicações 

objectivas e subjectivas. 

No quadro 3 apresenta-se sumariamente as características de cada nível para a sub-

dimensão confronto da doença e verbalizações exemplificativas.  
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Quadro 3. Níveis de significação da doença para a sub-dimensão: Confronto da doença (Joyce-Moniz & 

Barros, 2005) 

Níveis Confronto 

1 

As significações de doença e do seu confronto são idênticas. 

“ Quando não consigo fazer uma coisa… vou dormir”; “Eu gostava de fazer 

exercício… eu e o meu namorado gostávamos de fazer exercício só que é um 

bocado difícil”; ”(…) sempre fui assim (…) foi algo que me fui habituando”. 

2 

As significações de doença podem ser diferenciadas das de confronto e coordenadas 

em termos de reciprocidade instrumental. 

“Estava a viver com uma rapariga de medicina que tinha um grande controlo 

alimentar, foi bom para mim…tenho de ter qualquer coisa que sirva de modelo”; 

“Para conseguir tenho de comer saladas e fazer exercício”; “Agora tenho um 

objectivo, fazer esta dieta durante 4 meses e ver como é que isto funciona e por isso 

não quero estragar a comer alimentos que não devo” 

3 

As significações de doença apresentam-se separadas das de confronto e 

parcialmente coordenadas em termos de implicações objectivas e subjectivas. 

“A ajuda dos familiares e amigos é muito importante, sem eles é difícil”; “Tenho de 

fazer uma alimentação saudável porque se os amigos nos apoiam, não os podemos 

decepcionar”;  

4 

As significações de doença são racionalmente separadas das de confronto o que 

implica uma coordenação das implicações possíveis. 

“A estratégia é aprender. Se tenho um problema vamos aprender a lidar com ele e 

vamos eliminá-lo”; “A melhor maneira para emagrecer é com um nutricionista que 

vai passar a parte biológica por dentro, um personal trainer porque vai mudar por 

fora e um psicólogo porque muda a mente. Não vale a pena emagrecer e não mudar 

a mente”  

5 

As significações de doença e do seu confronto podem ser coordenadas 

integradamente em termos de reciprocidade exploratória. 

“Na adolescência às vezes quando tinha problemas procurava os alimentos mas fui 

aprendendo a controlar” ; “Se estou gorda, sei o que tenho de fazer” 

 

Na obesidade, a sub-dimensão - aceitação do diagnóstico - pode ter um significado 

importante quando o doente é enviado pelo médico, contra a sua vontade, para ser 

submetido a um tratamento da doença. A discrepância entre as significações do médico 

e do doente, ou a perturbação da comunicação entre eles, poderá conduzir ao insucesso 

da intervenção pela não-adesão do doente ao tratamento. 

Em situações em que a procura do técnico de saúde para integrar um programa de perda 

de peso partiu do doente torna-se mais relevante perceber as significações do indivíduo 

relativamente à sua possibilidade de confronto da doença e adesão ao tratamento. 
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A adesão ao tratamento é um processo complexo em que a pessoa confronta as 

significações do técnico de saúde com as suas próprias significações em relação à 

doença, às acções que lhe foram recomendadas para o seu controlo, e ainda, em relação 

ao seu próprio papel no processo de tratamento. 

Deste modo, segundo o modelo da doença de Joyce-Moniz e Barros (2005) a motivação 

e a intencionalidade para o cumprimento do tratamento compreendem significações 

expressas nas inquirições socráticas: “Quais as razões para aderir ao tratamento 

proposto pelo médico?” e “Que relação quero estabelecer com o médico para poder 

participar no tratamento?” 

As respostas a estas questões podem reflectir situações de adesão ou não adesão que, de 

alguma forma, podem contribuir para a orientação das intervenções, por parte do 

profissional ou do próprio individuo, com recurso a estratégias mais eficazes para cada 

participante 

Outras questões podem ser formuladas permitindo obter a percepção do individuo sobre 

a temática de adesão: “O que a pensa que a pode levar a desistir?” ou ainda, “Houve 

tentativas anteriores de perda de peso?”;“Que tipo de tratamentos fez para perder 

peso?” ou “Qual foi a que conseguiu perder mais peso? Porque pensa que isso 

aconteceu?”.  

As significações de adesão ao tratamento podem para níveis mais baixos, centrarem-se 

nos custos físicos ou familiares, ou ainda nas capacidades instrumentais do próprio. 

Para níveis mais elevados são evidentes significações em que o indivíduo racionaliza as 

suas capacidades de cumprimento e pode mesmo apresentar autonomia decisória 

relativamente ao processo de adesão. Estas significações e características que lhe são 

próprias estão evidentes no quadro 4.  
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Quadro 4. Níveis de significação da doença para a sub-dimensão: Adesão ao tratamento (Joyce-Moniz & 

Barros, 2005) 

Níveis Adesão 

1 

Depende dos seus custos físicos, familiares e financeiros. 

“Chateia-me trazer comida para a escola. A minha mãe também se cansa de me 

fazer comida diferente e faz o que eu não devia comer. Não vale a pena” 

2 

Depende das capacidades instrumentais próprias para responder às suas exigências. 

“Se não consigo cumprir as indicações e também acho que não noto logo as 

diferenças, não vejo os resultados, desisto.”; “Se eu fizer dois dias e achar que é 

muito difícil, se calhar desisto” 

3 

Depende da autoconfiança nas capacidades físicas e psicológicas requeridas e da 

proximidade afectiva dos recursos de ajuda. 

“Dão resultado se tiver ajuda dos familiares e amigos. Se as outras pessoas estão 

na mesma onda, ajuda”; ”A falta de motivação está associada à falta de alguém 

que cá, esteja em cima de mim. Quando estava na Madeira e não queria fazer 

exercício, alguém dizia: vais e eu ia” 

4 

Depende da avaliação rigorosa das capacidades próprias para cumprir o tratamento, 

após análise da racionalidade clínica e cientifica do mesmo. 

“Se não for eu a dizer que é agora, eu a ter a vontade, não são os outros… também 

acho que não depende exclusivamente de mim se fosse já tinha feito qualquer 

coisa” 

5 

Depende da articulação entre as obrigações instrumentais, os sintomas 

experienciados e os imperativos existenciais, num contexto da integração do técnico 

profissional com as significações próprias de autonomia decisória.  

“Fiz sozinha, decidi que tinha de fazer alguma coisa, reduzi a quantidade de 

alimentos, fiz mais exercício físico, bebi mais água, descobri que havia alimentos 

preferíveis a outros (… ) tem que ser a nossa mente a relacionar as coisas. Tem que 

haver uma forma diferente de ver a comida. Ela não pode mandar em nós (…)” 
 

A terceira dimensão do modelo da psicologia da doença de Joyce-Moniz e Barros 

(2005) diz respeito ao controlo de sintomas. Nesta dimensão estão inseridos os 

controlos da doença, controlo de emoções perturbadoras, controlo dos processos 

somáticos e somatoformes e controlo da dor. 

As significações de controlabilidade da doença correspondem à avaliação e auto-

atribuição de controlo do doente em relação à doença e aos problemas que lhe estão 

associados. Estas significações estão presentes durante todo o processo de doença.  

Neste contexto, “as atribuições causais de vulnerabilidade e controlabilidade 

estabelecem uma interdependência entre si e com as diferenciações dos sintomas e do 

controlo” e “a atribuição de controlabilidade é dialecticamente oposta à atribuição de 
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vulnerabilidade (Joyce-Moniz & Barros, 2005, p.219). Isto significa que os doentes que 

se atribuem mais vulneráveis à doença terão mais possibilidade de se atribuir menor 

controlo sobre essa doença, sintomas e evolução. 

O controlo poderá aqui ser abordado numa vertente de auto-controlo, uma dimensão 

também incluída no modelo desenvolvimentista de Joyce-Moniz. Este conceito emerge 

no modelo de crenças da saúde, ao atribuir importância à crença do indivíduo na 

eficácia das suas acções orientadas para a saúde. A investigação baseada neste modelo 

tem identificado este componente com o conceito de locus de controlo, havendo um 

número significativo de pesquisas que conclui existir uma relação entre o locus de 

controlo externo e os comportamentos de não adesão, assim como entre um locus de 

controlo interno e os comportamentos inversos (Andrade, 1997, p.81).  

A atribuição de locus externos ou internos ou a atribuição de custos muito elevados para 

atingir os objectivos pode ser obtida pelas respostas às duas questões “Qual a sua 

opinião sobre os tratamentos para perder peso?”e “O que a costuma levar a desistir 

dos tratamentos”. Isto é evidente quando as participantes referem que não conseguem 

cumprir o plano alimentar porque “O bar não tem nada de jeito para comer”, “não 

tenho dinheiro para comprar comida mais saudável”; “Não tenho tempo para fazer 

exercício”; “O meu namorado não ajuda” ou “O sacrifício é muito grande para perder 

tão pouco peso”. 

No caso do tratamento da obesidade, a atribuição de controlo é limitada, na medida em 

que os obesos que fazem uma atribuição interna diferem nos alvos que consideram 

importantes poder controlar: impulsos, recursos relacionais, processos de tomada de 

decisão, etc. (idem). 

No modelo desenvolvimentista de Joyce-Moniz, esta dimensão apresenta três tipos de 

centração, que correspondem a níveis particularmente estáveis. O primeiro corresponde 

à centração no controlo dos impulsos, o segundo centra-se no controlo dos atributos 

físicos e relacionais e o terceiro incide no controlo dos processos psicológicos.  

O auto-controlo, ou controlo do processo de tratamento pelo próprio, pode ser 

percepcionado pelo indivíduo como externo ou interno. Se considerado externo, é 

muitas vezes sinónimo de não controlo e característico de níveis mais baixos de 

significação. Por sua vez, a aceitação de possibilidade de controlo e responsabilidade do 
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próprio nesse processo é característica de níveis mais elevados de significação para esta 

sub-dimensão.  

No quadro 5 estão representadas as características de cada nível de significação e 

exemplos de verbalizações correspondentes. 

Quadro 5. Níveis de significação da doença para a sub-dimensão: Auto-controlo (Joyce-Moniz & Barros, 

2005) 

Níveis Auto-controlo 

1 

O controlo das variáveis que asseguram o sucesso do tratamento é visto como 

externo ao sujeito. As relações causais podem ser vistas como automáticas e não 

fundamentadas. 

“Eu não posso fazer nada. Penso o que é que eu posso fazer. Talvez os médicos ou 

a cirurgia.” 

2 

Pode haver algum controlo dos impulsos mas não sobre as flutuações 

motivacionais.  

O sucesso do tratamento depende do controlo possível dos impulsos e da 

manutenção da motivação. 

A estabilidade motivacional pode ser inata ou influenciada por factores psicológicos 

que não são controlados. 

“Uma pessoa não consegue parar quando está nervosa. Comer acalma-me e eu não 

consigo parar. É assim.” 

3 

O sucesso do tratamento depende do controlo de variáveis relacionais e situacionais.   

A comparação com as expectativas dos outros permite satisfazer as necessidades 

relacionais, o que por sua vez conduz à estabilidade motivacional. 

“Já alterei … por influência do meu namorado que me educava, que me ajudava 

constantemente. Não o podia desiludir”; “É uma motivação saber que tenho de 

apresentar contas a alguém” 

4 

O paciente centra-se na responsabilidade consigo próprio, antes e/ou em simultâneo 

com o tratamento. O sucesso deste depende do controlo de processos racionais que 

terminam numa tomada de decisão responsável. 

“A melhor maneira para emagrecer é com um nutricionista que vai passar a parte 

biológica por dentro, um personal trainer porque vai mudar por fora e um psicólogo 

porque muda a mente. Não vale a pena emagrecer e não mudar a mente” 

 

5 

O sucesso do tratamento depende do controlo da dialéctica individualizada face a 

vários tipos de situações problemáticas durante o processo.  

“Desde miúda que me habituaram a comer muito. Nunca pratiquei desporto. 

Hábitos que nunca se criaram e que nunca foram incentivados. Agora tenho de 

adquiri-los. Tenho que os adquirir e adaptar a mim” 
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A dimensão vivência com a doença integra a comunicação entre cuidador (i.e. pessoa 

que presta cuidados) e doente; evolução da doença e adaptação à cronicidade; confronto 

de tratamentos aversivos e adaptação ao processo terminal. 

Neste caso as significações sobre a vivência da doença foram expressas nas respostas à  

questão: “Que é que da doença me faz mais sofrer e afecta mais na minha vida?” ou 

“Quando se lembra do seu excesso de peso o que costuma pensar ou sentir” e “ O que 

é que me faz sentir triste na doença?”. Frequentemente os obesos, especialmente as 

mulheres referem não gostar da sua imagem e a forma como isso, as afecta 

psicologicamente ou como condiciona as suas relações com os outros. Por exemplo: 

“Vou-me completamente a baixo, não gosto de me olhar ao espelho, não gosto de como 

estou.”; ”Penso quase sempre na minha imagem e isso deixa-me bastante triste”; 

“Engordei mais agora e não consigo lidar com isto… está-me a custar muito”; “Sinto-

me incomodada… numa festa de anos até evito comer para que os outros não 

comentem o que comi”; “Eu gostava dele mas ele não gostava de mim e eu acho que 

era por eu ser mais gorda” e “Nos Balneários quando nos despimos umas em frente às 

outras, havia alguns comentários”. 

No quadro 6, as verbalizações são apresentadas de acordo com o seu nível de 

significação para a sub-dimensão vivência com a doença, podendo apresentar-se mais 

centradas nos sintomas somáticos ou dando ênfase aos aspectos psicológicos, reflexo da 

vivência com a doença, neste caso em especial, a vivência com uma imagem corporal 

não desejada. 

Quadro 6. Níveis de significação da doença para a sub-dimensão: Vivência da doença (Joyce-Moniz & 

Barros, 2005) 

Níveis Vivência da doença 

1 

Centração na experiência sensorial e motora do sofrimento, que se impõe de forma 

peremptória e avassaladora. 

“ É horrível, não consigo olhar para mim, só vejo banhas”. 

2 

Centração nas consequências concretas da doença, às quais se pode atribuir a 

diminuição do rendimento funcional, ou de resposta às necessidades hedó-nicas.  

“As pernas estão muito fortes, aspectos motores, já sinto o peso nas articulações 

mas preocupo-me mais com a imagem.” 

”O facto de ter excesso de peso e não poder fazer coisas que gosto, como usar 

biquíni e não poder ir à praia” 
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(cont.) 

Níveis Vivência da doença 

3 

Centração nos processos somáticos considerados deficientes, relacionados com 

processos psicológicos pouco diferenciados, que afectam o sentido da vida 

relacional. 

“Eu gostava dele mas ele não gostava de mim e eu acho que era por eu ser mais 

gorda” 

4 

Centração nos processos somáticos e psicológicos disfuncionais que afectam o 

sentido de ordem e dever individual. 

“Preocupa-me muito a imagem mas a saúde também… já tenho 

hipercolesterolemia, isso preocupa-me muito” 

5 

Centração nas transformações psíquicas e somáticas perturbadoras, que afectam o 

sentido de integridade individual. 

“O espelho parece que mostra os defeitos todos que nós não queremos ver”; “Na 

adolescência sempre fui a mais gorda da turma … sofri com isso. Houve momentos 

de humilhação real”; “Penso coisas más. Penso que não gostava de ser assim. 

Destrói-me como pessoa. Não gosto de me ver com esta imagem” 

 

Crê-se que os níveis de significação para as dimensões referidas acima, em especial para 

o controlo, confronto e adesão podem estar associados a uma maior susceptibilização 

para uma automonitorização reactiva ou auto-sugestão e como tal, conduzir a diferentes 

níveis de adesão ao tratamento. Assim, pretendeu-se com este trabalho estudar eventuais 

relações entre os níveis de significação das dimensões referidas com possíveis 

susceptibilidades reactivas, obtidas através dos registos de peso e intensidade de 

controlo e tentação para comportamentos relacionados com a perda de peso. 

Em suma, este estudo deu ênfase à relação entre os níveis de significação referentes a 

dimensões /temas da psicologia da doença com o auto-controlo baseado numa auto-

observação simples ou com carácter reactivo. 

1.7.2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

A metodologia utilizada para a exploração das significações das participantes foi uma 

entrevista semi-estruturada. Este tipo de metodologia é reconhecido como a 

metodologia mais adequada para investigações que se centram na experiência/vivência 

de uma pessoa em relação a um determinado fenómeno (Brocky & Wearden, 2006). É 

uma metodologia que facilita o discurso do sujeito e permite o acesso directo a 

significações sobre a doença. Neste caso, mais especificamente para o conhecimento da 
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doença, a adesão, o controlo, o confronto e a vivência. Barros (1999), Grilo (1999) e 

Santos (1997) referiram ser uma das metodologias mais adequadas aos estudos de 

orientação desenvolvimentista.  

A estruturação deste tipo de entrevista concretiza-se nos temas e dimensões 

relacionadas com os objectivos e/ou com as questões de investigação. As questões 

iniciais são abertas e orientadoras do tema ou problema em discussão (Collins & 

Nicolson, 2002; Breakwell, 2006). A partir dessas questões de espectro alargado, 

procura-se estimular o fluxo do discurso do entrevistado permitindo a sua livre 

expressão mas orientando a sua atenção para aspectos específicos da sua experiência. 

Para responder aos critérios de análise desenvolvimentista, as questões devem não só 

estimular a expressão e dirigir a atenção para temas específicos, mas também conduzir à 

reflexão da pessoa de modo a que as significações mais estruturadas e organizadas 

possam emergir à consciência.  

O guião utilizado teve por base um guião anteriormente validado por Andrade (1997) 

para este tema. Neste caso, tal como já foi referido, procurou-se incidir o estudo nas 

dimensões do conhecimento da realidade da doença, da adesão ao tratamento, do 

controlo e da vivência da doença. No âmbito da primeira dimensão foram analisadas as 

causas e a vulnerabilidade à doença e no contexto da segunda dimensão deu-se ênfase à 

possibilidade de confronto e controlo da doença e à adesão ao tratamento ou mais 

especificamente à alteração do comportamento com vista à perda de peso. Na dimensão 

vivência da doença procurou-se perceber as consequências pessoais e relacionais da 

obesidade e o modo como esta pode afectar a vivência das participantes.  

No quadro 7, são apresentadas as questões da entrevista semi-estruturada, utilizadas 

com o objectivo de obter as significações das participantes relativamente aos 

temas/dimensões a estudar, assim como exemplos das respostas dadas. 

A obesidade é uma “grandeza” quantificada objectivamente através de parâmetros 

facilmente determinados, peso e altura. Por esta razão, na dimensão do conhecimento da 

realidade da doença não se deu relevo à questão “estarei mesmo doente?“ mas a 

atribuição causal e de vulnerabilidade para a doença foram analisadas. Relativamente ao 

primeiro ponto, pode ser atribuída uma causa genética ou comportamental ou as duas. 

Por vezes, as participantes consideram ter alguma vulnerabilidade para a doença 
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descrita frequentemente como algo que se passa no seu organismo mas que não 

conseguem explicar.  

Quadro 7. Dimensões a estudar: guião da entrevista semi-estruturada 

Temas/Dimensões 

significações 

Questões orientadoras 

(Guião Entrevista semi-

estruturada) 

Exemplo de respostas 

Causas/vulnerabilidade 

Quais pensa serem as causas 

para o seu excesso de 

peso/obesidade? 

“Não há ninguém na minha família 

que seja propriamente magro, são 

todos assim para o gordinho. Por 

isso deve ser genético, aliado à 

alimentação” 

Confronto 

Quando se lembra do seu 

excesso de peso o que 

costuma pensar ou sentir? 

Que tipo de tratamentos fez 

para perder peso? 

Qual foi o que perdeu mais 

peso? Porque pensa que isso 

aconteceu? 

“A estratégia é aprender. Se tenho 

um problema vamos aprender a 

lidar com ele e vamos eliminá-lo”; 

“A melhor maneira para emagrecer 

é com um nutricionista que vai 

passar a parte biológica por dentro, 

um personal trainer porque vai 

mudar por fora e um psicólogo 

porque muda a mente. Não vale a 

pena emagrecer e não mudar a 

mente”  

Adesão 

O que a pensa que a pode 

levar a desistir? 

Houve tentativas anteriores 

de perda de peso? 

Que tipo de tratamentos fez 

para perder peso? 

Qual foi a que conseguiu 

perder mais peso? Porque 

pensa que isso aconteceu?  

“O que me pode fazer desistir é a 

falta de incentivo (…) a falta de 

apoio”; “Talvez o controlo que 

tenho de ter”; 

“Se não consigo cumprir as 

indicações e também acho que não 

noto logo as diferenças, não vejo os 

resultados, desisto.”; “Se eu fizer 

dois dias e achar que é muito difícil, 

se calhar desisto” 

Auto-controlo 

Qual foi a situação em que 

conseguiu perder mais peso? 

Porque pensa que isso 

aconteceu? 

“Acho que precisava de tratamentos 

adjuvantes mas são tratamentos 

muito caros.”; “Desde miúda que 

me habituaram a comer muito. 

Nunca pratiquei desporto. Hábitos 

que nunca se criaram e que nunca 

foram incentivados. Agora tenho de 

adquiri-los” 
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(cont.) 

Temas/Dimensões 

significações 

Questões orientadoras 

(Guião Entrevista semi-

estruturada) 

Exemplo de respostas 

Vivência da doença 

Quando se lembra do seu 

excesso de peso o que 

costuma pensar ou sentir? 

“Na adolescência sempre fui a mais 

gorda da turma … sofri com isso. 

Houve momentos de humilhação 

real”; “Penso coisas más. Penso 

que não gostava de ser assim. 

Destrói-me como pessoa. Não gosto 

de me ver com esta imagem” 

 

Da leitura do quadro 7, a percepção individual sobre as questões causais ou de 

vulnerabilidade foram identificadas pela resposta à questão: “Quais pensa ser as razões 

de ter peso a mais? ”   

A motivação ou a intencionalidade para o cumprimento do tratamento compreende 

significações que podem ser obtidas através da formulação da questão “ O que a pensa 

que a pode levar a desistir?”. Esta informação foi complementada com questões como: 

“Houve tentativas anteriores de perda de peso”;“Que tipo de tratamentos fez para 

perder peso?” ou “Qual foi o que conseguiu perder mais peso? Porque pensa que isso 

aconteceu?”. As respostas a estas questões podem reflectir situações de adesão ou não 

adesão que, de alguma forma, podem vir a contribuir para a orientação das intervenções, 

por parte do profissional ou do próprio individuo, com recurso a estratégias mais 

eficazes para cada participante. Em relação às duas questões “Qual a sua opinião sobre 

os tratamentos para perder peso?”e “O que a costuma levar a desistir dos 

tratamentos” podem permitir avaliar a atribuição de locus externos ou internos ou da 

atribuição de custos muito elevados para atingir os objectivos. Isto é evidente quando as 

participantes referem que não conseguem cumprir o plano alimentar porque “O bar não 

tem nada de jeito para comer”, “Não tenho dinheiro para comprar comida mais 

saudável”; “Não tenho tempo para fazer exercício”; “O meu namorado não ajuda” ou 

“O sacrifício é muito grande para perder tão pouco peso”. 

Ainda nesta dimensão, a possibilidade de confronto é frequentemente considerada pelas 

participantes quando são colocadas as questões: “Que tipo de tratamentos fez para 

perder peso?”; “Qual foi o que conseguiu perder mais peso? Porque pensa que isso 

aconteceu?”. A consciência do confronto implica necessariamente a decisão da sua 
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aplicabilidade. Cada uma das avaliações sobre a possibilidade de confronto corresponde 

a um momento de decisão que pode fazer avançar a pessoa para a decisão seguinte ou 

levar à banalização da doença e adiamento da decisão (Joyce- Moniz, 2005, p.182). 

A dimensão vivência com a doença centrou-se também na questão anterior  “Quando se 

lembra do seu excesso de peso o que costuma pensar ou sentir”. Esta questão pode, em 

algumas situações, estar intimamente ligada à questão “Que é que da doença me faz 

mais sofrer e afecta mais na minha vida” ou “ O que é que me faz sentir triste na 

doença?”. Frequentemente as participantes referem não gostar da sua imagem e a forma 

como isso as afecta psicologicamente ou como condiciona as suas relações com os 

outros. Por exemplo: “Vou-me completamente a baixo, não gosto de me olhar ao 

espelho, não gosto de como estou”; “Penso quase sempre na minha imagem e isso 

deixa-me bastante triste”; “Engordei mais agora e não consigo lidar com isto… está-

me a custar muito”;“Sinto-me incomodada… numa festa de anos até evito comer para 

que os outros não comentem o que comi”; “Eu gostava dele mas ele não gostava de 

mim e eu acho que era por eu ser mais gorda”e “Nos Balneários quando nos despimos 

umas em frente às outras, havia alguns comentários”. 

A análise de conteúdo da entrevista permitiu atribuir níveis de significação 

preponderantes para cada dimensão/tema a cada participante.  

Numa primeira questão procurou-se explorar as significações das obesas relativamente 

às causas da doença e a percepção sobre a sua vulnerabilidade para o desenvolvimento 

da obesidade.  

As verbalizações seguintes são exemplo de significações desta sub-dimensão: 

“Não há ninguém na minha família que seja propriamente magro, são todos assim para 

o gordinho. Por isso deve ser genético, aliado à alimentação”; “Eu acho que é gula, 

gosto muito de comer, dá-me prazer comer… gosto de comer, como muita quantidade”; 

“Faço muitos erros alimentares”. 

Para além desta sub-dimensão, foram também analisadas as significações para a 

possibilidade de controlo da doença, sub-dimensão esta que, por sua vez, recorre ao 

conhecimento sobre a possibilidade da doença e à vivência da doença. As significações 

sobre a possibilidade de controlo da doença e a atribuição do controlo da doença estão, 

sem dúvida, relacionadas com a adesão ao tratamento. Neste âmbito, é importante 

analisar a percepção das participantes em relação à sua auto-eficácia e à atribuição de 
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controlo a factores externos ou dependentes do próprio, isto é, lucos externo e interno 

respectivamente. São exemplo destas significações as seguintes verbalizações: 

“Acho que precisava de tratamentos adjuvantes mas são tratamentos muito caros”; “Já 

alterei (…) por influência do meu namorado que me educava, que me ajudava 

constantemente” ou “É uma motivação saber que tenho de apresentar contas a 

alguém”. 

No que concerne ao confronto, também esta dimensão tem sido associada à adesão ao 

tratamento (Santos, 2007). Neste estudo pretendeu-se explorar as significações dos 

indivíduos obesos relativamente à sua possibilidade de confronto da doença. As 

verbalizações seguintes são referentes a percepções de controlo: 

“Quando não consigo fazer uma coisa… vou dormir” ou “A estratégia é aprender. Se 

tenho um problema vamos aprender a lidar com ele e vamos eliminá-lo”; 

No âmbito da adesão ao tratamento pretendeu-se conhecer as significações 

preponderantes das participantes relativamente aos factores que as pudessem levar a 

desistir do tratamento, isto é, a diminuir a adesão. 

Como se pode apreender nas verbalizações abaixo apresentadas, os indivíduos podem 

ter diferentes percepções relativamente aos factores necessários para o aumento da 

adesão ao tratamento: 

“Dão resultado se tiver ajuda dos familiares e amigos. Se as outras pessoas estão na 

mesma onda, ajuda”; “A falta de motivação está associada à falta de alguém que cá, 

esteja em cima de mim. Quando estava na Madeira e não queria fazer exercício, 

alguém dizia: vais e eu ia” ou “Fiz sozinha, decidi que tinha de fazer alguma coisa, 

reduzi a quantidade de alimentos, fiz mais exercício físico, bebi mais água, descobri 

que havia alimentos preferíveis a outros…” 

Por sua vez, a vivência da doença, pode informar sobre o impacto físico ou psicológico 

da obesidade. Também, percepções diferentes sobre o impacto da obesidade podem 

conduzir a diferentes graus de adesão ao tratamento. Como pode ser observado nas 

verbalizações de jovens com excesso de peso ou obesidade, a vivência da doença pode 

condicionar mais ou menos a sua relação com os outros ou com elas próprias. 

“É horrível, não consigo olhar para mim, só vejo banhas” ou ”O facto de ter excesso 

de peso e não poder fazer coisas que gosto, como usar biquíni e não poder ir à praia”. 
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No âmbito do terceiro objectivo específico deste trabalho, após a atribuição de um nível 

de significação preponderante para cada uma desta sub-dimensões e para cada 

participante será realizado um estudo de correlação com a percentagem de perda de 

peso. Pretende-se assim, explorar a possibilidade de existência de correlações directas 

ou indirectas entre os níveis de significação e o sucesso de perda de peso. Estes 

resultados poderão vir a constituir indicativos, para os terapeutas com acção neste 

domínio, sobre as situações em que são previsíveis melhores adesões e sucesso de 

tratamento e também permitir, aos mesmos, tendo em conta a previsão dessas respostas 

ajudar o indivíduo de forma a obter melhores resultados.  
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1. OBJECTIVO ESPECÍFICO 1 - ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE AUTOMONITORIZAÇÃO DE CONTROLABILIDADE 

VERSUS CEDÊNCIA À TRANSGRESSÃO E PERDA DE PESO 

A análise dos resultados dos registos das escalas subjectivas (i.e. termómetros), que 

permitiam obter a percepção individual sobre o grau de tentação para a transgressão de 

comportamentos adequados à perda de peso ou a controlabilidade desses 

comportamentos inadequados e a sua relação com o registo de peso, foi realizada, numa 

primeira fase, de forma individual. 

Com o objectivo de estudar eventuais associações entre tentação e controlabilidade, 

tentação e peso e controlabilidade e peso foi realizado o teste de Spearman. 

As associações foram consideradas moderadas para coeficientes de correlação entre 0,4 

e 0,69 e elevadas para valores entre 0,7 e 0,89 (Pestana & Gageiro, 2000). 

Caso 1  

 

Gráfico 2. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 1 

Como se pode observar no gráfico 2, a participante 1 apresentava no início do 

tratamento elevado grau de tentação para a transgressão e baixo controlo dos 

comportamentos inadequados a uma perda de peso. Com o decorrer do programa 

adquiriu um maior controlo e o grau de tentação tornou-se menor. A inversão da 

situação ocorreu 4 semanas após o início do programa, embora ainda se tenha registado 

situações pontuais de elevada tentação. No fim do programa os graus de controlo e de 

tentação tenderam a estabilizar.  
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A perda de peso foi gradual e no fim do programa, a participante, tinha perdido 9,0% 

(5,9 kg) do peso corporal inicial. O peso máximo perdido foi de 6,3 kg e atingido cerca 

de 6 semanas depois do início do programa cuja duração total foi de 16 semanas.  

Neste caso, o estudo das correlações indicou apenas a existência de uma correlação forte 

e positiva entre a tentação e o peso (r = 0,697 e p < 0,001), isto é, a uma maior tentação 

está associado maior peso corporal.  

 

Caso 2  

A participante 2 apresentava inicialmente um grau de tentação muito superior à 

controlabilidade e com o decorrer do programa o seu grau de controlabilidade foi 

aumentando. No entanto, como se pode observar no gráfico 3 foram muito frequentes 

situações de elevada tentação.  

O estudo de correlações indicou uma correlação negativa e moderada entre 

controlabilidade e tentação (r = -0,555 e p < 0,001), isto é, a uma maior tentação 

corresponde uma menor controlabilidade.  Não foram observadas correlações 

significativas entre Tentação e peso e controlabilidade e peso. 

É de ainda de evidenciar que frequentemente após uma situação de elevada tentação e 

baixo controlo surgem situações inversas com aumento de controlo e baixa tentação.  

 

 

Gráfico 3. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 2 
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O peso perdido no fim do programa foi de 4,4 kg (6,8% do peso total inicial) ocorrendo 

a perda de peso mais significativa até às 10 semanas, associada a situações de aumento 

da controlabilidade e diminuição da tentação. A partir das 11 semanas observou-se um 

retorno à situação inicial com aumento da transgressão e menor controlabilidade embora 

não se tenha verificado aumento do peso corporal.  

Caso 3  

Sobre a participante 3, pode-se referir que foram observadas frequentes flutuações na 

intensidade para a tentação assim como na controlabilidade (gráfico 4). Estas flutuações 

parecem ocorrer de forma aleatória, facto que é corroborado pelo estudo das 

correlações, que indicou não existirem associações significativas entre estes registos. 

Esta instabilidade está presente ao longo de todo o período de intervenção e pode ter 

sido a principal causa pela diminuição de apenas 0,5 kg relativamente ao peso inicial 

correspondente a uma perda de 0,7% do peso total.  

 

 

Gráfico 4. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 3 

 

Caso 4 

Esta participante apresenta um grau de controlabilidade superior ao grau de tentação 

durante praticamente todo o período de intervenção. Estes valores mantêm-se constantes 

ao longo do tratamento evidenciando apenas duas situações caracterizadas por uma 

tentação para a transgressão elevada associada a um baixo controlo. 
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A perda de peso foi gradual até às 10 semanas mantendo-se depois disso um peso 

constante como pode ser observado no gráfico 5. O peso total perdido foi de 5,0 kg, isto 

é, 5,2% do peso inicial da participante. 

O teste de Spearman foi significativo apenas para a correlação entre a tentação e a 

controlabilidade com r = -0,752 e p < 0,001, indicando uma correlação forte e negativa . 

Isto é, a elevado controlo corresponde baixa tentação. 

 

Gráfico 5. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 4 

 

Caso 6 

Esta participante perdeu 9,1% do peso total inicial correspondente a 7,1 kg. Ao longo do 

programa de perda de peso, em particular nas primeiras 8 semanas, apresentava 

flutuações frequentes para a intensidade de tentação e de controlo, como se pode ver no 

gráfico 6. No entanto, essas flutuações diminuíram a partir das 11 semanas, assim como 

também o grau de tentação para a transgressão. Para além disso, nessa fase a 

controlabilidade tornou-se superior à tentação. 
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Gráfico 6. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 6 

O estudo das correlações de Spearman  indicou que a correlação entre a tentação para a 

transgressão e o peso é moderada e positiva (r = 0,657 e p < 0,001). Isto é, a uma maior 

tentação está associado um aumento de peso corporal. Em relação aos outros parâmetros 

não foram observadas correlações significativas.  

 

Caso 7 

 

Gráfico 7. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 7 
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Neste caso a controlabilidade foi sempre superior à tentação para a transgressão. 

Embora tenha ocorrido uma perda de peso de forma significativa nas primeiras 8 

semanas (2,6% do peso inicial) posteriormente ocorreu aumento de peso. Cerca das 13 

semanas após o inicio do tratamento, houve de novo uma perda de peso atingindo o 

menor peso observado, ver gráfico 7. 

A perda de peso foi de 4,0 kg o que correspondeu a 5,3% do peso total e não foi 

encontrada nenhuma correlação significativa entre os parâmetros estudados. 

 

Caso 8 

Como se pode observar no gráfico 8, esta participante, tal como a participante 1, 

apresentava no início do tratamento elevado grau de tentação para a transgressão e 

baixo controlo dos comportamentos. Com o decorrer do programa adquiriu um maior 

controlo e o grau de tentação diminuiu. Também neste caso houve uma perda de peso 

muito importante correspondente a 10,7% do peso inicial (6,3 kg).  

 

Gráfico 8. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 8 

O estudo das correlações foi também semelhante ao da participante 1, tendo se 

encontrado apenas uma correlação forte e positiva entre a tentação e o peso (r = 0,708 e 

p < 0,001). 
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Caso 9 

Neste caso, como se pode ver no gráfico 9, no início do programa os graus de tentação 

eram superiores ao controlo dos comportamentos indesejados e por volta das 9 semanas, 

ocorre uma inversão, passando o controlo a ser superior à tentação. Esta participante 

perdeu 4,1% (3,9 kg) do seu peso inicial. Embora a perda de peso não tenha atingido o 

sucesso de outras participantes, observa-se uma situação de mais equilíbrio ao longo do 

tempo e uma perda de peso gradual e persistente do peso.  

O estudo de Spearman indicou correlações significativas entre todos os parâmetros 

registados, tendo sido observadas correlações fortes e negativas para a tentação versus 

controlabilidade (-0,713) e para a controlabilidade versus peso (-0,826). Uma correlação 

forte e positiva foi obtida para a tentação versus peso (0,882). Em todos os casos o p foi 

inferior a 0,001. Em resumo, a graus mais levados de tentação estavam associados um 

menor controlo e um maior peso. Por sua vez, a uma maior controlabilidade estava 

associado menos peso.  

 

Gráfico 9. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 9 

 

Caso 10 

Os registos da participante 10, embora exibam flutuações frequentes para os graus de 

tentação e de controlabilidade apresentam inicialmente, graus de intensidade para a 

transgressão geralmente superiores à controlabilidade (gráfico 10). Cerca das 5 semanas 
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após o inicio do estudo ocorreu uma inversão dessa situação, sendo esta inversão mais 

persistente a partir da oitava semana.  

 

Gráfico 10. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 10 

A perda de peso foi de 2,9% do peso corporal inicial, isto é, de 2,7 kg. Apesar de 

pequena, a perda de peso manteve-se ao longo de todo o estudo. A maior perda ocorreu 

até às 4 semanas.  

Apenas foi observada uma correlação moderada e negativa para a tentação versus 

controlabilidade (r = - 0,663 e p < 0,001).  

 

Caso 11 

Tal como para as duas participantes anteriores, pode ver-se no gráfico 11, que no início 

do programa as intensidades para a tentação eram superiores ao controlo dos 

comportamentos indesejados e que depois, por volta das 5 semanas, ocorreu uma 

inversão, passando o controlo a ser superior à tentação. Esta participante perdeu 4,1% 

(4,0 kg) do seu peso inicial. 

Também o estudo das correlações foi semelhante ao da participante anterior com uma 

correlação moderada e negativa para a tentação versus controlabilidade (r = -0,501 e 

p < 0,004). 
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Gráfico 11. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 11 

 

Caso 12 

Esta participante apresentou desde o início até ao fim do programa um grau de controlo 

superior ao grau de tentação, como se pode observar no gráfico 12. Perdeu 5,5% do seu 

peso corporal até às 7 semanas, começando depois a ganhar peso até ao fim do 

programa e acabando por terminar com uma perda de apenas 2,4 kg (3,3%).   

 

 

Gráfico 12. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 12 

Não se encontrou qualquer correlação significativa entre os parâmetros registados. 
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Caso 15  

Como se observa no gráfico 13, a participante 15, apresentava um grau de controlo 

muito superior ao grau de tentação para a transgressão durante todo o decurso do 

programa. Ocorreu uma perda de peso gradual durante todo o período de intervenção 

tendo sido o peso perdido de 8,7 kg o que corresponde a 10% do peso inicial. 

Também neste caso não foi encontrada qualquer associação estatística entre os 

parâmetros registados. 

 

 

Gráfico 13. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 13 

 

Caso 16 

Os perfis dos registos desta participante apresentam, como pode ser observado no 

gráfico 14, um grau de controlabilidade superior ao grau de tentação para a transgressão 

nas primeiras duas semanas de intervenção, tendo após esse período, ocorrido a inversão 

das situação e prevalecido até ao fim do programa. Na primeira semana, esta 

participante, atingiu uma perda de peso de 3,2% do seu peso inicial. Logo na semana 

seguinte aumentou de peso ficando mesmo com um valor superior ao que tinha no 

início da intervenção. Salienta-se que entre a consulta com a nutricionista e o início do 

programa aumentou cerca de 4% do seu peso inicial, o que corresponde 

aproximadamente ao peso perdido na primeira semana de intervenção. 

No fim do programa a percentagem de peso perdido foi de 2,7%, isto é de 2,1 kg. 
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Relativamente ao estudo das correlações, foi encontrada apenas uma correlação 

moderada e negativa entre o grau de tentação para a transgressão e a controlabilidade   

(r = -0,549 e p < 0,001). 

 

 

Gráfico 14. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 16 

 

Caso 17 

Neste caso, ao longo da intervenção foi ocorrendo alteração dos graus de 

controlabilidade e de tentação, sendo umas vezes o grau de controlo superior à tentação, 

outras o oposto. Por sua vez, o peso foi diminuindo até às 8 semanas e a partir daí foi 

sendo recuperado, apesar de não ter sido atingido o peso inicial (gráfico 15). No fim do 

programa o peso perdido foi de 2,6 kg correspondente a 3,2% do peso corporal no início 

do programa. O menor peso conseguido correspondeu a uma perda de 3,8%. 

O estudo das correlações, apresentou uma correlação moderada e negativa apenas para a 

tentação versus peso corporal (r = - 0,545 e p < 0,001). Isto é, a uma maior tentação 

estava associado menos peso. No entanto, como já foi descrito em participantes 

anteriores e ainda surgirá para outras participantes, aquilo que geralmente se observa 

são situações de maior tentação associadas a maior peso, como seria de esperar.  
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Gráfico 15. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 17 

 

Caso 18 

 

Gráfico 16. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 18 

Neste caso, tal como para a participante 15, o grau de controlo é desde o início superior 

ao grau de tentação mantendo-se praticamente constantes (gráfico 16). 

A perda de peso ocorre de forma consistente e gradual, tendo atingido uma perda de 

6,6% do seu peso inicial (4,5 kg).  

Não se encontraram correlações significativas entre os parâmetros registados. 
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Caso 19 

Tal como a participante 16, esta participante apresenta um grau de tentação superior ao 

grau de controlabilidade durante todo o tempo de intervenção. Como se pode ver no 

gráfico 17, ocorrem flutuações frequentes tanto para a controlabilidade como para a 

tentação e para a perda de peso. 

 

Gráfico 17. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 19 

A perda de peso foi de 3% (2,6 kg) e não se encontraram relações estatísticas 

importantes entre estes parâmetros estudados. 

 

Caso 20 

Esta participante perdeu 2,9 kg (3%) com o programa de perda de peso. Apesar de se 

terem observado flutuações frequentes no peso, este foi o valor mais baixo observado 

(gráfico 18). Também o grau de controlabilidade e o grau para transgressão para a 

tentação apresentaram flutuações frequentes em que a maiores tentações parecem estar 

associados menores graus de controlo e vice-versa. De facto, a correlação entre estes 

dois parâmetros foi moderada e negativa (r = -0,520 e p = 0,002) de acordo com o teste 

de Spearman.  
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Gráfico 18. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 20 

 

Caso 21 

Embora na primeira semana a tentação fosse superior à controlabilidade, duas semanas 

depois do início do programa, esta participante apresentava valores para a 

controlabilidade superiores aos valores de intensidade de tentação como pode ser 

observado no gráfico 19.  

A perda de peso no final do programa foi de 3,9% (2,1 kg) do peso inicial tendo sido o 

atingido o menor peso cerca da 10 semana (3,7 kg). Pode observar-se que ao longo do 

programa foram ocorrendo situações de ligeiro aumento com posterior perda.  

Neste caso encontrou-se uma correlação moderada e negativa entre a tentação para a 

transgressão e a controlabilidade (r = -0,614 e p < 0,001). 
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Gráfico 19. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 21  

 

Caso 23 

Tal como as participantes 16 e 19, esta participante apresentou um grau de tentação 

superior ao grau de controlabilidade durante todo o tempo de intervenção como se pode 

ver no gráfico 20.  

 

Gráfico 20. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 23  
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Entre as duas e as quatro semanas, após o início do programa, observou-se uma ligeira 

diminuição para a tentação e um aumento para a controlabilidade, assim como uma 

diminuição do peso. Apesar desta pequena tendência para aumentar a sua 

controlabilidade e diminuir a tentação não conseguiu, em nenhuma situação, que a 

primeira fosse superior à segunda, acabando por terminar o programa com um aumento 

de 1,8% do seu peso corporal. Este aumento poderá ainda, estar relacionado com o facto 

da participante, entre a consulta com a nutricionista e o início da intervenção, ter ganho 

2,1 kg. 

Não foram encontradas correlações significativas entre estes parâmetros. 

 

Caso 24 

Esta participante tal como as anteriores participantes 7, 12 e 21, apresenta inicialmente 

um controlo que na sua generalidade é superior à tentação. Observando-se uma inversão 

da situação cerca da 8 semana que se associa também a um aumento do peso. 

 

Gráfico 21. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 24  

A perda de peso no final do programa foi de 1,9 kg (2,2%) e encontrou-se uma 

correlação moderada e negativa entre tentação e controlabilidade (r = -0,526 e p = 

0,002). Tal como se pode ver no gráfico 21 a maior perda de peso ocorreu entre as 8 e 

as 10 semanas após o inicio do programa, tendo perdido 2,6% do peso inicial. 
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Caso 25 

Neste caso, predominou um grau de tentação superior ao grau de controlabilidade, tal 

como já foi observado para outras participantes. Ocorreram flutuações de peso ao longo 

do tratamento assim como de tentação e controlabilidade. A perda de peso no fim do 

programa foi de 2,2 kg (3,2%). No entanto, como se observa no gráfico 22, cerca das 10 

semanas atinge a maior perda de peso, 6,8% do peso inicial voltando a recuperar em 

apenas duas semanas.  

 

 

Gráfico 22. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 25  

O estudo das correlações de Spearman indicou uma correlação forte e negativa entre 

tentação e controlabilidade (r = -0,794 e p < 0,001). 

 

Caso 26 

Também para esta participante predominou um grau de tentação superior ao grau de 

controlabilidade durante toda a intervenção apresentando entre si uma diferença com 

grande amplitude (gráfico 23). O peso perdido foi de 3,4 kg o que corresponde a 3,2% 

do peso corporal antes da intervenção. Observou-se uma diminuição de peso até às 5 

semanas, voltando depois a aumentar e apenas quase no fim do programa voltou a 

ocorrer uma diminuição. 

O teste de Spearman, por sua vez, indicou apenas uma correlação moderada e negativa 

entre tentação e controlabilidade (r = -0,507 e p < 0,003). 
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Gráfico 23. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 26 

 

Caso 28  

 

Gráfico 24. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 28 

Embora a participante 28 apresente um grau de tentação geralmente superior ao grau de 

controlo, na sua maioria das vezes a diferença entre eles é pequena (gráfico 24). 

Observa-se uma perda de peso gradual ao longo da intervenção tendo sido de 8,0 kg o 

peso total perdido, isto é, 8,3% do peso corporal inicial. 
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Para além disso, não foram encontradas correlações significativas entre os parâmetros 

registados. 

Caso 29 

Esta participante apresenta uma intensidade de tentação para a transgressão 

predominantemente superior ao controlo. Como se pode observar, no gráfico 25, ocorre 

um aumento do peso de 0,9 kg do seu peso inicial durante o programa. No entanto, 

inicialmente ocorre perda de peso, observando-se o menor registo às 6 semanas 

correspondendo a 3,4% do seu peso inicial.  

 

Gráfico 25. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 29 

Relativamente ao estudo das correlações encontrou-se correlações moderadas e 

negativas entre tentação e controlabilidade e tentação e peso com r = - 0,658 e          

r = - 0,559 respectivamente e ambas com p < 0,001. Isto é, a uma maior tentação está 

associada menor controlabilidade e a maior tentação menor perda de peso. 

 

Caso 30 

Também a participante 30 apresentou um grau de tentação geralmente superior ao grau 

de controlabilidade. Com base no gráfico 26 pode se dizer que o peso, na sua 

generalidade, foi aumentando ao longo da intervenção atingindo um peso de 6,0 kg 

superior ao peso inicial.  

O estudo das correlações indicou apenas uma correlação moderada e negativa entre a 

tentação e a controlabilidade (r = -0,563 e p < 0,001). 
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Gráfico 26. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 30 

 

Caso 31 

No caso da participante 31, o grau de controlo foi geralmente superior ao grau da 

transgressão para a tentação durante o decurso da intervenção, como se pode ver no 

gráfico 27. A perda total de peso foi gradual e de 4,5 kg ou seja 6,4% do peso corporal 

inicial. 

O estudo das correlações indicou uma correlação moderada e negativa entre 

controlabilidade e peso (r = -0,500 e p = 0,004). Não se observou correlações 

significativas entre os outros parâmetros. 

 

Gráfico 27. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 31 
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Caso 33 

Também esta participante apresentava valores para o controlo superiores à tentação 

duas semanas após o início do programa. A perda de peso foi gradual e correspondeu a 

5,5 kg do peso inicial (7,6%). 

Não foram encontradas correlações significativas entre os parâmetros registados. 

 

Gráfico 28. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 33 

 

Caso 35 

A participante 35 apresentou durante todo o tempo de intervenção um grau de controlo 

superior ao grau de tentação e também neste caso, ocorreu uma perda de peso gradual 

durante todo o decurso da intervenção com excepção para uma situação pontual. Entre 

as 6 e as 8 semanas após o início do programa, houve um aumento do grau de tentação 

apesar de o grau de controlabilidade se ter ainda mantido superior à tentação. Associado 

a esta ligeira alteração observou-se um pequeno aumento do peso. Posteriormente o 

grau de tentação voltou a diminuir e ocorreu perda de peso até ao fim do programa 

(gráfico 29). 

A perda de peso foi de 6,4 % do peso total inicial, isto é de 4,8 kg. 

O teste de Spearman indicou apenas para a tentação versus peso  uma correlação forte e 

positiva (r = 0,705 e p < 0,001). 
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Gráfico 29. Registo de peso, intensidade de tentação para a transgressão e controlabilidade referente à 

participante 35 

 

Agrupamento por perfis 

Da análise individual dos perfis obtidos para os registos dos termómetros subjectivos 

podem sugerir-se agrupamentos das participantes de acordo com características comuns. 

Estes agrupamentos poderão permitir relacionar eventuais perfis com a perda de peso 

podendo tornar-se, indicadores de sucesso/insucesso na perda de peso em intervenções 

com este fim.  

Assim, dessa análise surgiram os seguintes grupos: 

1º Grupo – Participantes 1, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 18, 31, 33, 35 

O que as caracteriza este grupo é um grau de controlabilidade superior ao grau de  

tentação para a transgressão  que pode estar presente logo no início da intervenção ou é 

adquirido ao longo do programa e mantido de forma consistente.  

Todas estas participantes apresentaram uma perda de peso superior a 5% do peso 

corporal inicial com excepção da participante 9 que apenas perdeu 4,1% do seu peso 

corporal inicial. Salienta-se que esta participante só apresenta um controlo superior à 

tentação a partir da 8ª semana e que no final das 16 semanas ainda continua a perder 

peso.  
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Deste grupo evidencia-se que aquelas que apresentam diferenças maiores entre os 

valores de tentação e controlo perdem mais peso. Isto é, a valores mais elevados de 

controlo correspondem valores mais baixos de tentação. 

Do estudo das correlações, para este grupo, salientam-se as correlações fortes e 

positivas de tentação versus peso que se encontram, na sua maioria, associadas a a 

perdas de peso superiores a 9% do peso inicial. 

Ainda neste grupo, em vários casos, não foram encontradas quaisquer correlações entre 

os diferentes parâmetros registados. Todavia, nesses casos a perda de peso observada 

variou entre 4,1 a 10%. 

Para além desta correlação também foi observado um caso com correlação forte e 

negativa de tentação versus controlo a que correspondeu 5,2% de perda do peso e outro 

com uma correlação moderada e negativa entre tentação versus controlo que perdeu 

6,4%. 

 

2º Grupo – 2, 3, 7, 10, 11, 17, 20, 21, 24, 28 

Este grupo de participantes apresenta flutuações de peso, tentação e/ou controlo, embora 

o grau de controlo seja geralmente superior ao grau de tentação. A perda de peso variou 

entre 2,2% e 8,3%. 

Em 60% destas participantes observou-se correlações negativas e moderadas entre a 

tentação e a controlabilidade. Isto é, a menores tentações associam-se maiores controlos 

e vice-versa. 

Três das participantes não apresentaram correlações significativas entre qualquer dos 

parâmetros estudados, tendo uma perdido 3,3% e a outra 8,3% do peso inicial. 

Para além destas, uma participante deste grupo, apresentou uma correlação moderada e 

negativa entre a tentação e o peso e perdeu 3,2% do seu peso inicial.  

 

3º Grupo- 16, 19, 23, 25, 26, 29, 30 

Este grupo é caracterizado por apresentar um grau de tentação para a transgressão 

superior ao grau de controlabilidade.  
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Relativamente às correlações, observaram-se em 60% dos casos correlações moderadas 

e negativas entre a tentação e a controlabilidade. Neste caso, O peso perdido variou 

entre 2,1% e 3,2 % do de peso inicial, havendo ainda dois casos que terminaram a 

intervenção com um peso superior ao peso inicial.  

Nos restantes 40% dos casos não foram observadas correlações significativas entre os 

parâmetros registados. Por sua vez, a perda de peso variou entre - 0,7% e 3%,  isto é, 

uma das participantes terminou o programa com um peso corporal superior ao peso 

inicial.  

2. OBJECTIVO ESPECÍFICO 2 - ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE A FREQUÊNCIA E A PROGRAMAÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

DE CONTROLO DE CONTINGÊNCIAS E A PERDA DE PESO  

No início e no fim do programa de perda de peso foi pedido às participantes que 

avaliassem numa escala de Likert de 5 pontos, a frequência com que recorrem à 

estratégia descrita em cada item. Os pontos variam entre 1 e 5 variando de nada 

frequente a muitíssimo frequente. 

O inventário era constituído pelos seguintes 10 itens: 1. “Como sempre no mesmo sítio 

da casa”; 2.“Quando estou a comer nunca realizo outra actividade”; 3.“Quando vou às 

compras ao supermercado ou mercearia limito-me à lista de compras que fiz em casa”; 

4. “Deito fora ou dou as sobras de alimentos "proibidos"; 5. “Tento comer mais 

devagar”; 6.“Faço intervalos maiores entre as garfadas”; 7.“Pouso os talheres entre 

garfadas”; 8.“Durante a refeição estou atento(a) à sensação de fome, e paro de comer 

assim que me sinto saciado(a)”; 9.“Tento ser mais afirmativo(a) a recusar os alimentos 

que não devo comer” e 10. “Faço exercício” respectivamente. Este inventário foi obtido 

a partir de um inventário de 43 itens validado por Andrade (1997). 

Da análise de respostas para a primeira afirmação do inventário de estratégias 

comportamentais observa-se, no gráfico 30, que 82% das participantes não alterou o 

valor da moda durante a intervenção e que 71,4% apresenta um valor de moda igual ou 

superior a 4, isto é, utiliza esta estratégia de forma muito ou muitíssimo frequente. 
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Gráfico 30. Primeira afirmação do inventário de estratégias comportamentais para todas as 

participantes no início e fim do programa 

Não se encontrou correlação significativa entre esta afirmação e a perda de peso. 

Relativamente à afirmação “Quando estou a comer nunca realizo outra actividade” 

observa-se que 32%, no fim do programa, apresentava um valor de moda superior ou 

igual a 4 e que 50% aumentou da primeira para a segunda avaliação (gráfico 31). 

Não foi encontrada correlação significativa entre esta afirmação e a perda de peso 
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Gráfico 31. Segunda afirmação do inventário de estratégias comportamentais para todas as 

participantes no início e fim do programa 
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No que diz respeito à terceira afirmação, observa-se que 39% das participantes 

apresentavam moda superior ou igual a 4 no fim do programa e que 52% aumentou a 

frequência de utilização desta estratégia (gráfico 32). 

Também para esta estratégia de controlo de estímulos não se observou correlação 

significativa com a perda de peso. 

A quarta estratégia comportamental. “Deito fora ou dou as sobras de alimentos 

proibidos” apresenta 42,8%  de participantes que passou a recorrer desta estratégia com 

maior frequência do que utilizava antes de ter sido integrada neste programa de perda de 

peso (gráfico 33). Por sua vez, 39% apresentava valor de moda inferior ou igual a 2. 

Não foi encontrada correlação significativa entre esta estratégia e a perda de peso.  

 

Gráfico 32. Terceira afirmação do inventário de estratégias comportamentais para todas as 

participantes no início e fim do programa 
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Gráfico 33. Quarta afirmação do inventário de estratégias comportamentais para todas as participantes 

no início e fim do programa 

Em relação à quinta estratégia comportamental de controlo de estímulos, observa-se no 

gráfico 34 que 82% apresentava, no fim do programa, um valor de moda igual ou 

superior a 4 e que 64% aumentaram o recurso a esta estratégia. 

 

Gráfico 34. Quinta afirmação do inventário de estratégias comportamentais para todas as participantes 

no início e fim do programa 

 

“Faço intervalos maiores entre as garfadas” corresponde à sexta afirmação do inventário 

de estratégias que apresenta 50% das participantes com valor de moda superior ou igual 

a 4 no fim do programa. Para além disso, 71,5% das participantes aumentaram a 
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frequência de utilização desta estratégia da primeira para a segunda avaliação (gráfico 

35). 

 

Gráfico 35. Sexta afirmação do inventário de estratégias comportamentais para todas as participantes 

no início e fim do programa 

 

  

Gráfico 36. Sétima afirmação do inventário de estratégias comportamentais para todas as participantes 

no início e fim do programa 

Relativamente à sétima afirmação observa-se, no gráfico 36,  que 80% das participantes 

não utilizava esta estratégia ou utilizava com pouca frequência no início da intervenção. 

No entanto, 71,4% aumentou a frequência de utilização desta estratégia. 
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O estudo da correlação entre a frequência de utilização desta estratégia comportamental 

e a perda de peso deu indicação da existência de uma tendência positiva. Isto é, as 

participantes que recorreram mais a esta estratégia tinham tendência para perder mais 

peso. Esta observação estava apenas relacionada com o valor no final do programa. 

A oitava afirmação do inventário de estratégias diz respeito à centração no acto de 

comer, com especial atenção para a sensação de saciedade. Das participantes, 71,4% 

apresentava um valor de moda, no fim do programa, igual ou superior a 4. Passaram a 

recorrer mais a esta estratégia 78,6% das participantes. 

O teste de Spearman deu indicação de uma correlação moderada e positiva entre a 

frequência de utilização desta estratégia e a perda de peso (r = 0,531 e p = 0,011). 

 

Gráfico 37. Oitava afirmação do inventário de estratégias comportamentais para todas as participantes 

no início e fim do programa 

A afirmação “Tento ser mais afirmativo(a) a recusar os alimentos que não devo comer” 

é uma estratégia comportamental assertiva e à qual apenas 32,2% das participantes 

recorre com muita ou muitíssima frequência no fim do programa (gráfico 38). 
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Gráfico 38. Nona afirmação do inventário de estratégias comportamentais para todas as participantes 

no início e fim do programa 

Ao contrário das outras estratégias, esta é aquela que embora a frequência de utilização 

não seja elevada, apenas 10,7 % das participantes aumentou a frequência de recurso a 

esta estratégia durante a intervenção. 

O estudo da correlação entre a frequência da sua utilização e a perda de peso mostrou 

uma tendência positiva com a perda de peso. Ou seja um maior recurso a esta estratégia 

poderá contribuir para uma maior perda de peso. 

A última estratégia é uma estratégia comportamental que se pode considerar de 

planeamento de actividades.  

Das participantes 75% refere ter aumentado a frequência de recurso a esta estratégia 

sendo que 60% terminou a intervenção com um recurso muito ou muitíssimo frequente. 

Esta estratégia é aquela que apresentou a correlação mais elevada e positiva com a perda 

de peso (r = 0,524 e p<0,001). 
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Gráfico 39. Décima afirmação do inventário de estratégias comportamentais para todas as participantes 

no início e fim do programa 

 

Como se pode observar, na sua generalidade as concordâncias no fim da intervenção são 

superiores às correspondentes no início do programa.  

Após uma análise individual para cada uma das afirmações procurou-se fazer uma 

análise conjunta quer da distribuição da moda para cada afirmação tendo em conta toda 

a amostra, como da moda de cada participante calculada para todas as afirmações no 

início e no fim do programa.  

Assim, da análise da distribuição das concordâncias, dadas para cada uma das 

afirmações por todas as participantes, observa-se que para a afirmação “Como sempre 

no mesmo sítio da casa” a moda se situa em 4 (gráfico 40) o que significa muito 

frequente. As afirmações “Tento ser mais afirmativo(a) a recusar os alimentos que não 

devo comer”, “Durante a refeição estou atenta à sensação de fome e paro de comer 

assim que me sinto saciada” e “Faço intervalos maiores entre as garfadas”, são 

consideradas pelas participantes como moderadamente frequentes. A moda situou-se no 

valor mais baixo, nada frequente, para a afirmação “Pouso os talheres entre garfadas”. 

Para todas as outras afirmações,”Faço exercício”; “Tento comer mais devagar”; 

“Deito fora ou dou as sobras dos alimentos “proibidos”; “Quando vou às compras ao 

supermercado ou mercearia limito-me à lista de compras que fiz” e “Quando estou a 

comer nunca realizo outra actividade” as modas indicaram tratar-se de hábitos pouco 

frequentes nestas participantes, gráfico 40. 
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Gráfico 40. Distribuição, expressa em moda, para as escolhas para cada uma das afirmações do 

inventário de estratégias no início e no fim do programa 

 

Relativamente à avaliação no fim do programa, observa-se que com excepção de “Tento 

ser mais afirmativo a recusar os alimentos que não devo comer “ e “Deito fora ou dou 

as sobras de alimentos proibidos” cujos valores da moda se mantiveram iguais, em 

todas as outras afirmações houve aumento dos valores da moda com especial relevância 

para “Faço exercício”; “Pouso os talheres entre as garfadas”; “Tento comer mais 

devagar”.  

Embora estas estratégias estejam associadas a comportamentos alimentares saudáveis, 

nenhuma das participantes os utiliza de forma muitíssimo frequente excepto “Como 

sempre no mesmo sítio da casa” que é referida como muitíssimo frequente na avaliação 

correspondente ao fim do programa.  

Apenas em 4 participantes, estas estratégias são muito frequentes e em 6 participantes 

são mesmo nada frequentes, gráfico 41. As participantes 1, 2, 28 e 33 são aquelas que 

utilizam com mais frequência. Pelo contrário as participantes 5, 11, 13, 17, 23 e a 27 são 

as que geralmente não recorrem a estas estratégias. Destas últimas, a 5, 13 e a 27 

desistiram do programa. 

Das 28 participantes que concluíram o programa só não houve aumento das modas para 

o inventário de estratégias em 7 das participantes.   
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Gráfico 41. Distribuição, expressa em moda, para todas as respostas dadas por cada uma das 

participantes ao inventário de estratégias no início e no fim do programa 

 

O estudo de correlações de Spearman indicou a existência de correlações moderadas e 

positivas com os valores da moda no fim do programa (r = 0,670 e p <0,001). Isto é, as 

participantes que apresentavam valores da moda no fim do programa mais elevados 

perdiam mais peso. Assim, como aquelas cuja diferença da moda entre o início e o fim 

do programa era mais elevada, também perdiam mais peso (r = 0,468 e p <0001). 

 

3.  OBJECTIVO ESPECÍFICO 3 - ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE NÍVEIS DE SIGNIFICAÇÃO DA OBESIDADE: 

CAUSAS/VULNERABILIDADE, CONFRONTO, ADESÃO AO TRATAMENTO, AUTO-CONTROLO, VIVÊNCIA E A 

PERDA DE PESO 

Neste estudo a análise quantitativa dos dados foi complementada pela análise 

desenvolvimentista com referência ao modelo desenvolvimentista de Joyce-Moniz. 

Defende-se que a análise desenvolvimentista e a identificação do nível sócio-cognitivo  

das significações das participantes pode permitir o conhecimento dos processo de 

construção das crenças dos indivíduos.  

A análise dos níveis de significação para as dimensões do conhecimento da doença, da 

adesão e da vivência da doença foi realizada a partir das verbalizações obtidas na 

entrevista semi-estruturada. A sequência desenvolvimentista utilizada para esta análise 

foi já apresentada neste estudo nas páginas 56 a 72 e baseia-se no Modelo de Joyce-

Moniz (1993) Joyce-Moniz e Barros (1995). 
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No quadro 8, são apresentados para todas as participantes os níveis preponderantes para 

cada uma das dimensões/sub-dimensões da doença estudadas. 

Quadro 8. Atribuição dos níveis de significação às dimensões da doença estudadas para cada uma das 

participantes 

Participante 
Causas/ 

Vulnerabilidade 
Confronto Adesão 

Auto-

controlo 

Vivência da 

doença 

1 3 2 2 1 3 

2 4 4 4/5 4 3 

3 1 2 2 2 3 

4 3 3 2 2 3 

5 4 3 3 3 3 

6 4 2 2/3 2 3 

7 3 3/4 3 1 3 

8 3 4 2 2 3 

9 3 3 3 1 3 

10 3 3 3 3 3 

11 3 4 4 4 2 

12 3 3 3 3 2 

13 3 3 2 3 2 

14 3 3 3 2 3 

15 3 3 3 2 3 

16 4 3 3 4 5 

17 2 1 3 1 4/5 

18 3 2 2 2 3 

19 4/5 5 3 2 3 

20 4/5 2 2 3 4/5 

21 2 3 3 2 4 

22 3 3 3 3 4/5 

23 1 3 3 3 3 

24 2 3 3 2 2 

25 4 3 2 3 3 

26 3 2 2 2 3 

27 3 3 3 2 3 

28 2 4 3 2 2 

29 1 3 1 3 2 

30 3 4 3/5 2 5 

31 3 2 1/2 2 3 

32 2 2 2 2 2 

33 3 3 3 3 3 

34 3 3 1/2 2 3 

35 3 3 2 2 3 
 

Está disponível, em anexo, uma tabela com uma verbalização exemplo escolhida 

elucidativa do nível preponderante para cada participante relativa às diferentes 

dimensões estudadas (ver anexo 7). 
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A análise da frequência dos níveis de significação para a amostra total indica que a 

maioria das participantes apresentava significações de nível 3 para todas as sub-

dimensões estudadas, excepto para o auto-controlo onde predominava o nível 2. Por sua 

vez, significações de nível 2 surgem com uma prevalência importante na dimensão de 

auto-controlo com 51,4% e de adesão com 34,3%, como se pode observar no gráfico 42. 

Quando comparadas, a amostra total e a amostra constituída apenas por participantes 

que perderam mais de 5% do peso inicial, observaram-se as seguintes diferenças: 

aumento da frequência do nível 2 na amostra que perdeu mais de 5% do peso inicial na 

dimensão de adesão (61,4% versus 51,4%); aumento da frequência do nível 2 para o 

auto-controlo também na amostra que perdeu maia de 5% do peso (46,2% versus 

34,3%); aumento da frequência do nível 3 para as causas e vivência da doença na 

amostra de participantes que perderam mais de 5% com 76,9% e 84,6%, 

respectivamente versus 57,1% e 57,1% na amostra total (gráfico 42). 

 

 

Gráfico 42. Distribuição das frequências para os níveis de significação das dimensões/sub-dimensões da 

doença. a) Amostra total; b) Participantes que perderam >5% do peso inicial 

 

No próximo capítulo serão analisados e discutidos os principais resultados articulando, 

sempre que possível, com o conhecimento teórico sobre os temas desenvolvidos. 
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NOTA INTRODUTÓRIA  

Uma vez que no capítulo anterior já foram sistematizados os principais resultados, neste 

capítulo serão analisados e discutidos os resultados mais significativos. 

Os resultados obtidos neste trabalho podem ser analisados individualmente e 

apresentados na forma de estudos caso; ou a partir da análise individual estabelecer 

grupos tendo em conta perfis semelhantes de resposta à automonitorização; à 

programação de contingências; e/ou aos níveis de significação para as dimensões da 

doença estudadas. 

Optou-se por discutir os resultados uma perspectiva de grupo, pelo facto da discussão 

de 35 casos ser, neste contexto, demasiado exaustiva e porque se considerou que a 

análise de grupos permitirá obter linhas orientadoras de intervenção no tratamento da 

obesidade. 

A pesagem, por ser um método de fácil aplicabilidade e objectividade foi utilizada neste 

estudo para determinar a perda de peso, que por sua vez, foi adoptada como indicadora 

do sucesso da intervenção. Este dado foi obtido através da diferença entre o peso 

corporal inicial e o peso corporal no final do programa. Embora a perda de peso possa 

resultar não só de alterações comportamentais mas também de factores biológicos este 

critério já foi utilizado por vários autores (Kirsch, 1995; Rosenthal & Marx, 1981; 

Andrade, 1997) como indicador de adesão.  

Neste trabalho, tendo em conta a variedade dos índices de massa corporal (kg/m
2
) das 

participantes, o peso perdido será apresentado em percentagem, permitindo, dessa 

forma, uma análise mais fiável do sucesso de intervenção. 

Tendo por base os estudos de Teixeira e Silva (2009) e Gaurulet e Heredia (2010) foi 

também utilizado o “cutoff “ de 5% de perda de peso como indicador de 

sucesso/insucesso da intervenção. Relativamente a este critério, Teixeira afirmou que:  

“Uma perda de peso entre 5 a 10% do valor inicial, durante o primeiro ano, após o 

início de um programa de controlo de peso, é uma meta apropriada para quase todas 

as pessoas” (Teixeira & Silva, 2009). 

Este mesmo “cutoff “tem sido utilizado por muitos autores que referem como 

intervenções de sucesso, aquelas em que os intervenientes perdem pelo menos 5% do 

seu peso inicial num programa de 12 meses (Avenell et al, 2004). No entanto, Dorsten 
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(2007) refere que uma perda de peso igual ou superior a 2,5% do peso inicial em 12 a 

18 semanas é considerado objectivo conseguido, uma vez, que com essa perda de peso 

já se verifica diminuição dos riscos para doenças cardiovasculares e diabetes. 

A discussão dos resultados será desenvolvida em articulação com os aspectos teóricos 

que possam proporcionar maior alcance e profundidade na sua compreensão e, sempre 

que possível, em comparação com outros estudos. Embora haja um elevado número de 

investigações neste domínio, a larga variedade de metodologias utilizadas e de 

programas de intervenção dificultou esta análise. Esta dificuldade foi ainda acrescida, 

pelo facto de, na sua maioria, os estudos apresentarem os resultados em função de perda 

de peso em quilogramas.  

A apresentação e discussão dos resultados, serão realizadas de acordo com a sequência 

dos objectivos específicos. Contudo, a integração dos resultados dos diferentes 

objectivos, será apresentada dentro do objecto específico que permita uma melhor 

compreensão desses dados. 

 

1. OBJECTIVO ESPECÍFICO 1 - ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE AUTOMONITORIZAÇÃO DE   CONTROLABILIDADE 

VERSUS CEDÊNCIA À TRANSGRESSÃO E A PERDA DE PESO 

1.1 Súmula dos resultados 

A análise dos resultados deste estudo relativamente à automonitorização permitiu 

verificar que as participantes que perderam mais de 5% do peso total apresentavam 

graus de controlo superiores aos graus de intensidade de tentação, sendo esta perda 

maior quando este perfil era já existente no início do programa ou foi sendo adquirido 

ao longo do tempo que durou a intervenção.  

Ainda neste grupo, caracterizado por ter um maior controlo, as participantes que 

apresentavam grandes amplitudes entre o grau de controlabilidade e o grau de tentação 

perdiam mais peso. No entanto observou-se, para uma participante, uma perda de peso 

superior a 8% do seu peso total inicial embora apresentasse pequena amplitude entre os 

valores de tentação e de controlo. Este resultado pode estar relacionado com o facto de, 

neste caso, a tentação e o controlo aumentarem ou diminuírem em consonância, isto é, 

quando aumentava a tentação também se verificava um aumento do controlo. 
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Tendo em conta a associação entre variáveis, verificou-se que as participantes que não 

apresentaram correlações significativas entre tentação e controlabilidade; tentação e 

peso; ou controlabilidade e peso mas que possuíam graus de controlo superiores à 

tentação conseguiam atingir perdas de peso superiores a 5%. Contudo aquelas que 

apresentavam correlações fortes e positivas entre a tentação e o peso, isto é, que a 

menores tentações estavam associados menos peso, tiveram ainda maior perda de massa 

corporal, com perdas superiores a 9% em três delas e 6,4% no caso de uma participante.  

Por sua vez, as participantes que apresentavam uma intensidade de tentação elevada e 

um baixo controlo mostravam menos perda de peso. De facto, foi neste grupo que se 

observaram menores percentagens de perda de peso, compreendidas entre 2,1 e 3,2% e 

onde surgiram três casos com aumento de peso no fim do programa. Relativamente à 

associação entre as variáveis, neste grupo, observou-se na maioria dos casos, 

correlações moderadas e negativas entre a tentação e a controlabilidade. Em duas das 

três participantes que aumentaram de peso foram encontradas correlações moderadas e 

negativas entre a tentação e peso. 

Assim, se por um lado correlações positivas entre tentação e peso parecem levar a uma 

maior perda de peso, correlações negativas entre estes dois parâmetros parecem 

contribuir para a não adesão e consequente aumento do peso.  

Para todas as participantes que não apresentaram correlações significativas entre 

qualquer um dos parâmetros registados, a perda de peso corporal foi tanto maior quanto 

maior o controlo e menor a tentação para a transgressão ou ainda, quanto maior a 

tentação e menor o controlo, menor o peso perdido. 

1.2 Discussão dos resultados 

Neste trabalho e inserido no primeiro objectivo foi pedido às participantes que 

registassem o peso, o grau de controlabilidade e o grau de tentação para a transgressão, 

duas vezes por semana, preferencialmente nos mesmos dias e horas da semana, em 

impresso fornecido pelo investigador.  

A escolha desta metodologia esteve relacionada com o facto de o recurso a auto-registos 

ser frequentemente utilizado em intervenções cognitivo-comportamentais e 

apresentarem um carácter interventivo no tratamento da obesidade. De facto, o recurso a 

registos diários de ingestão alimentar, os mais utilizados neste contexto, têm 



CAPÍTULO IV– ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

116 

demonstrado ser eficazes na perda de peso e manutenção do peso perdido ao longo do 

tempo (Rimanczyk, 1974; Sperduto, Thompson & O’Brein, 1986; Miller, Gutschall & 

Holloman, 2009). Também, os auto-registos de peso têm sido utilizados por vários 

autores em intervenções de perda de peso e têm sido associados a maior perda de peso 

quando comparados com indivíduos que não utilizam esta metodologia (Rowland, 1990; 

Dionne &Yeudall, 2005). Por sua vez, vários autores referiram que uma frequência 

maior do auto-registo de peso levava a taxas de perda de peso mais elevadas (Butryn, 

Phelan, Hill & Wing, 2007, Vanwormer et al, 2009).  

VanWormer et al (2009) revelou que a taxa de indivíduos que perderam mais de 5% do 

peso corporal inicial era significativamente mais elevada entre os participantes que 

faziam o auto-registo do peso pelo menos uma vez por semana em comparação com 

aqueles que o faziam menos de uma vez por semana (46% versus 8%). Com base nos 

seus resultados, este mesmo autor, sugeriu que o registo do peso, pelo menos uma vez 

por semana, pode apresentar benefícios na perda de peso. Por esta razão, neste estudo, 

foi pedido às participantes que fizessem o auto-registo duas vezes por semana. A taxa 

de sucesso foi ligeiramente mais baixa que a encontrada por VanWormer (40,6%) 

podendo dever-se ao facto do no seu estudo incluir, para além do registo de peso, mais 

de dez consultas de nutrição realizadas telefonicamente. Embora, no estudo presente, as 

participantes tivessem sido contactadas por telefone duas vezes por semana no primeiro 

mês do programa, posteriormente foram apenas contactadas semanalmente. Este 

contacto era breve e o objectivo era apenas de estimular o auto-registo o que se 

diferencia da metodologia utilizada pelo autor.  

Tal como já foi referido, para além do registo do peso foi também pedido às 

participantes que registassem o seu grau de controlabilidade e de tentação para a 

transgressão. A análise destes resultados levou à identificação de três grupos de 

participantes obtidos de acordo com a percepção individual sobre o grau de tentação e o 

grau de controlo: um primeiro, onde prevaleceu, ao longo da intervenção um grau de 

controlo superior ao grau de tentação; um segundo em que embora o grau de controlo 

também fosse superior ao grau de tentação, as flutuações dos parâmetros registados 

eram frequentes não permitindo uma inclusão directa no primeiro ou no terceiro grupo; 

e um terceiro grupo caracterizado por uma predominância de um grau de tentação 

superior ao controlo. 
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Relativamente ao primeiro grupo, encontrou-se que estas participantes, que referiam ter 

maior grau de controlabilidade, perderam mais de 5% do seu peso inicial.  

Pensa-se que neste caso, estes registos podem ter permitido uma percepção de mais 

auto-controlo por parte das participantes provocando uma resposta cognitivo-

comportamental. Cognitiva, porque pode ter contribuído para percepcionar uma maior 

auto-eficácia e consequentemente obter uma maior motivação para continuar a aderir ao 

programa e comportamental porque a adesão pode ter sido estimulada pela 

manutenção/aquisição de comportamentos promotores de perda de peso.  

Estes resultados podem ser explicados pelos modelos de auto-eficácia ou da acção 

reflectida na medida em que o individuo ao percepcionar resultados positivos na perda 

de peso, motiva-se para a acção de confronto acreditando na sua capacidade para 

confrontar com sucesso a doença. Assim, uma avaliação positiva de ganhos promove 

uma acção preventiva ou correctora. 

A estimulação da acção de confronto pode, também, ser explicada pelo modelo de auto-

controlo de Bandura (1977) segundo o qual, a automonitorização do peso, dos graus de 

controlo e de tentação para a transgressão promovem uma auto-avaliação e consequente 

auto-reacção. Neste caso para as participantes que perderam mais de 5% do peso 

corporal inicial, os resultados parecem ter contribuído como um reforço positivo 

estimulando a aquisição dos comportamentos desejados (Skinner, 1957). Este facto é 

ainda mais relevante para as participantes que apresentaram correlações positivas entre 

tentação e peso.  

Ainda neste contexto, Bandura  (1971),  Kanfer (1971) e  Mahoney  (1974) defenderam 

que o reforço é um processo importante no processo de auto-controlo, em que os 

indivíduos se reforçam a si próprios estimulando a adesão aos comportamentos. 

Estas reflexões foram também corroboradas por Weber (2010) e Annisi e Gorjala 

(2010) que referem que uma percepção de maior controlo numa intervenção de perda de 

peso pode induzir no individuo um aumento de motivação e quando associada a uma 

diminuição de peso pode contribuir para o aumento da auto-eficácia.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Annisi e Gorjala (2010) que verificaram 

que indivíduos que apresentavam maior auto-eficácia, conseguiam atingir uma perda de 

peso superior a 5% do seu peso inicial. Com base nesses resultados sugeriram que 
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intervenções cognitivo-comportamentais que promovam a auto-eficácia podem ser úteis 

para reforçar a confiança individual e consequentemente aumentar a perda de peso.  

Da mesma forma, Webber (2010) realizou um estudo de perda de peso e verificou que o 

grupo que perdia ao fim de 16 semanas mais de 5% do peso inicial, mantinha no 

decurso do estudo, uma motivação autónoma e que naqueles que não tinham atingido a  

perda de 5% a sua motivação autónoma diminuía significativamente com o tempo. Estes 

autores também encontraram que a motivação autónoma ao fim de 4 semanas, mas não 

no início do programa era preditora da adesão a automonitorização e à perda de peso e 

ainda que a motivação autónoma apresentava uma relação positiva com a perda de peso. 

Assim, os resultados obtidos no presente estudo para as participantes que perderam mais 

de 5% de peso podem ter resultado da percepção de maior auto-eficácia e consequente 

aumento de motivação consequentes da observação e avaliação dos auto-registos.  

Estes mesmos princípios podem justificar os resultados das participantes que 

apresentaram uma intensidade de tentação elevada e um baixo controlo associadas a 

menos perda de peso. A percepção de menor auto-eficácia pode ter induzido menor 

motivação para aderir ao programa e consequentemente menor perda de peso ou até 

aumento do peso.  

Outros autores (Thorensen & Mahoney, 1974; Lloyd & Hallahan, 1993; Korotitsch & 

Nelson-Gay, 1999; Joyce-Moniz, 2010) explicam estes resultados tendo por base os 

conceitos de uma automonitorização reactiva já apresentados no Capítulo II, páginas 51 

e 52. Neste caso, estes resultados podem ser interpretados como tendo a 

automonitorização provocado na participante a aceitação e auto-imposição da ideia de 

perder peso, da centração da atenção nos comportamentos promotores da perda de peso 

e de repetição estruturada dessa atenção concentrativa e da intencionalidade para atingir 

o objectivo proposto, isto é, a perda de peso. Esta atenção concentrativa pode ter sido 

promovida pelo contacto telefónico frequente, do investigador com as participantes, 

ocorrido com o objectivo de “estimular” a realização do auto-registo. Vários autores 

referiram que os contactos telefónicos podem atingir objectivos semelhantes aos 

contactos presenciais em consulta. Vanwormer et al, (2009) realizaram um estudo 

semelhante ao presente e salientam o possível benefício desta intervenção à distância 

embora não tenham apresentado dados concretos sobre a sua eficácia. 
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2. OBJECTIVO ESPECÍFICO 2 - ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE A FREQUÊNCIA E A PROGRAMAÇÃO DE 

ESTRATÉGIAS DE CONTROLO DE ESTÍMULOS E A PERDA DE PESO  

2.1 Súmula de resultados 

Neste estudo, a aplicação de um inventário de estratégias comportamentais de 

tratamento da obesidade teve dois objectivos: avaliar se no início do programa, as 

participantes já possuíam este recurso; e promover a utilização destas estratégias nas 

participantes que ainda não as utilizavam. Este processo tinha por base a estimulação do 

controlo de estímulos contemplando as duas primeiras etapas propostas por Fester 

(1962) para o tratamento da obesidade. Esta intervenção teve subjacente a ideia de que a 

alteração do comportamento alimentar na obesidade é resultado de aprendizagens 

contingenciais e como objectivo inverter estes processos, alterando as contingências 

entre os comportamentos do individuo e os reforços do meio.  

Observou-se que embora as estratégias avaliadas/aconselhadas estivessem associadas a 

comportamentos saudáveis, alimentares ou de exercício, nenhuma das participantes as 

utilizava de forma muitíssimo frequente (excepto, a participante 1 que referiu na 

avaliação correspondente ao fim do programa, recorrer a “Como sempre no mesmo sítio 

da casa” com muitíssima frequência).  

As estratégias que apresentaram um aumento maior de utilização entre o início e o fim 

do programa foram as de modificação de sequências de comportamento como por 

exemplo: “Tento comer mais devagar”; “Faço intervalos maiores entre as garfadas” e 

“ Durante a refeição estou atenta à sensação de fome e paro de comer assim que me 

sinto saciada”. Pelo contrário, a estratégia assertiva “ Tento ser afirmativo(a) a recusar 

os alimentos que não devo comer” foi aquela a que estas participantes menos 

recorreram tendo havido apenas um aumento de 10% da primeira avaliação, no início do 

programa, para a segunda avaliação, correspondente ao fim do programa. 

Quanto a outros comportamentos, consensualmente considerados na literatura como 

promotores de perda de peso, como por exemplo a realização de exercício físico, foi 

referido pela grande maioria das participantes, um aumento da frequência da sua 

realização, quando comparadas as frequências de realização no inicio e no fim do 

programa. 

Neste estudo foram encontradas correlações fortes e positivas entre a perda de peso e os 

valores da moda, correspondentes à frequência de utilização das estratégias avaliadas, 
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no fim do programa. Isto é, as participantes que apresentavam valores da moda mais 

elevados no fim do programa perdiam mais peso. Assim, como também tinham 

tendência para perder mais peso, aquelas cuja diferença da moda entre o início e o fim 

do programa era mais elevada.  

Das participantes que perderam mais de 5% do seu peso inicial, a grande maioria 

utilizava muito frequentemente as estratégias contingenciais estudadas enquanto das que 

perderam menos de 5% do seu peso, a maioria as utilizava de forma moderada ou pouco 

frequente.  

O recurso a estratégias comportamentais de perda de peso quando já utilizadas antes da 

intervenção parece também ter condicionado a adesão das participantes sendo que das 

que desistiram, a grande maioria recorria pouco ou raramente à sua utilização. 

Para além das correlações fortes já apresentadas também foram encontradas correlações 

moderadas entre a perda de peso e a “realização de exercício físico” ou a “atenção à 

sensação de saciedade” o que pode indicar que neste estudo estas contribuíram de forma 

mais significativa para a perda de peso.  

2.2 Discussão dos resultados 

Vários autores defenderam ser muito útil o recurso às estratégias comportamentais para 

o tratamento da obesidade com especial relevo na manutenção a longo prazo da perda 

de peso (Foreyt, 1998, 2002; Bennet, 1988; Black, 1987). Foreyt em 2002, indicou 

como estratégias importantes algumas das avaliadas neste estudo e defendeu ainda que 

novas estratégias podem ser encontradas entre doente e terapeuta. Este estudo veio 

corroborar os resultados obtidos por estes autores, tendo-se observado que a utilização 

com mais frequência destas estratégias contingenciais poderá ser indicadora de sucesso 

na intervenção do tratamento da obesidade. 

Os resultados positivos associados a uma maior frequência da realização de exercício 

físico e da “atenção à sensação de saciedade” podem ser explicados por vários autores. 

Assim, tal como foi apresentado no enquadramento teórico deste trabalho, não existe 

dúvida que a realização de exercício físico é fundamental como gasto energético 

contribuindo frequentemente para a perda de peso (Jeffery, 2004). Este estudo veio 

corroborar, mais uma vez, esse facto. Por sua vez, a atenção ao estado de saciedade 

parece induzir uma centração do individuo no acto de comer, evitando assim o consumo 
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de alimentos de forma automática e descontrolada por isso quanto maior a atenção 

prestada aos sinais fisiológicos decorrentes da alimentação maior a perda de peso 

(Gautier et al, 2000). 

Os resultados obtidos para o recurso a estratégias contingências podem ser analisados 

em conjunto com os resultados obtidos para a automonitorização, permitindo assim, a 

análise integrada destes resultados, identificar eventuais associações de risco ou 

protecção para o sucesso na perda de peso. 

Neste contexto, o estudo de correlações entre as estratégias e os grupos de 

automonitorização definidos no primeiro objectivo específico, indicou uma tendência 

para uma associação negativa entre a tentação e o exercício físico, isto é, os indivíduos 

que apresentavam maior grau de tentação faziam menos exercício ou vice-versa. Este 

comportamento pode estar relacionado com o facto das participantes que apresentavam 

maior grau de tentação perdiam menos peso o que pode originar uma percepção de 

incapacidade para o confronto da doença e como tal, o não investimento em acções de 

confronto, como seja a realização de exercício físico. Mais ainda, de acordo com o 

modelo de crenças de saúde, estas participantes podem avaliar os custos envolvidos na 

realização do exercício e os ganhos e perante um balanço negativo desistem da acção. 

Em suma, neste estudo, a observação de correlações fortes entre a perda de peso e a 

utilização mais frequente de estratégias comportamentais e contingenciais vieram 

corroborar a ideia de que o recurso a estas estratégias, pode ser crucial em intervenções 

de perda de peso e eventualmente de manutenção da perda de peso.  

 

3. OBJECTIVO ESPECÍFICO 3 - ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE NÍVEIS DE SIGNIFICAÇÃO DA OBESIDADE: 
CAUSAS/VULNERABILIDADE, CONFRONTO, ADESÃO AO TRATAMENTO, AUTO-CONTROLO, VIVÊNCIA E A 

PERDA DE PESO 

3.1 SÚMULA DOS RESULTADOS 

Dos resultados obtidos neste estudo relativamente aos níveis de significação para as 

dimensões da doença estudadas: causas/vulnerabilidade; confronto; adesão; auto-

controlo e vivência da doença, salienta-se a prevalência do nível 3 de desenvolvimento 

de significação para as causas da obesidade, o confronto, adesão e a vivência da doença 

e do nível 2 de desenvolvimento para as significações referentes ao auto-controlo. 
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Quando se compara as frequências dos níveis de significação para as dimensões/sub-

dimensões estudadas da amostra total com o grupo que perdeu mais de 5% do seu peso 

corporal nesta intervenção, observa-se um aumento da frequência do nível 2 para a 

adesão (46,2% versus 34,3%) e auto-controlo (61,5% versus 51,4%) e nível 3 para as 

causas (76,9% versus 57,1%) e vivência da doença (84,6% versus 57,1%). Como seria 

de esperar, este perfil é semelhante ao encontrado para as participantes que apresentam 

maior grau de controlo, apresentado acima, pelo facto de serem também estas que 

perdem mais peso. 

Neste estudo, a maior perda de peso parece ter sido conseguida pelas participantes com 

significações de nível 2 de auto-controlo, confronto e adesão e nível 3 para as causas e 

vivência da doença. 

 

A análise conjunta dos resultados obtidos no primeiro objectivo específico deste 

trabalho, com os resultados obtidos neste objectivo específico, permitiram encontrar as 

seguintes diferenças entre as participantes tendo em conta os grupos em que foram 

integradas de acordo com o grau de controlabilidade e/ou tentação para a transgressão. 

Assim, para aquelas que apresentaram um grau de controlo superior ao grau de tentação 

(grupo 1) versus as que possuíam um grau de tentação superior ao grau de 

controlabilidade (grupo 3) observou-se, no que diz respeito às causas da doença, uma 

prevalência do nível 3 no primeiro grupo (90,9% versus 28,6%) e do nível 4 no grupo 3 

(9,1% versus 42,9%). Relativamente ao confronto o nível 2 apresentou percentagens 

mais elevadas no primeiro grupo (36,4% versus 14,3%). Os níveis 4 e 5 também foram 

superiores no grupo 3 (9,1% versus 28,6). O grau de controlo foi maior para as 

participantes que apresentaram valores mais elevados no nível 2 (54,6% versus 28,6%) 

e o inverso para o nível 3 (36,4% versus 57,1%). O mesmo padrão foi observado para o 

auto-controlo, isto é, o grupo 1 apresentou taxas mais elevadas de nível 2 (63,6 versus 

42,9%). Por fim o nível 3 na vivência da doença parece ter uma relação positiva com a 

percepção do grau de controlabilidade (81,8% versus 57,1%).  
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3.2 Discussão dos resultados 

A maioria das participantes apresentou várias causas para a obesidade mas não 

conseguiu coordená-las entre si, característica do nível 3 de desenvolvimento de 

significação. O facto de serem alunas de cursos de saúde parece ter facilitado a 

identificação dos vários factores promotores da obesidade: alimentares, genéticos e 

emocionais identificados na seguinte verbalização: “Desde que me lembro que sou 

assim (…) também em termos genéticos, em casa somos todos assim gordinhos (…) 

genética e alimentação, ninguém quer fazer dieta, a minha mãe diz que se encontra no 

prato, o que é positivo” mas não permitiu, na maioria dos casos atingir um nível de 

integração estruturada de duas ou mais causas num único sistema ou modelo, onde estas 

se inter-relacionam e interagem.  

A necessidade do apoio de familiares, amigos ou namorados para a mudança do 

comportamento alimentar é percepcionada pela maioria das participantes e é 

característica preponderante do nível 3 de desenvolvimento de significações. São 

exemplo deste nível para o confronto, adesão e vivência da doença as seguintes 

afirmações: “A ajuda dos familiares e amigos é muito importante, sem eles é difícil” 

(…) se não houver alguém para ajudar… é complicado”; “Para mudar os hábitos 

também é preciso o apoio dos familiares e amigos”; “Se tiver outra pessoa para ir 

andar comigo a pé ou ao ginásio, tudo bem, sozinha não vou, desisto”. 

A elevada percentagem de participantes que, neste estudo, afirmou necessitar de ajuda 

exterior dá especial relevo à importância da rede social e vem corroborar o trabalho de 

Marcoux, Trenkner e Rosenstock (1986) que evidenciou a importância do suporte social 

no controlo do peso.  

Também Koehly e Loscalzo (2009) referiram que o apoio dos familiares e dos amigos é 

importante para a aquisição e manutenção dos comportamentos. Este facto, pode ser a 

explicação para que 40% das participantes manifestassem necessidade de apoio em 

alguém com quem pudessem partilhar a realização de exercício físico e/ou o consumo 

de alimentos saudáveis, sendo mais difícil quando os pares tinham hábitos de 

sedentarismo ou de fast-food evidenciado na seguinte verbalização “ É complicado ter 

certos hábitos alimentares quando os outros não os têm … é preciso a ajuda dos 

amigos”. Esta necessidade é sentida tanto em relação aos parceiros de casa como aos 

colegas de trabalho ou de faculdade. Para além disso, ter alguém como modelo também 
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pareceu ser importante, em alguns casos, mesmo tratando-se de jovens adultas. “Estava 

a viver com uma rapariga de medicina que tinha um grande controlo alimentar, foi bom 

para mim…tenho de ter qualquer coisa que sirva de modelo”; “Eu gostava dele mas 

ele não gostava de mim e eu acho que era por eu ser mais gorda”.  

De acordo com Jacobsen (1987) e como é evidenciado nas verbalizações das 

participantes, o suporte social podia apresentar um carácter: emocional, o qual 

proporcionava sentimentos de conforto; cognitivo, permitindo a disputa racional com 

troca de conhecimentos e conselhos, aumentando dessa forma, as estratégias de coping 

do individuo; e/ou material. 

Relativamente à predominância do nível 2 de desenvolvimento de significação para o 

auto-controlo e também para a adesão, embora para este último em percentagem mais 

baixa que o nível 3, pode indicar que as jovens que aderiram a esta intervenção 

consideravam preponderantes os aspectos somáticos com especial relevo para a 

imagem. De facto, a quase totalidade afirmou que o que a incomodava mais era a 

imagem sendo exemplo as seguintes verbalizações: “No meu caso, é mais a imagem, 

não acredito que o meu excesso de peso se reflicta na saúde”; “Principalmente por me 

sentir diferente, porque sinto que não me encaixo no padrão. Tenho algo a mais”; 

“Desde que tenho este peso que deixei de ir à praia. Não gosto da minha imagem”. 

Para além disso, o facto de este programa incluir um contacto frequente com o 

terapeuta, embora telefonicamente, pode ter representado um factor de motivação para a 

procura deste tipo de intervenção e é exemplo disso a seguinte afirmação: “É uma 

motivação saber que tenho de apresentar contas a alguém”.  

Não foram encontrados estudos desenvolvimentistas que possam permitir a comparação 

entre amostras envolvidas em intervenções de perda de peso. Seria importante perceber 

se a distribuição das frequências referentes aos diferentes níveis de significação para as 

dimensões/sub-dimensões estudadas é característica dos indivíduos com excesso de 

peso ou obesidade ou se se deve ao tipo de intervenção disponibilizado. 

Quando integrados os níveis de desenvolvimento com o sucesso da intervenção, 

observou-se que o nível 2 de desenvolvimento, embora muitas vezes, menos adaptado 

para confronto com a doença pela sua ”rigidez” cognitiva, parece ter proporcionado, 

nestes casos, devido ao seu carácter essencialmente instrumental um maior sucesso do 

tratamento. As participantes mais instrumentais parecem ter adquirido informações que 
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converteram em comportamentos objectivos. Por exemplo: comer várias vezes ao dia, 

fazer exercício, fazer lista de compras, etc. Para além disso, também algumas vezes foi 

referido a necessidade de ter “alguém a quem ter de dar contas”. Representando neste 

caso mais uma autoridade que um modelo. Por exemplo: “Quando estava na Madeira e 

não queria fazer exercício, alguém dizia: vais, eu ia”; “A falta de motivação está 

associada à falta de alguém que esteja em cima de mim”. 

O nível 3 de desenvolvimento de significações para as causas/vulnerabilidade e vivência 

da doença parece ser preditor de sucesso na perda de peso, isto é, sugere-se que a perda 

de peso inicial pode funcionar como motivação para a adesão ao tratamento, pela 

percepção de maior auto-eficácia, associada a um aumento da auto-estima e 

consequente melhoria das actividades relacionais e socio-emocionais.   

Estes resultados vêm corroborar os resultados de Andrade (1997) que acrescenta que 

nos níveis mais baixos de desenvolviemento (2 e 3), os tratamentos envolvendo um só 

técnico de saúde, nos quais a relação calorosa tem uma função motivadora são os que 

suscitam maior adesão. Neste estudo, o contacto frequente com o investigador permitiu 

estabelecer relações mais próximas com a participante podendo contribuir para o 

aumento da motivação, facto mais propício nas participantes dos níveis 2 e 3.  

Sem dúvida que a intervenção com o objectivo de aumentar os níveis de significação 

para o confronto e adesão destas participantes poderá permitir adquirir flexibilidade e 

autonomia proporcionando uma mudança de comportamento mais consistente no 

tempo. No entanto, parece que numa fase inicial de perda de peso uma intervenção para 

estas participantes que estimule a instrumentação poderá conduzir a uma maior adesão e 

maior sucesso na perda de peso. Apesar destas constatações, deixar que os indivíduos 

persistam neste nível que pela sua heteromia e dualidade pode ser falível, e poderá ser 

esta a razão da elevada taxa de recaída. 

Tendo em conta que segundo Joyce-Moniz (2010) a resposta/reactividade à 

automonitorização varia de individuo para individuo, procurou-se estudar eventuais 

relações entre o auto-controlo percepcionado e os níveis de desenvolvimento de 

significação das diferentes dimensões/sub-dimensões.  

Assim, uma maior percepção de controlo, ou indirectamente de auto-eficácia surgiu 

associada ao nível 2 de desenvolvimento no confronto da doença, de adesão e auto-
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controlo. Por sua vez, o nível 3 para as causas e para a vivência da doença também 

parece ser característico de participantes que referem ter maior grau de controlo.  

O nível 2 de desenvolvimento de significação em adesão e confronto está 

essencialmente relacionado com orientações instrumentais. De facto, neste estudo a 

intervenção foi essencialmente comportamental com utilização de auto-registos e 

programação de contingências, metodologias que poderão ter contribuído para uma 

maior adesão de participantes de nível 2. 

Os indivíduos de nível 3 de vivência da doença incidem a sua adesão no processo 

relacional o que pode aumentar a sua motivação para seguir os conselhos do técnico de 

saúde. 

Para além disso, sugere-se que a reactividade provocada pela automonitorização seja, 

neste caso, mais facilitada em pacientes de nível 2 de desenvolvimento, mais uma vez, 

pelo carácter instrumental do tratamento proposto e porque neste caso o individuo 

centra-se na percepção de auto-eficácia ganha através de aptidões instrumentais 

específicas para dominar o meio. 

Em suma, sugere-se que a automonitorização pode ser crucial para o sucesso na perda 

de peso, em especial quando exerce um efeito de reforço positivo. Para além disso, em 

intervenções para perda de peso, parece que o seu benefício será maior em indivíduos 

de níveis sócio-cognitivos mais baixos quando as metodologias aplicadas são 

essencialmente de carácter comportamental. 

Também, a análise conjunta dos resultados para os níveis de desenvolvimento com os 

resultados obtidos para o estudo das estratégias contingenciais indicou a existência de 

uma melhor adesão a estratégias comportamentais mais instrumentais nas participantes 

de nível 2 de desenvolvimento de significações para o confronto, adesão e auto-

controlo.  
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A presente investigação seguiu uma orientação desenvolvimentista e, considerando os 

níveis de desenvolvimento socio-cognitivos das significações, teve como objectivo 

principal estudar a adesão/eficácia de um programa de perda de peso numa amostra de 

35 jovens adultas com excesso de peso ou obesidade. 

Como metodologia de intervenção foram utilizadas a auto-monitorização e a 

programação de contingências. Relativamente à auto-monitorização foram registados os 

graus de controlabilidade e de tentação para a transgressão de comportamentos 

indesejados. 

Com a análise desenvolvimentista pretendeu-se perceber o processo de construção das 

significações das participantes que está subjacente às suas escolhas em termos de 

adesão. Neste âmbito foram consideradas as significações relativamente às causas, 

confronto, adesão, auto-controlo e vivência da doença. 

Da revisão de literatura que precedeu e acompanhou este estudo foi clara a existência de 

um conjunto alargado de intervenções com diferentes orientações, das mais biomédicas 

às psicológicas e dentro destas últimas, sobretudo cognitivo-comportamentais. Se por 

um lado este facto revela a importância que actualmente se tem atribuído à obesidade e 

se, por outro, as investigações têm permitido conhecer a doença, também é certo que a 

grande diversidade e a grande prevalência de programas pouco fundamentados e 

estruturados não permite uma análise comparativa e/ou a compreensão de linhas 

concretas de intervenção. 

Integrando metodologias que têm provado ser eficazes, a auto-monitorização e o 

controlo de contigências, este trabalho é inovador pela utilização de uma orientação 

construtivo-desenvolvimentista (modelo de Joyce-Moniz, 1993) quer como 

enquadramento metametodológico quer como quadro de referência para análise das 

mudanças dos sujeitos de intervenção. 

Considerando os objectivos propostos, a análise dos resultados permite concluir que em 

relação à controlabilidade versus tentação para a transgressão, a percepção de maior 

controlo está associada a maior perda de peso. Assim, um grau de controlabilidade 

superior ao grau de tentação, já existente, ou adquirido de forma consistente ao longo do 

programa foi preditor de sucesso nesta intervenção.  
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Relativamente ao recurso às estratégias comportamentais de perda de peso conclui-se 

que a sua utilização de forma muito frequente ou muitíssimo frequente está também 

associada a uma maior perda de peso, com especial relevo para a atenção à sensação de 

saciedade e à realização de exercício físico. 

A análise desenvolvimentista reforçou as conclusões de um estudo anterior de Andrade 

(1997) e verificou que as metodologias comportamentais foram as mais eficazes nas 

participantes com a utilização de níveis de significação mais concretos (Nível 2) nas 

dimensões de confronto, adesão e auto-controlo. Na realidade não só foram estas as 

participantes que utilizaram com maior frequência as estratégias comportamentais como 

as que melhor responderam à reactividade produzida pela auto-monitorização. 

Por fim, com base em estudos de outros autores (Plourde, 2000; Teixeira & Silva, 2010; 

Koehnlein, Salado & Yamada, 2008) pode-se afirmar que, neste estudo, as 

metodologias de intervenção de auto-monitorização e programação de contingências se 

mostraram eficazes, sendo que, cerca de metade das participantes perderam mais de 5% 

do peso inicial e um décimo da amostra perdeu mais de 10%. Para além disso, também 

foram eficazes como promotoras de adesão ao programa tendo apenas desistido cerca de 

10% das participantes que estiveram presentes na primeira entrevista e iniciaram o 

programa. 

 

Em relação às limitações deste estudo salienta-se que: a) apesar dos resultados 

encontrados serem pertinentes, deve ter-se em conta que o número de participantes foi 

reduzido o que condiciona a sua generalização; b) a entrevista-estruturada deve ser mais 

abrangente de forma a permitir encontrar de forma mais robusta o nível preponderante 

em cada dimensão/subdimensão da doença para cada participante; c) deve ocorrer um 

maior controlo dos auto-registos por parte do investigador sugerindo-se que o 

participante os envie, no mesmo dia que os regista para o investigador (e.g. por e-mail). 

 

 

Este estudo permitiu concluir que as metodologias de automonitorização e a 

programação de contingências provaram ser eficazes em intervenção de perda de peso 

para participantes com utilização de níveis de significação mais concretos. 
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A análise desenvolvimentista mostrou-se pertinente na diferenciação da eficácia da 

metodologia de intervenção pelo que se considera que deve ser não só integrada em 

intervenções similares como ser foco de mais estudos de investigação. 

Conclui-se que os resultados obtidos nesta intervenção, sugerem a necessidade de 

adequar as metodologias interventivas ao nível de desenvolvimento de significação para 

o confronto, adesão e auto-controlo do indivíduo. 
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ANEXO 1. Folhetos de divulgação 
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ANEXO 2. Lista de estratégias 

              Programa de Perda de Peso          

 

 

 

Estratégias comportamentais a adquirir para perder peso: 

 

1. Deve fazer uma lista de compras com base nos alimentos que pode e deve 

consumir.  

2. Só deve comprar o que está incluído na lista.  

3. Comer sempre no mesmo sítio da casa. 

4. Quando está a comer não deve realizar outras actividades, como por exemplo, 

ver televisão. 

5. Deve comer devagar, pousando os talheres entre cada garfada. 

6. Durante a refeição esteja atenta à sua saciedade e pare de comer assim que se 

sinta saciada. 

7. Recuse alimentos que não deve comer. 

8. Se lhe oferecem alimentos “proibidos” dê a alguém ou deite fora.  

9. Deve fazer exercício diário, como por exemplo andar a pé pelo menos 45 

minutos a uma velocidade moderada/rápida. 

10.  Coloque esta lista de estratégias em local visível, por exemplo, na porta do 

frigorífico e/ou na sua carteira. 
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Auto-monitorização e auto-controlo 

 A auto-monitorização pode ser considerada como “o acto de observar e registar 

sistematicamente aspectos do próprio comportamento, e eventos internos e externos 

relacionados com esse comportamento (Borsntein, 1986). Esta metodologia tem por 

base a auto-observação e os registos de comportamentos ou de parâmetros biológicos 

directamente relacionados com estes. 

 A auto-observação é um processo tão natural e espontâneo de avaliação, como a 

observação dos outros. Este processo aumenta a atenção/consciência do indivíduo tanto 

em relação aos comportamentos a evitar como aos comportamentos positivos a adquirir, 

reforçando assim, a alteração comportamental.  

 Este método tem sido crucial para o sucesso em programas de controlo de peso 

e/ou de cessação tabágica ou de outros factores de risco para a saúde. A sua aplicação 

aos comportamentos alimentares permite ao indivíduo aprender a prestar atenção a 

factores que influenciam de forma directa ou indirecta os comportamentos 

estimuladores ou inibidores de ganho de peso. Assim, o controlo de estímulos e a 

programação de contingências, como por exemplo, o planeamento das compras de 

forma a não adquirir alimentos proibidos ou a escolha de um caminho alternativo para 

não passar em frente à pastelaria que vende aqueles bolos que a pessoa tanto gosta 

podem ser impulsionados apenas pela auto-observação.    

 O registo do peso, por sua vez, dá informação sobre o cumprimento dos 

princípios comportamentais para a perda de peso. 

 Em suma, a auto-monitorização e os registos permitem o auto-controlo dos 

comportamentos e aumentam a adesão ao tratamento. Para além disso, o ensinamento de 

técnicas de auto-controlo representam para o indivíduo “ferramentas” duradouras que 

poderá utilizar, mesmo depois de terminado o acompanhamento por parte dos 

profissionais de saúde, e que contribuirão de forma significativa para a diminuição do 

risco de recaída.  
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ANEXO 3. Dados pessoais 

 

Nome__________________________________________________________ 

 

Morada________________________________________________________ 

 

Telefone_______________________________________________________ 

 

E-mail _________________________________________________________ 

 

Data de Nascimento  ______/_________/19____ 

 

Estado civil____________________ 

 

Actividade Profissional___________________________________________ 

 

Habilitações ____________________________________________________ 

 

Genograma (com referência à presença de obesidade) 
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Outras doenças  

 

 

 

 

 

Outros dados importantes 
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ANEXO 4. Inventário de estratégias comportamentais para perda de peso 

 

Nome _____________________________________________ Data ________ 

 

Indique a frequência com que tem o comportamento descrito, deve escolher de 1 a 

5, segundo a frase que se aplicar melhor à sua situação actual: 

 

1 - Nada frequente 

2 - Pouco frequente 

3 - Moderadamente frequente 

4 - Muito frequente 

5 - Muitíssimo frequente 

 

1 - Como sempre no mesmo sítio da casa. 

 

 

2 - Quando estou a comer nunca realizo outra actividade (ex: ver TV). 
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3 - Quando vou às compras no supermercado ou mercearia limito-me à lista de compras 

que fiz em casa. 

 

 

4 - Deito fora as sobras de alimentos "proibidos". 

 

 

5 - Tento comer mais devagar. 

 

 

6 - Faço intervalos maiores entre as garfadas. 

 

 

7 - Pouso os talheres entre garfadas. 
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8 - Durante a refeição estou atento(a) à sensação de fome, e paro de comer assim que 

me sinto saciado(a). 

 

 

9 - Tento ser mais afirmativo(a) a recusar os alimentos que não devo comer. 

 

 

10. Faço exercício: 
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ANEXO 5.  Guião da entrevista semi-estruturada para avaliação dos níveis de 

significação 

 

1. Escolha múltipla 

 

Nome ___________________________________________Data ______________ 

 

1. Quando se lembra do seu excesso de peso o que costuma pensar e sentir: 

a) Tento não pensar  

b) Penso que é um problema sem muita importância 

c) Penso que era pior se tivesse um problema mais grave 

d) Umas vezes penso que tenho mesmo de perder peso, outras penso que não vale a 

pena. 

e) Penso que não há solução para o meu problema 

f) Tento fazer alguma coisa que me ajude a perder peso (ex: exercício físico, dieta, 

planos para cumprir a dieta, etc. 

g) Penso que agora, com este tratamento, vou emagrecer. 

h) Nada 

i) Outra 

 

2. Quais pensa serem as razões de ter peso a mais? 

a) Algo que se passa no meu organismo 

b) O meu património genético 

c) Algo que se passou na minha infância ou adolescência  

d) Os meus Hábitos quotidianos (alimentares, exercício físico, etc.)  

e) Pensamentos ou sentimentos  
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3. Qual a sua opinião sobre os tratamentos para perder peso: 

a) Não dão resultados 

b) Só dão resultado se as pessoas tiverem as seguintes características. Quais? 

c) Dão sempre algum resultado. 

d) Só dão resultado se tomar medicamentos. 

e) Só dão resultado se for ajudada a mudar os hábitos alimentares e/ou actividade 

física. 

f) Só dão resultado se tiver ajuda dos familiares e amigos. 

 

 

4. O que a costuma levar a desistir dos tratamentos? 

a) Acho que não consigo perder peso. 

      b) Acho que não consigo atingir o peso que desejava. 

      c) Acho que perdi peso muito lentamente. 

      d) O tratamento não era aquilo que esperava. 

      e) Não consegui cumprir as indicações. 

      f) Concluo que o avanço não depende de mim. 

      g) Concluo que o avanço depende excessivamente de mim. 

      h) Não ter colaboração dos amigos e/ou família. 

      i) Acho que o tratamento exige muitos sacrifícios e que não vale a pena continuar. 

      j) Adio o tratamento para outra altura mais adequada. 

      k) Outra. 
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2. Guião da entrevista semi-estruturada para avaliação dos níveis de significação 

relativamente às causas, confronto com a obesidade e adesão ao tratamento  

1. Causas do excesso de peso ou obesidade 

1.1 Quais pensa serem as razões de ter peso a mais? 

 

2. Confronto com a obesidade 

2.1 O que costuma pensar ou sentir relativamente ao seu excesso de peso? 

2.2 Que faz para lidar com esse pensamento ou sentimento? 

 

3. Adesão aos tratamentos   

3.1 Houve tentativas anteriores de perda de peso? 

3.2 Que tipo de tratamentos fez para perder peso? 

3.2 Qual a sua opinião sobre os tratamentos para perder peso? 

3.4 Qual foi a que conseguiu perder mais peso? Porque pensa que isso aconteceu? 

3.5 O que a costuma levar a desistir dos tratamentos? 
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ANEXO 6. Avaliação e registo de peso 

 

        Programa de Perda de  Peso          

 

Nome     

Data  

Termómetro subjectivo utilizado para avaliar o grau de controlabilidade referente 

à alteração de comportamentos com vista a perder peso. 

Tal como um termómetro mede a temperatura corporal, este mede o seu grau 

de controlo relativo aos comportamentos alimentares associados à perda de peso. 

Este valor é subjectivo, isto é, é percepcionado por si como sendo numa escala de 1 a 

9 aquele que está mais próximo do seu grau de controlo para alterar/adquirir esses 

comportamentos. O número mais baixo é o 1 e corresponde a ausência de controlo e 

o 9 ao controlo máximo.  

Com base nesta informação, indique o valor por si escolhido referente ao seu grau de 

controlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     0 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 

1 
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        Programa de Perda de  Peso          

 

Nome      

Termómetro subjectivo utilizado para avaliar a intensidade de tentação para a 

transgressão dos comportamentos com vista a perder peso. 

Tal como um termómetro mede a temperatura corporal, este mede a 

intensidade da tentação para a transgressão dos comportamentos alimentares 

associados à perda de peso. Este valor é subjectivo, isto é, é percepcionado por si 

como sendo numa escala de 1 a 9 aquele que está mais próximo do seu grau de 

intensidade de tentação para transgredir esses comportamentos. O número mais baixo 

é o 1 e corresponde a ausência de tentação e o 9 à tentação máximo.  

Com base nesta informação, indique o valor por si escolhido referente à intensidade 

de tentação.  

Data                    Data  
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REGISTO DO PESO 

Nome:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendário de Registo do Peso 

Segunda-

Feira 

/0  /2010 

Terça -

Feira 

/0  /2010 

Quarta -

Feira 

/0  /2010 

Quinta-

Feira 

/0  /2010 

Sexta-Feira 

/0  /2010 

Sábado 

/0  

/2010 

Domingo 

/0 /2010 

 

_______kg 

 

 

 

 

 

 

 

________kg 

 

 

 

Segunda-

Feira 

/0  /2010 

Terça -

Feira 

/0  /2010 

Quarta -

Feira 

/0  /2010 

Quinta-

Feira 

/0  /2010 

Sexta-Feira 

/0  /2010 

Sábado 

/0  

/2010 

Domingo 

/0 /2010 

 

_______kg 

 

 

 

 

 

 

 

________kg 
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ANEXO 7. Tabelas de análise do conteúdo da entrevista semi-estruturada 

P Dimensões Verbalizações Exemplificativas N 

1 

Causas/vulnerabilidade 

“Não há ninguém na minha família que seja 

propriamente magro, são todos assim para o 

gordinho. Por isso deve ser genético, aliado à 

alimentação” 

3 

Confronto 

“(…) sempre fui assim (…) foi algo que me fui 

habituando”; “introduzi sopa, salada … pequenas 

correcções” 

2 

Adesão 
“Se eu fizer dois dias e achar que é muito difícil, 

se calhar desisto”  
2 

Auto-controlo 
“Estive a pensar, se resultar muito bem, senão 

resultar pronto, tudo bem”; 
1 

Vivência da doença 
“…a imagem, a saúde não é tanto, é mais a 

imagem (…) não gosto de me ver…mais tristeza” 
3 

2 

Causas/vulnerabilidade 

“Os factores genéticos não são assim tão 

acentuados…não acredito que seja a razão (…) as 

causas são a falta de método e de 

horários”;”Como o que me aparece, não tenho 

horas, não bebo água, não como o que devo mas 

sim o que me apetece”. 

4 

 

Confronto 

“A estratégia é aprender. Se tenho um problema 

vamos aprender a lidar com ele e vamos eliminá-

lo” 

4 

Adesão 

 

“Fiz sozinha, decidi que tinha de fazer alguma 

coisa, reduzi a quantidade de alimentos, fiz mais 

exercício físico, bebi mais água, descobri que 

havia alimentos preferíveis a outros…” 

4/5 

Auto-controlo 
“Penso que tenho de controlar, é uma coisa que é 

controlável” 
4 

Vivência da doença 
“O que me deixa mais triste é não caber nas 

calças” 
3 
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3 

Causas/vulnerabilidade 
“Deve ser alguma parte de mim, mas há alguma 

coisa do meu organismo, mas não sei o quê” 
1 

Confronto 

 

Estava a viver com uma rapariga de medicina que 

tinha um grande controlo alimentar, foi bom para 

mim…tenho de ter qualquer coisa que sirva de 

modelo” 

2 

Adesão 

 

”A falta de motivação está associada à falta de 

alguém que cá, esteja em cima de mim. Quando 

estava na Madeira e não queria fazer exercício, 

alguém dizia: vais e eu ia” 

2 

Auto-controlo 

Controlo da alimentação e fazer exercício dá 

resultados mas são os mais difíceis de 

implementar” 

2 

Vivência da doença 

“Penso coisas más. Penso que não gostava de ser 

assim. Destrói-me como pessoa. Não gosto de me 

ver com esta imagem”; ”Tem interferência no 

relacionamento com os outros” 

3 

4 

Causas/vulnerabilidade 

“Não tenho muito cuidado com a alimentação, 

comecei a desleixar-me”; “A minha família tem 

tendência para excesso de peso, os meus tios e por 

aí fora”. 

3 

Confronto 
“Só consigo se tiver condições para isso, preciso 

de tempo e vontade” 
3 

Adesão 
“Se continuar a não cumprir não perco peso só 

por estar envolvida num programa” 
2 

Auto-controlo 

“Se continuar a não cumprir não perco peso só 

por estar envolvida num programa”;”Não tenho 

fome mas é o vício de estar a comer qualquer 

coisa” 

2 

Vivência da doença 

“ Não gosto do meu corpo, gostava de ser mais 

magra”; “ Fico triste quando quero uma roupa e 

não me fica bem”. 

 

3 
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5 

Causas/vulnerabilidade 

 

“São os hábitos alimentares, como sempre que me 

apetece, não tenho cuidado (…) alimentação, 

pouco exercício e falta de controlo (…) genética 

do lado do meu pai”. 

4 

Confronto 
“A ajuda dos familiares e amigos é muito 

importante, sem eles é difícil” 
3 

Adesão 

 

“Quando não vejo resultados penso que não vale 

a pena (…) parece uma coisa difícil de alcançar, 

nunca lá chego”  

3 

Auto-controlo 
(…) se não houver alguém para ajudar… é 

complicado”. 
3 

Vivência da doença 

”O facto de ter excesso de peso e não poder fazer 

coisas que gosto, como usar biquíni e não poder ir 

à praia”; Os meus amigos perderam peso e é 

muito mau sentirmos que somos a mais gorda do 

grupo. Tenho mais peso que os outros.” 

3 

6 

Causas/vulnerabilidade 

“(…) uma alimentação nem sempre correcta (…) 

A minha mãe também tem excesso de peso, o meu 

irmão também… mas tem a ver com o que 

comem” 

4 

Confronto 

“Agora tenho um objectivo, fazer esta dieta 

durante 4 meses e ver como é que isto funciona e 

por isso não quero estragar a comer alimentos que 

não devo” 

2 

Adesão 
“ …Continuar a fazer esforço e não perder 

peso…esse é o meu medo” 
2/3 

Auto-controlo 

“Agora tenho um objectivo, fazer esta dieta 

durante 4 meses e ver como é que isto funciona e 

por isso não quero estragar a comer alimentos que 

não devo” 

2 

Vivência da doença 

“Caber na roupa … comprar roupa nova 

diferente”; “Preocupa-me a alimentação porque 

já tenho colesterol elevado” 

3 
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7 

Causas/vulnerabilidade 
“Hábitos alimentares e sedentarismo”; “O 

património genético pode ter influência.” 
3 

Confronto 

“Na adolescência às vezes quando tinha 

problemas procurava os alimentos mas fui 

aprendendo a controlar” 

3/4 

Adesão 
“Só se por alguma circunstância não conseguir 

cumprir as indicações” 
3 

Auto-controlo 
“Acho que precisava de tratamentos adjuvantes 

mas são tratamentos muito caros.”  

1 

Vivência da doença 

“Tento não olhar muito para o espelho. A 

preocupação é maior com a imagem do que com a 

doença” 

3 

8 

Causas/vulnerabilidade 

“A minha tendência para engordar é exagerada, é 

algo que se passa no meu organismo”;” 

“Predisposição genética… tinha muitos ataques 

de gula, comia muitos biscoitos, muitas bolachas. 

Vida sedentária por causa da faculdade” 

3 

Confronto 

“A melhor maneira para emagrecer é com um 

nutricionista que vai passar a parte biológica por 

dentro, um personal trainer porque vai mudar por 

fora e um psicólogo porque muda a mente. Não 

vale a pena emagrecer e não mudar a mente” 

4 

Adesão 
“É uma motivação saber que tenho de apresentar 

contas a alguém”  
2 

Auto-controlo 

“Estou sempre a comer, não tenho controlo sobre 

os meus instintos… se me apetecia um chocolate 

não conseguia pensar em mais nada até comer o 

chocolate” 

2 

Vivência da doença 

“Como não me sinto bem como o meu corpo 

também vai afectar a minha relação com o meu 

namorado” 

3 
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9 

Causas/vulnerabilidade 

“Hábitos e falta de exercício. Devia fazer mais.”; 

“Acho que é genético. Tanto eu como o meu irmão 

somos fortes” 

3 

Confronto 
“Para mudar os hábitos também é preciso o apoio 

dos amigos” 
3 

Adesão 

“Perco muito lentamente ou não perco nada. É 

tanto trabalho e não vejo resultados. São muitos 

sacrifícios e não vale a pena continuar”. 

3 

Auto-controlo “Evito os temas sobre a obesidade”. 1 

Vivência da doença 
“Quando vejo as pessoas a olhar, sinto-me 

desconfortável” 
3 

10 

Causas/vulnerabilidade 
“Hábitos alimentares, falta de exercício”; “Não 

sei o que se passa…” 
3 

Confronto 
“Só dá resultado se mudar hábitos alimentares e 

com a ajuda da família e dos amigos”.  
3 

Adesão “Falta-me a força de vontade… não tenho muita.” 3 

Auto-controlo 
“Só dá resultado se mudar hábitos alimentares e 

com a ajuda da família e dos amigos”.  
3 

Vivência da doença 

“Vou-me completamente a baixo, não gosto de me 

olhar ao espelho, não gosto de como estou, tanto a 

nível físico como psicológico” 

3 

11 

Causas/vulnerabilidade 

“Há qualquer coisa que se passa que eu não sei o 

que é”; “O facto da minha mãe e da minha avó 

terem excesso de peso também tem alguma coisa a 

ver com isso.”; “Como o que me aparece, o que é 

mais rápido” 

3 

Confronto 

 

“Agora não como porque sei que não posso comer 

(…) já tomei consciência que não posso abusar” 
4 

Adesão 

 

“Se não for eu a dizer que é agora, eu a ter a 

vontade, não são os outros… também acho que 

não depende exclusivamente de mim se fosse já 

tinha feito qualquer coisa” 

4 
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11 

Auto-controlo 
“Às vezes penso que estou assim por 

irresponsabilidade, não é por mais nada” 
4 

Vivência da doença 

“Quando vou a uma loja comprar uma blusa e 

vejo que fico com as banhas todas marcadas, vou 

para casa e estou oficialmente de dieta” 

2 

12 

Causas/vulnerabilidade 
“Tem muito a ver com hábitos alimentares, os 

factores genéticos nem por isso.” 
3 

Confronto 
“Dão resultado se tiver ajuda dos familiares e 

amigos.” 

3 

Adesão 

“Dão resultado se tiver ajuda dos familiares e 

amigos. Se as outras pessoas estão na mesma 

onda, ajuda” 

3 

Auto-controlo 
” É importante o apoio dos outros. Se os outros 

não querem que remédio”. 
3 

Vivência da doença 

“As pernas estão muito fortes, aspectos motores, 

já sinto o peso nas articulações mas preocupo-me 

mais com a imagem.” 

2 

13 

Causas/vulnerabilidade 

”A mudança foi por causa dos hábitos 

alimentares, (…) o que acho que me influenciou 

mais agora foi a medicação que tive de tomar. As 

análises estavam todas bem, não tinha alterações 

das hormonas mas vou repetir.” 

3 

Confronto 
(…) se não houver alguém para ajudar… é 

complicado”. 
3 

Adesão 

“Se não consigo cumprir as indicações e também 

acho que não noto logo as diferenças, não vejo os 

resultados, desisto.” 

2 

Auto-controlo 
“Dão resultado se tiver ajuda dos familiares e 

amigos”. 
3 

Vivência da doença 

“Estou gorda não cabo nesta roupa. Não me sinto 

bem. Eu antes não era assim, já não consigo subir 

uma escada, fico logo cansada.” 

2 
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14 

Causas/vulnerabilidade 
“Genética e alimentação, ninguém quer fazer 

dieta…” 
3 

Confronto 
“Acho que a ajuda dos familiares são 

importante… sozinha só fazia uma semana”. 

3 

Adesão 

”Não vai ser fácil estar a evitar comer 

determinados alimentos e estar alguém ao meu 

lado a comer” 

3 

Auto-controlo 
“Penso que eu agora vou perder peso porque 

tenho uma pessoa que me liga todas as semanas” 
2 

Vivência da doença 
”Penso quase sempre na minha imagem e isso 

deixa-me bastante triste” 
3 

15 

Causas/vulnerabilidade 

“Eu acho que é gula, gosto muito de comer, dá-me 

prazer comer… como gosto de comer, como muita 

quantidade”; “Faço muitos erros alimentares” 

3 

Confronto 
 “Os amigos estão ali para nos ajudar e nós temos 

de corresponder”. 
3 

Adesão 

“Tenho medo de não conseguir modificar os 

hábitos alimentares e de exercício”; “O 

tratamento exige muito sacrifício” 

3 

Auto-controlo 
“Quando estou mais cansada, mais stressada, 

mais triste… como mais” 
2 

Vivência da doença 

“Fiz um entorse no joelho e fui à médica e em 5 

minutos de consulta chamou-me gorda 4 vezes. 

Isto magoa-me” 

3 

16 

Causas/vulnerabilidade 

“Talvez o sedentarismo e os hábitos alimentares 

… comia muito e nunca comia saudável. Nunca 

tive hábitos saudáveis”; 

4 

Confronto “Consigo fazer se tiver controlo do que como” 3 

Adesão 

“O que me pode fazer desistir é a falta de 

incentivo (…) a falta de apoio”; “Talvez o 

controlo que tenho de ter”  

3 
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16 

Auto-controlo 
“Sou uma pessoa que tem a família com riscos de 

saúde e quero controlar isso” 
4 

Vivência da doença 

 

“O espelho parece que mostra os defeitos todos 

que nós não queremos ver”; “Na adolescência 

sempre fui a mais gorda da turma … sofri com 

isso. Houve momentos de humilhação real” 

5 

17 

Causas/vulnerabilidade 

“Eu estou gorda como a minha mãe porque sigo a 

mesma alimentação que a minha mãe …uma 

alimentação errada” 

2 

Confronto 

“ Quando não consigo fazer uma coisa… vou 

dormir”; “Eu gostava de fazer exercício… eu e o 

meu namorado gostávamos de fazer exercício só 

que é um bocado difícil” 

1 

Adesão 

“Não sei o que me leva a perder a motivação. Sou 

muito stressada e meto na cabeça que não consigo 

fazer”; “perco facilmente o controlo” 

3 

Auto-controlo 
“Quando não consigo fazer uma coisa… vou 

dormir” 
1 

Vivência da doença 
”Uma doença afecta-me de outra forma, isto 

afecta-me a cabeça”. 
4/5 

18 

Causas/vulnerabilidade 

“Toda a gente diz que vou ser como a minha 

prima”; Em casa, comemos comida… comida, não 

comemos pizas e essas coisas, mas também não 

comemos sopa” 

3 

Confronto 
“Penso corrigir algumas coisas em termos 

alimentares” 
2 

Adesão 

“Se não consigo agradar a ninguém para quê 

fazer esforço. Se corre tudo mal e se não consigo 

agradar a ninguém se não cativo ninguém então 

porque tenho de fazer isto?” 

2 

Auto-controlo 
“Penso corrigir algumas coisas em termos 

alimentares” 
2 
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18 Vivência da doença 
“Eu gostava dele mas ele não gostava de mim e eu 

acho que era por eu ser mais gorda” 
3 

19 

Causas/vulnerabilidade 

“Se calhar pesa mais os factores ambientais que 

os genéticos”;”…tem a ver com hábitos 

alimentares, até porque a minha família não se 

preocupa muito com a alimentação mas também é 

genético, na família do meu pai são todos gordos” 

4/5 

Confronto “É a minha determinação que me ajuda”;  5 

Adesão 
“Só dão resultados se as pessoas tiverem 

motivadas, não é pelos outros dizerem”  

3 

Auto-controlo 
”Quando tenho mais trabalho e não consigo 

centrar-me tão em mim, começo a desleixar-me” 
2 

Vivência da doença 

”Tem a ver com a imagem e com a roupa… o que 

mais me custa é experimentar uma roupa que 

gosto e não me servir, deixa-me chateada” 

3 

20 

Causas/vulnerabilidade 

“Desde miúda que me habituaram a comer muito. 

Nunca pratiquei desporto. Hábitos que nunca se 

criaram e que nunca foram incentivados” 

4/5 

Confronto 
“Funciona mais com uma orientação, é mais fácil 

se me atribuírem objectivos de forma orientada” 
2 

Adesão 

“Nunca vou desistir, ganho hábitos”;”Se a pessoa 

se olha ao espelho e não quer piorar não pode 

desistir (…) há necessidade de entrar nos 

parâmetros normais” 

2 

Auto-controlo 
“Funciona mais com uma orientação, é mais fácil 

se me atribuírem objectivos de forma orientada” 
3 

Vivência da doença 
“Não me sinto muito bem assim, não tem a ver 

com o que os outros possam dizer. ” 
4/5 

21 Causas/vulnerabilidade 

“Tenho apenas uma tia com obesidade… penso 

que não é genética, dos familiares mais próximos 

ninguém é obeso”; “Hoje tenho uma alimentação 

mais saudável” 

2 
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21 

Confronto 
“Para conseguir ter bons resultados preciso de ter 

o apoio dos amigos mas também depende de mim” 
3 

Adesão 
”Se forem acompanhados por familiares e amigos 

tanto melhor mas não é tudo” 
3 

Auto-controlo 

“Há fases da vida em que estou mais em baixo e 

parece que esqueci aquilo que aprendi … ou deixa 

de ser tão importante” 

2 

Vivência da doença 
“Para além da minha imagem preocupo-me muito 

com a minha saúde” 

4 

22 

Causas/vulnerabilidade 
“São os hábitos alimentares (…) talvez também a 

genética” 
3 

Confronto 
“Só consigo se tiver o apoio da minha mãe e do 

meu namorado” 
3 

Adesão 

“Eu acho que o apoio do meu namorado e da 

minha mãe … mesmo nas quantidades que vou 

comer… é para mim fundamental” 

3 

Auto-Controlo 

“O apoio do meu namorado e da minha mãe … 

mesmo na quantidade que vou comer… é para 

mim fundamental” 

3 

Vivência da doença 

“Preocupa-me muito a imagem mas a saúde 

também… já tenho hipercolesterolemia, isso 

preocupa-me muito” 

4/5 

23 

Causas/vulnerabilidade 

“A minha família é toda gordinha, tenho 

facilidade em engordar e quando emagreço 

engordo o dobro” 

1 

Confronto “Preciso do apoio dos familiares e amigos” 3 

Adesão 
“Não conseguir cumprir as indicações … os 

amigos ajudam” 
3 

Auto-controlo “Sem a ajuda dos amigos não consigo” 3 
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23 Vivência da doença 

“Já cheguei a comprar calças dois números 

acima, o pior é que acabo por preencher esses 

números… dá-me tristeza” 

3 

24 

Causas/vulnerabilidade 
“Talvez seja cultural, quando a minha mãe vem é 

um descontrolo total”  
2 

Confronto 
“Para cumprir as indicações tenho de estar 

motivada” 
3 

Adesão “Se tiver força de vontade, vou conseguir” 3 

Auto-controlo 
“Quando estou nervosa e ansiosa a minha 

tendência é para comer… Perco o controlo” 
2 

Vivência da doença 
”A primeira coisa que me vem à cabeça é a parte 

estética não gosto de me ver ao espelho”  
2 

25 

Causas/vulnerabilidade 

“A minha mãe também é forte e a minha irmã 

também, é possível que haja alguns aspectos 

genéticos… a minha mãe faz dieta todos os dias e 

não emagrece” 

4 

Confronto 
“Só dá resultado se for ajudada a mudar os 

hábitos alimentares e o exercício” 
3 

Adesão 

“Se calhar se estiver a verificar que o resultado 

não era o que esperava… se chegar a um peso e 

depois não conseguir sair dele, desisto” 

2 

Auto-controlo 
“Só dá resultado se for ajudada a mudar os 

hábitos alimentares e o exercício” 
3 

Vivência da doença 

“Fico deprimida porque não gosto da minha 

imagem… se as calças não me servem fico muito 

chateada comigo e triste”. 

3 

26 

Causas/vulnerabilidade 

“Penso que há um factor genético porque na 

minha família não há ninguém particularmente 

magro (…) com a medicação para a perturbação 

de pânico aumentei mais”  

3 

Confronto 
“Vou conseguir porque tenho a minha mãe sempre 

a controlar” 
2 
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26 

Adesão 

“Há sempre probabilidade de voltar a engordar. 

Por outro lado estou a reprimir coisas que 

gostaria de fazer” 

2 

Auto-controlo 
“Por outro lado estou a reprimir coisas que 

gostaria de fazer” 
2 

Vivência da doença 
“Eu sinto-me mal porque faço sentir mal a minha 

mãe… ela gostava que eu fosse uma top model” 
3 

27 

Causas/vulnerabilidade 
“Não ter uma alimentação saudável, ir comer 

coisas que não devo (…) falta de exercício” 

3 

Confronto “Tenho de estar motivada” 3 

Adesão 

“Às vezes é porque quando quero, quero logo… 

coisas mais imediatas se consigo fazer, fico mais 

motivada.” 

3 

Auto-controlo 

“A verdade é que o avanço depende somente de 

mim e não é fácil porque tenho tendência para me 

ir abaixo”. 

2 

Vivência da doença 

“Tenho momentos em que não olho para o espelho 

porque não quero ver”; “ Não ia à praia com os 

amigos porque não me sentia bem” 

3 

28 

Causas/vulnerabilidade 
“É não saber comer… comer de mais”;“ “Talvez 

património genético” 
2 

Confronto 
“Quando penso mais como menos. Se tomar 

consciência como menos” 
4 

Adesão 
“Quando não consigo ver os resultados imediatos, 

fico mais desmotivada…” 
3 

Auto-controlo 
“Quando penso mais como menos. Se tomar 

consciência como menos” 
2 

Vivência da doença 
“Preocupo-me com os riscos de doença, diabetes, 

AVCs, etc.” 
2 
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29 

Causas/vulnerabilidade 
“Toda a família tem excesso de peso. Acho que há 

uma tendência mas não é determinante” 
1 

Confronto 

“É complicado ter certos hábitos alimentares 

quando os outros não os têm … é preciso a ajuda 

dos amigos” 

3 

Adesão 

“Chateia-me trazer comida para a escola. A 

minha mãe também se cansa de me fazer comida 

diferente e faz o que eu não devia comer” 

1 

Auto-controlo 

“ È complicado ter certos hábitos alimentares 

quando os outros não os têm … é preciso a ajuda 

dos amigos” 

3 

Vivência da doença 
“Quando olho para o espelho e sinto a barriga e 

as pernas gordas, não gosto” 
2 

30 

Causas/vulnerabilidade 

“Olhando para a minha família podia dizer que há 

uma componente genética mas eu recuso-me”; 

“Eu não faço uma alimentação saudável”  

3 

Confronto 
“Se eu tiver controlo disso tudo consigo 

emagrecer, se eu me desleixo é rápido” 
4 

Adesão 

“Não ter apoio leva-me a largar tudo, procuro 

ajuda mas não tenho feedback … fico com 

sentimentos de rejeição, vou-me abaixo e largo 

tudo.” 

3/5 

Auto-controlo 
“Se eu tiver controlo disso tudo consigo 

emagrecer, se eu me desleixo é rápido” 
2 

Vivência da doença 

“ Não conseguia ver a minha imagem, se não 

gostamos do que o espelho reflecte está tudo 

perdido, eu estive perdida” 

5 

31 Causas/vulnerabilidade 

“ A minha avó dava-me sempre comida com medo 

que eu ficasse com fome, acho que foi por isso”; 

“Também podem ser aspectos genéticos, a minha 

avó tinha obesidade”,”Tenho a impressão que 

tenho tendência para engordar”. 

3 
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31 

Confronto 
“Agora sei que vou emagrecer porque tenho 

alguém a controlar-me” 
2 

Adesão 
“Ás vezes há um bocadinho de falta de vontade”; 

“Exige muito sacrifício, o custo é muito elevado” 
½ 

Auto-controlo 
“Em situações de stress tenho muita tendência 

para comer e como chocolates” 
2 

Vivência da doença 

“Gostava de me ver menos gorda, esteticamente, 

eu sentia-me melhor se fosse mais magrinha. Não 

sou tão extrovertida, não há aquela coisa de 

socializar tanto como as outras pessoas” 

3 

32 

Causas/vulnerabilidade 
“Ás vezes é um bocado falta de exercício (…) 

geneticamente não” 
2 

Confronto 
“Depende das dificuldades, se forem muito 

grandes, desisto”  
2 

Adesão 
“Tem de partir da pessoa, por mais que os outros 

digam se ela não quiser, não vai funcionar” 
2 

Auto-controlo 
“Quando estou mais stressada, tenho mais 

tentação para comer alguma coisa mais doce” 
2 

Vivência da doença 
“Quando se está mais gordo sentimo-nos menos 

bem, mais cheios” 
2 

33 

Causas/vulnerabilidade 

“Eu tenho os factores hereditários da minha mãe, 

sempre fui assim mas acho que tem a ver com os 

factores alimentares” 

3 

Confronto “É preciso motivação, temos de querer” 3 

Adesão 
“É a força psicológica que nos ajuda, acho que é 

a parte mais importante” 
3 

Auto-controlo ”Acho que as pessoas sem apoio não vão lá” 3 

Vivência da doença 
“Os meus problemas psicológicos são também 

devido à imagem” 
3 
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34 

Causas/vulnerabilidade 

“É por causa da comida, não resisto”; “Não é 

genético, é porque não faço cuidado com o que 

como” 

3 

Confronto 
“Se não tiver ajuda, não funciona… se estão todos 

a comer não consigo fazer” 
3 

Adesão “Estou sempre a adiar para outro dia” 1/2 

Auto-controlo “Se não tiver ajuda, não funciona…”  

Vivência da doença 
“Não gosto da minha imagem”; “Ás vezes visto 

umas roupas largas para disfarçar” 
2 

35 

Causas/vulnerabilidade 

“Penso que são os factores alimentares…. Devia 

comer mais vezes ao dia”; “também é importante 

fazer exercício” 

3 

Confronto 
“ Sei que se cumprir vou conseguir emagrecer … 

é importante estar motivada” 
3 

Adesão 
“Depende de mim, tenho de cumprir todas as 

indicações para perder peso” 
2 

Auto-controlo “Sei que se cumprir vou emagrecer” 2 

Vivência da doença 

“Não gosto da minha imagem… gostava de ser 

mais magra (…) não me sinto bem assim, isso 

deixa-me triste”. 

3 
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NP Causas /vulnerabilidade Confronto Adesão Auto-controlo Vivência da doença 

1 

“Não há ninguém na minha 
família que seja 
propriamente magro, são 
todos assim para o 
gordinho. Por isso deve ser 
genético, aliado à 
alimentação” 
“(…) não como nada 
saudável, peixe, fruta, só 
como porcaria”; “Penso 
que não é muito grave há 
outros piores”; 
 

”(…) sempre fui assim, 
foi algo que me fui 
habituando”; “introduzi 
sopa, salada … pequenas 
correcções” 

“ Eu dizia às minhas 
colegas, desde que eu não 
aumente mais do que já 
estou, não há problema” 
“Se eu fizer dois dias e 
achar que é muito difícil, 
se calhar desisto” 
“Já alterei (…) por 
influência do meu 
namorado que me 
educava, que me ajudava 
constantemente” 

“Estive a pensar, 
se resultar muito 
bem, senão resultar 
pronto, tudo bem”; 

“…a imagem, a saúde não é 
tanto, é mais a imagem”; 
“Não gostava de me ver” 
“…mais tristeza”; “Não me 
vem nada à cabeça, sempre fui 
assim”;“… foi algo que me fui 
habituando…” 
 

2 

“Somos todos gordinhos 
mas não há nenhum que 
seja extremamente 
gordinho”; “Os factores 
genéticos não são assim tão 
acentuados…não acredito 
que seja a razão”; “As 
causas são a falta de 
método e de horários”; 
“ Como o que aparece, não 
tenho horas, não bebo 
água, não como o que devo 
mas sim o que me 
apetece”; “A estratégia é 
aprender. Se tenho um 
problema vamos aprender 
a lidar com ele e vamos 
eliminá-lo” 

“Penso que tenho de 
controlar, é uma coisa 
que é controlável”; “A 
minha tentativa foi comer 
saudavelmente”; “A 
estratégia é aprender. Se 
tenho um problema vamos 
aprender a lidar com ele 
e vamos eliminá-lo”; “ 
Depende mais de mim. As 
indicações foram todas 
dadas depende de mim 
controlá-las”; “Só 
depende de mim, se não 
perdi, não perdi.” 

“Fiz sozinha, decidi que 
tinha de fazer alguma 
coisa, reduzi a quantidade 
de alimentos, fiz mais 
exercício físico, bebi mais 
água, descobri que havia 
alimentos preferíveis a 
outros…” 
 
 

“Penso que tenho 
de controlar, é uma 
coisa que é 
controlável” 

“No meu caso, é mais a 
imagem, não acredito que o 
meu excesso de peso se reflicta 
na saúde”; “O que me deixa 
mais triste é não caber nas 
calças” 

3 

“Acho que tenho muito 
bons hábitos alimentares 
comparados com muitas 
outras pessoas”. “Deve ser 
alguma parte de mim, mas 
há alguma coisa do meu 
organismo, mas não sei o 
quê”; ”Tenho consciência 
que não sou dos casos mais 

“Há associação entre a 
ansiedade e comer doces, 
chocolates e o fastfood, 
sinto mesmo 
necessidade”; ”Uma das 
coisas que me tem 
influenciado mais é o 
apoio. Aqui sinto-me 
sozinha”; “ O meu irmão 

;”A falta de motivação 
está associada à falta de 
alguém que cá, esteja em 
cima de mim. Quando 
estava na Madeira e não 
queria fazer exercício, 
alguém dizia: vais, eu 
ia”; “ Falta de ambiente, 
de convívio tem-me feito 

“Controlo da 
alimentação e fazer 
exercício dá 
resultados mas são 
os mais difíceis de 
implementar”. 

“Penso coisas más. Penso que 
não gostava de ser assim. 
Destrói-me como pessoa. Não 
gosto de me ver com esta 
imagem”; “A maneira como 
sou vista pelos outros e por 
mim própria, claro; 
“Principalmente por me sentir 
diferente, porque sinto que não 
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graves mas também não 
sou dos melhores”. 
”Cada vez que subo umas 
escadas e tenho noção que 
me canso mais do que as 
outras pessoas, penso que 
qualquer dia me dá um 
chilique e tenho um ataque 
do coração”; ”Preocupa-
me imenso a saúde. Sei que 
corro muitos riscos”. 

é um desapoio, para ele 
comer uma pizza não lhe 
faz qualquer diferença;” 
“Procuro na alimenta-
ção o apoio. Claro que 
não me sinto bem a seguir 
porque sei que não vai 
substituir nada. Sinto 
conforto enquanto estou a 
comer aquilo…sinto 
alguma satisfação”; 
“Estava a viver com uma 
rapariga de medicina que 
tinha um grande controlo 
alimentar, foi bom para 
mim…tenho de ter 
qualquer coisa que sirva 
de modelo”. 

muito mal” me encaixo no padrão. Tenho 
algo a mais”; ”Tem 
interferência no 
relacionamento com os outros; 
“Eu em casa não olho para 
mim, quando me olho ao 
espelho não está ali ninguém 
para me ver”. 

4 

“Não tenho muito cuidado 
com a alimentação, 
comecei a desleixar-me; “A 
minha família tem 
tendência para excesso de 
peso, os meus tios e por aí 
fora”. 

“Quando estou mais 
stressada tenho mais 
necessidade de comer. 
Não tenho fome mas é o 
vício de estar a comer 
qualquer coisa”. 

“Se continuar a não 
cumprir não perco peso 
só por estar envolvida 
num programa”; ”As 
pessoas quando chegam 
ao limite, desleixam-se. 
Depois comecei a 
namorar e deixei de ter 
cuidado, o meu namorado 
também tem excesso de 
peso”. 

“Se continuar a 
não cumprir não 
perco peso só por 
estar envolvida 
num programa”; 
”Não tenho fome 
mas é o vício de 
estar a comer 
qualquer coisa”. 

“ Não gosto do meu corpo, 
gostava de ser mais magra”; “ 
Fico triste quando quero uma 
roupa e não me fica bem”. 

5 

“São os hábitos 
alimentares, como sempre 
que me apetece, não tenho 
cuidado” 

“A alimentação é uma 
espécie de escapadela”; 
“Os hábitos quotidianos e 
também as inseguranças 
com a depressão”; 
“Apercebi-me das minhas 
inseguranças”; “Quando 
estou mais cansada ou 
stressada sinto vontade de 
comer”; 

“Quando não vejo 
resultados penso que não 
vale a pena. Fico 
frustrada”; “parece uma 
coisa difícil de alcançar, 
nunca lá chego”; “Penso 
que agora vou perder 
peso porque tenho um 
casamento para ir e tenho 
um vestido que comprei à 
quase um ano e quero 

(…) se não houver 
alguém para 
ajudar… é 
complicado”. 

“Preocupa-me a imagem e o 
facto de ter excesso de peso e 
não poder fazer coisas que eu 
gosto, como usar biquíni e não 
poder ir à praia. Não me sentir 
bem”;”Os meus amigos 
perderam peso e é muito mau 
sentirmos que somos a mais 
gorda do grupo. Tenho mais 
peso que os outros.” 
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vesti-lo” 
“O meu namorado está a 
massacrar-me o juízo 
para eu perder peso e eu 
estou a ser posta à 
prova”; “…flutuação de 
humor associada ao 
stress e se não houver 
alguém para ajudar… é 
complicado”. 

6 

“(…) uma alimentação nem 
sempre correcta, do tipo 
dos alimentos que fazemos 
no norte”; “Tentei sempre 
ter uma alimentação mais 
ou menos… comer sempre 
salada”; “A minha mãe 
também tem excesso de 
peso, o meu irmão 
também… mas tem a ver 
com o que come” 

“normalmente tenho mais 
vontade de comer quando 
estou em stress… outras 
vezes é o contrário” 
;“agora tenho um 
objectivo, fazer esta dieta 
durante 4 meses e ver 
como é que isto funciona 
e por isso não quero 
estragar a comer 
alimentos que não devo” 

“ (…) Continuar a fazer 
esforço e não perder 
peso…esse é o meu 
medo”: 

“Agora tenho um 
objectivo, fazer esta 
dieta durante 4 
meses e ver como é 
que isto funciona e 
por isso não quero 
estragar a comer 
alimentos que não 
devo” 

“Caber na roupa (…) comprar 
roupa nova diferente”; 
“Preocupa-me a alimentação 
porque já tive colesterol 
aumentado (…) sempre tentei 
fazer uma alimentação 
saudável” 

7 

“Hábitos alimentares e 
sedentarismo. “O 
património genético pode 
ter influência.”; 

“Na adolescência às 
vezes quando tinha 
problemas procurava os 
alimentos mas fui 
aprendendo a controlar”; 
“Pensamentos e 
sentimentos às vezes 
podem afectar mas nem 
sempre me deixo 
afectar.”; “Acho que 
precisava de tratamentos 
adjuvantes mas são 
tratamentos muito caros.” 

“Só se por alguma 
circunstância não 
conseguir cumprir as 
indicações”; “Não 
conseguir fazer as 
alimentações adequadas 
ou se não tivesse tempo. 

“Acho que 
precisava de 
tratamentos 
adjuvantes mas são 
tratamentos muito 
caros.” 

“ Tento não olhar muito para 
o espelho. A preocupação é 
maior com a imagem do que 
com a doença. “ 

8 

“Comia muitos biscoitos, 
muitas bolachas, não era 
um nem dois, era um 
pacote”. 
“ A minha tendência para 

“Estou sempre a comer, 
não tenho controlo sobre 
os meus instintos, (…) se 
me apetecia um chocolate 
não conseguia pensar em 

“Quando começava a 
fazer dieta, se por algum 
motivo comesse um bolo, 
pensava que se já tinha 
estragado começava 

“Estou sempre a 
comer, não tenho 
controlo sobre os 
meus instintos (…) 
se me apetecia um 

“Não me sinto bem, a minha 
cara fica uma bolacha. Não há 
umas calças que eu aperte e 
não me saia logo o pneu”; 
“para além da questão física, 
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engordar é exagerada, é 
algo que se passa no meu 
organismo…mas posso 
controlar com um 
medicamento e hábitos 
alimentares”;“Predisposi-
ção genética (…) tinha 
muitos ataques de gula”. 
“Para além disso, sinto que 
não sou saudável, não 
consigo fazer as coisas  que 
eu gosto”. 
 
 
 
 
 

mais nada até comer o 
chocolate”; “ a melhor 
maneira para emagrecer 
é com um nutricionista 
que vai passar a parte 
biológica por dentro, um 
personal trainer porque 
vai mudar por fora e um 
psicólogo porque muda a 
mente. Não vale a pena 
emagrecer e não mudar a 
mente”; “Não tenho um 
horário bom para manter 
uma dieta”; 
 

amanhã”; “È uma 
motivação saber que 
tenho de apresentar 
contas a alguém”; 
 

chocolate não 
conseguiam pensar 
em mais nada até 
comer o chocolate” 

porque me canso mais 
facilmente, o que sinto mais é 
o desconforto. Não me sinto 
bem comigo mesma”; 
“Quando me vejo ao espelho, 
vejo uma bola enorme que é a 
minha barriga”; “ Não gosto 
de ver aquela imagem (…) 
mudou muita coisa na minha 
vida, a minha auto-estima 
diminuiu”; “Como não me 
sinto bem como o meu corpo 
também vai afectar a minha 
relação com o meu 
namorado” 

9 

“A pessoa chega, come, 
levanta-se, come (…) é uma 
rotina e isso deixa-me 
triste”; “Hábitos e falta de 
exercício. Devia fazer 
mais.” “Eu não como 
muito. Acho que 
sinceramente não como 
para engordar tanto”; 
“Acho que é genético. 
Tanto eu como o meu irmão 
somos fortes”; 
“Ainda não penso nas 
doenças. Não tenho 
problemas que acho 
sérios”. 

“Para mudar os hábitos 
também é preciso o apoio 
dos amigos”; “Chateia-
me deixa-me ansiosa 
porque sempre tentei não 
pensar e agora vou ter de 
pensar. Há uma 
ansiedade, um stress”; 
“Evito os temas sobre a 
obesidade”. 

“(…) Perco muito 
lentamente ou não perco 
nada .É tanto trabalho e 
não vejo resultados. São 
muitos sacrifícios e não 
vale a pena continuar”. 
 
 
 

“Evito os temas 
sobre a 
obesidade”. 

“Quando vejo as pessoas a 
olhar, sinto-me desconfortável. 
É nessa altura que penso mais 
nisso. O resto do dia tento não 
pensar”. 

10 

“Hábitos alimentares, falta 
de exercício”; “Não sei o 
que se passa (…) realmente 
não me tenho esforçado 
para não ter este peso” 

“Não sou do tipo estou 
triste e vou comer (…)”; 
“Baixa auto-estima”; 
“Acho que se alguém me 
estar a dar apoio não a 
posso deixar ficar mal.”; 
“Só dá resultado se 
mudar hábitos 
alimentares e com a ajuda 

“Em casa sei o que posso 
comer e o que não devo. 
Penso, vou seguir mas 
acabo por desistir.”; 
“Desisto sempre, não 
consigo levar até ao 
fim.”; (…) a pessoa 
pensa, hoje tenho uma 
festa, se calhar é melhor 

“Só dá resultado se 
mudar hábitos 
alimentares e com 
a ajuda da família 
e dos amigos”. 

“Vou-me completamente a 
baixo, não gosto de me olhar 
ao espelho, não gosto de como 
estou, tanto a nível físico como 
psicológico”; “Desde que 
tenho este peso que deixei de 
ir à praia. Não gosto da minha 
imagem. Gostava muito de 
praia.”; “A fadiga que sinto 
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da família e dos amigos”. 
 

passar para outro dia”; 
“Falta-me a força de 
vontade (…) não tenho 
muita.” 

com este peso, sinto-me 
pesada não me sinto nada 
bem” 

11 

“Quando não tenho tempo, 
descuido-me um bocado. 
Como o que me parece que 
é mais rápido”; “Gostava 
muito de comer porcarias 
(…) às vezes tinha de 
comer às escondidas. A 
minha mãe zangava-se 
muito comigo”. “Acho que 
tenho facilidade em perder 
mas também para 
ganhar.”; 
“Há qualquer coisa que se 
passa que eu não sei o que 
é”. “Ás vezes penso que 
não como para estar como 
estou. O facto da minha 
mãe e da minha avó terem 
excesso de peso também 
tem alguma coisa a ver com 
isso.”. “Ás vezes penso em 
saúde (…) preocupa-me 
mais os riscos, tenho plena 
consciência disso” 

“Ás vezes penso que estou 
assim por 
irresponsabilidade, não é 
por mais nada”; “Agora 
já tomei consciência que 
não posso abusar”; ”Ás 
vezes é inevitável não 
pensar no excesso de peso 
mas não é daquelas 
coisas que esteja sempre 
a pensar nisso (…) outras 
vezes penso é a minha 
vida. A minha avó diz: a 
magra não chego de 
gorda não passo. Quem 
quiser não olha. Sou 
assim, quem gosta, gosta 
assim.”; “Ter vindo para 
cá foi um choque.. . 
(chora)..estou num sitio 
que não me diz nada, é 
complicado e depois 
agarro-me à comida” 
“Quando estou a comer 
não estou a pensar que 
tenho de estudar que 
tenho tanta coisa para 
fazer.” 

“Se não for eu a dizer que 
é agora, eu a ter a 
vontade, não são os 
outros (…) também acho 
que não depende 
exclusivamente de mim se 
fosse já tinha feito 
qualquer coisa”; “Ás 
vezes adio para outra 
altura”. 

“Ás vezes penso 
que estou assim por 
irresponsabilidade, 
não é por mais 
nada” 

”Quando era pequena a minha 
mãe dizia, és muito gorda, 
nunca vais ter namorado, 
amigos (…) mas eu nunca me 
preocupei por ser gorda, 
nunca tive complexos.”; 
”Quando vou a uma loja 
comprar uma blusa e vejo que 
fico com as banhas todas 
marcadas, vou para casa e 
estou oficialmente de dieta”; 
”;”Ás vezes é inevitável não 
pensar no excesso de peso mas 
não é daquelas coisas que 
esteja sempre a pensar 
nisso(…) outras vezes penso é 
a minha vida 

12 

“Quando era pequena 
comia bolicaos todos os 
dias, era o que o meu pai 
comprava e mandava para 
o lanche”; ”Tem muito a 
ver com hábitos 
alimentares, os factores 
genéticos nem por isso.”; 

“Como muito mais 
quando estou ansiosa” 

“(…) Não vale a pena 
porque não consigo, é 
aquela coisa quando 
estrago uma vez, estrago, 
estrago, estrago…perdido 
por 10 perdido por 
1000.””Este tratamento 
acho que vai resultar, 

” É importante o 
apoio dos outros. 
Se os outros não 
querem que 
remédio”. 

“As pernas estão muito fortes, 
aspectos motores, já sinto o 
peso nas articulações mas 
preocupo-me mais com a 
imagem.” 
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com este não gasto 
dinheiro.”; “ Chega a 
uma altura em que já não 
há diferença e desisto”; “ 
Dão resultado se tiver 
ajuda dos familiares e 
amigos. Se as outras 
pessoas estão na mesma 
onda, ajuda”;” É 
importante o apoio dos 
outros. Se os outros não 
querem que remédio”. 

13 

“Isto aconteceu numa 
altura em que fui de férias, 
aí uns 3 meses com uns 
familiares e foi aí que eu 
engordei”; ”A mudança foi 
por causa dos hábitos 
alimentares, davam-me 
sempre carne, bife com 
batatas fritas.”; “O que 
acho que me influenciou 
mais agora foi a medicação 
que tive de tomar. As 
análises estavam todas 
bem, não tinha alterações 
das hormonas mas vou 
repetir.”; Tenho estado 
sempre doente se não é 
uma coisa é outra.”; “o 
meu pai morreu à dois anos 
e depois a minha avó que 
me criou, tem sido isso 
tudo(…) é tudo em cima 
das minhas costas” 
“Também tem a ver com o 
meu sistema nervoso e com 
o stress”; ”Ás  vezes penso 
assim (…) vejo tanta gente 
a comer tanta coisa que eu 
não sei porque é que estou 

“Se tiver outra pessoa 
para ir andar comigo a pé 
ou ao ginásio, tudo bem, 
sozinha não vou, 
desisto”; 

“Se não consigo cumprir 
as indicações e também 
acho que não noto logo as 
diferenças, não vejo os 
resultados, desisto.” 
 
 

“Dão resultado se 
tiver ajuda dos 
familiares e 
amigos”. 

“Estou gorda não cabo nesta 
roupa. Não me sinto bem. Eu 
antes não era assim, já não 
consigo subir uma escada, fico 
logo cansada.”; ”Sinto-me 
gorda mas não me incomoda 
vestir a roupa… eu tenho 
psoríase e às vezes penso 
como é que eu andava na rua 
com aquelas saias e com as 
pernas naquele estado. Eu 
realmente não era nada 
complexada”; “Penso que já 
não me serve a roupa mas 
logo a seguir passa” 
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gorda (…) isto é 
provavelmente da tiróide.”. 

14 

“Desde que me lembro que 
sou assim”; “também em 
termos genéticos… em casa 
somos todos assim 
gordinhos”; “genética e 
alimentação, ninguém quer 
fazer dieta, a minha mãe 
diz que se encontra no 
prato, o que é positivo”; 
“Quando vejo um prato de 
comida dá-me mais fome, é 
mesmo por gula. Ás vezes 
não tenho fome mas como 
na mesma”. 

“Penso que eu agora vou 
perder peso porque tenho 
uma pessoa que me liga 
todas as semanas” 
;“Acho que a ajuda dos 
familiares são 
importantes… sozinhos só 
fazia uma semana”. 

“Eu quero atingir o peso 
ideal e se não atingir 
chega a uma altura em 
que tenho medo de voltar 
outra vez a engordar”; 
”Não vai ser fácil estar a 
evitar comer 
determinados alimentos e 
estar alguém ao meu lado 
a comer”; 

“Penso que eu 
agora vou perder 
peso porque tenho 
uma pessoa que me 
liga todas as 
semanas 

“Gostava de ser mais magra, 
gostava de ir a uma loja e 
experimentar uma roupa que 
me servisse à primeira”; 
”Penso quase sempre na 
minha imagem e isso deixa-me 
bastante triste”; 

15 

“Eu acho que é gula, gosto 
muito de comer, dá-me 
prazer comer (…) como 
gosto de comer, como 
muita quantidade”; “Faço 
muitos erros alimentares” 
”Fiz algumas tentativas 
falhadas mas depois 
aumentava sempre de peso, 
sempre a aumentar, sempre 
com tendência para subir”; 
”O que a mim me assusta é 
a obesidade, é que a 
obesidade é uma doença ( 
..) é uma coisa que já tem 
nome, já tem causas e tem 
muitos efeitos”. 

“Em situações de stress, 
como mais (…) tenho 
mais fome”; “ Quando 
estou mais cansada, mais 
stressada, mais triste (…) 
como mais”;“ O meu 
vicio é comer e é difícil é 
como querer deixar de 
fumar”; “Os amigos 
estão ali para nos ajudar 
e nós temos de 
corresponder”. 

“Sou um bocado teimosa 
e se acho que consigo 
emagrecer, vou 
conseguir”; “Tenho medo 
de não conseguir 
modificar os hábitos 
alimentares e de 
exercício, de me desleixar 
um bocadinho.”; “O 
tratamento exige muito 
sacrifício” 

“Quando estou 
mais cansada, mais 
stressada, mais 
triste (…) como 
mais” 

“Fiz um entorse no joelho e fui 
à médica e em 5 minutos de 
consulta chamou-me gorda 4 
vezes. Isto magoa-me”; 

16 

“Talvez o sedentarismo e 
os hábitos alimentares (…) 
comia muito e nunca comia 
saudável. Nunca tive 
hábitos saudáveis”; 
“Quando comecei a 
praticar desporto aumentei 

”Sou uma pessoa que tem 
a família com riscos de 
saúde e quero controlar 
isso”; “Quando estou 
cansada como mais”; 
”concentro-me na comida 
porque sabe bem” 

“O que me pode fazer 
desistir é a falta de 
incentivo”; “(…)a falta 
de apoio”; “Talvez o 
controlo que tenho de 
ter”. 
 

”Sou uma pessoa 
que tem a família 
com riscos de 
saúde e quero 
controlar isso”; 

“Engordei mais agora e não 
consigo lidar com isto (…) 
está-me a custar muito”; ”A 
roupa deixou de me servir, já 
não me vejo ao espelho da 
mesma maneira”; “talvez a 
estética seja o que pesa mais, 
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ainda mais, mas era 
músculo”; “A alimentação 
era batatas fritas, bolicaos, 
leites com chocolate…não 
se comia peixe nem 
saladas” 
“ O meu pai era magro e a 
minha mãe também quando 
era nova, depois teve filhos 
e engordou muito(…) era 
mesmo muito gorda, não 
sei se há aí alguma coisa 
de genético”. 
 

 no entanto, quero ver se 
adquiro mais hábitos 
saudáveis”; ”Há uma 
preocupação com a imagem, 
claramente”; “O espelho 
parece que mostra os defeitos 
todos que nós não queremos 
ver”; “Na adolescência 
sempre fui a mais gorda da 
turma (…) sofri com isso. 
Houve momentos de 
humilhação real, até no 
autocarro a humilhação 
passou para o domínio 
público.” 

17 

“Vou ter com o meu 
namorado e comemos só 
fastfood”; “Eu estou gorda 
como a minha mãe porque 
sigo a mesma alimentação 
que a minha mãe (…) uma 
alimentação errada”. 

“ Quando não consigo 
fazer uma coisa vou 
dormir”; “Eu gostava de 
fazer exercício… eu e o 
meu namorado 
gostávamos de fazer 
exercício só que é um 
bocado difícil” 
 

“Não sei o que me leva a 
perder a motivação. Sou 
muito stressada e meto na 
cabeça que não consigo 
fazer”: “perco facilmente 
o controlo”; ” Sou 
despassarada, não 
consigo manter as coisas 
arrumadinhas e depois 
sou eu própria que não as 
faço”: ”Se tiver que 
escolher entre fazer uma 
refeição ou um trabalho 
escolho fazer o trabalho.” 

“Quando não 
consigo fazer uma 
coisa… vou 
dormir” 

“ A pessoa não gostar de se 
ver no espelho. A pessoa perde 
estupidamente a auto-
confiança… não é uma 
questão de saúde”; ”Uma 
doença afecta-me de outra 
forma, isto afecta-me a 
cabeça”. 

18 

“Toda a gente diz que vou 
ser como a minha prima”; 
Em casa, comemos comida, 
comida” não comemos 
pizzas e essas coisas… mas 
também não comemos 
sopa”;“Algo que se passou 
na minha infância ou 
adolescência” 

“Penso corrigir algumas 
coisas em termos 
alimentares” 

“Ás vezes penso que não 
vale a pena. Há dias em 
que estou chateada, as 
coisas não me correm 
bem e penso para quê? Se 
não consigo agradar a 
ninguém para quê fazer 
esforço. Se corre tudo mal 
e se não consigo agradar 
a ninguém se não cativo 
ninguém então porque 
tenho de fazer isto?” 

“Penso corrigir 
algumas coisas em 
termos 
alimentares” 

“Sinto-me incomodada, numa 
festa de anos até evito comer 
para que os outros não 
comentem o que comi”; “Eu 
gostava dele mas ele não 
gostava de mim e eu acho que 
era por eu ser mais 
gorda”;“Nos balneários 
quando nos despimos umas em 
frente às outras, havia alguns 
comentários”; “Os desamores 
também tiveram alguma 
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influência… isto de gostar e  
não ser gostada leva-nos a 
pensar que talvez seja um 
factor físico. A imagem…”: 
“Fico irritada comigo 
mesma”. 

19 

“Se calhar pesa mais os 
factores ambientais que os 
genéticos”; ”Competia 
com o meu irmão, ele 
comia e eu queria comer 
igual a ele.”;”(…) tem a 
ver com hábitos 
alimentares, até porque a 
minha família não se 
preocupa muito com a 
alimentação mas também é 
genético, na família do meu 
pai são todos gordos.”;” O 
facto de ter engordado aos 
2 anos foi culpa da minha 
mãe, o facto de ser assim 
agora tem a ver com 
hábitos alimentares 
errados de infância” 

“É a minha determina-
ção que me ajuda”;       “ 
Quando estou mais 
aborrecida tenho 
tendência a comer mais”; 
”Nunca vou conseguir 
atingir o peso que quero, 
nunca vou ser normal… 
só daqui a muitos anos e 
com outras 
intervenções”; Eu 
também encontrava na 
comida um refúgio” 

“Ficar frustrada de tentar 
e não ver resultados… 
quando começa a ser 
mais difícil perder.”: 
”Quando tenho mais 
trabalho e não consigo 
centrar-me tão em mim e 
começo a desleixar-me”; 
“ os sacrifícios podem 
levar-me a ficar farta e a 
desistir… ou como agora 
tenho muito trabalho, 
posso deixar para mais 
tarde quando acabar o 
curso.”: “Quando não 
cumpro um dia depois 
desleixo”. “Só dão 
resultados se as pessoas 
tiverem motivadas não é 
pelos outros dizerem” 

”Quando tenho 
mais trabalho e não 
consigo centrar-me 
tão em mim, 
começo a 
desleixar-me” 

“Começei a namorar e tinha 
outras coisas que me 
preenchiam, a imagem já não 
era tão importante, 
despreocupei-me.”; ”Tem a 
ver com a imagem e com a 
roupa… o que mais me custa é 
experimentar uma roupa que 
gosto e não me servir, deixa-
me chateada”;” 

20 

“Desde miúda que me 
habituaram a comer muito. 
Nunca pratiquei desporto. 
Hábitos que nunca se 
criaram e que nunca foram 
incentivados”; Não como 
assim coisas que me façam 
tão mal”; “A genética pode 
contribuir para o 
funcionamento do 
organismo, eu preciso de 
fazer grande esforço para 
perder peso mas a genética 
não é o mais importante.” 
 

“Quando estou mais em 
baixo não ligo tanto ao 
que como, apetece-me e 
pronto, como. Eu gosto 
imenso de doces quando 
estou em baixo”;; ” 
Funciona mais com uma 
orientação, é mais fácil se 
me atribuírem objectivos 
de forma orientada” 
 

“Nunca vou desistir, 
ganho hábitos. É pouco 
provável.”;” Se a pessoa 
se olha ao espelho e não 
quer piorar não pode 
desistir.”; “se vejo que 
não consigo cumprir, 
adio” ”;” Não sigo à 
risca uma dieta porque 
também não estou assim 
tão mal mas há 
necessidade de entrar nos 
parâmetros normais” 

“Funciona mais 
com uma 
orientação, é mais 
fácil se me 
atribuírem 
objectivos de forma 
orientada” 

“Não me sinto muito bem 
assim, não tem a ver com o 
que os outros possam dizer. ” 
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21 

“Tenho apenas uma tia 
com obesidade (…) penso 
que não é genética, dos 
familiares mais próximos 
ninguém é obeso” 
 

“Eu sei que se ficar mais 
magra fico melhor 
comigo mesma”; “ Há 
alturas em que não estou 
bem comigo mesma, como 
mais doces…”; ” Há 
fases em que a minha vida 
não me corre tão bem e 
não tenho este tipo de 
preocupações… isto 
acontece comigo muitas 
vezes(…) em alturas de 
testes, tenho mais 
tendência para comer 
doces, eu penso que se o 
meu organismo pede devo 
satisfazê-lo”; ”Se forem 
acompanhados por 
familiares e amigos tanto 
melhor mas não é tudo” 

“Eu acho que nunca vou 
desistir (…) posso depois 
disto não conseguir 
continuar.”; “ Há fases 
da vida em que estou mais 
em baixo e parece que 
esqueci aquilo que 
aprendi … ou deixa de ser 
tão importante” 

“Há fases da vida 
em que estou mais 
em baixo e parece 
que esqueci aquilo 
que aprendi (…) ou 
deixa de ser tão 
importante”. 

“Para além da minha imagem 
preocupo-me muito com a 
minha saúde” 

22 

“São os hábitos 
alimentares”;“(…)talvez 
também a genética” . 
 

“Como mais quando 
estou ansiosa, vou comer 
bolos  é uma desgraça” 
“Eu acho que o apoio do 
meu namorado e da 
minha mãe (…) mesmo 
nas quantidades que vou 
comer é para mim 
fundamental” 

“ Quando começamos a 
emagrecer e as pessoas 
nos incentivam é 
fundamental”; “ Não 
resistir aos bolos, pensar 
já foi tudo por água 
abaixo e desistir”;” O 
meu namorado andava 
sempre a ver o que eu 
comia, assim que ele 
virava as costas, eu comia 
as batatas fritas dos meus 
primos”. 

“O apoio do meu 
namorado e da 
minha mãe  mesmo 
na quantidade que 
vou comer… é para 
mim fundamental” 

“Preocupa-me muito a 
imagem mas a saúde também, 
já tenho hipercolesterolemia, 
isso preocupa-me muito” 

23 

“ A minha família é toda 
gordinha, tenho facilidade 
em engordar e quando 
emagreço engordo o 
dobro” 
 
 

“Ansiedade, desde 
pequena que sou 
ansiosa”; “As pressões 
do dia-a-dia são aliviadas 
com a comida. Isto 
acontece-me com muita 
frequência, 

“Não conseguir cumprir 
as indicações (…) os 
amigos ajudam” 

“Sem a ajuda dos 
amigos não 
consigo” 

“ Já cheguei a comprar calças 
dois números acima, o pior é 
que acabo por preencher esses 
números, dá-me tristeza” 
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principalmente à noite. A 
comida dá-nos a sensação 
de conforto”; “Estar 
longe dos pais e da 
família… saudades 
excessivas” 

24 

“Talvez seja cultural, 
quando a minha mãe vem é 
um descontrolo total” 
“Às vezes também tenho 
aqueles momentos em que 
penso que tenho excesso de 
peso mas não é grave”. 

“Quando estou nervosa e 
ansiosa a minha 
tendência é para comer… 
Perco o controlo” 

Se tiver força de vontade, 
vou conseguir. Até nos 
dias que estou mais 
chateada vou ao ginásio 
para esquecer”;: “Se não 
der resultado, penso não 
vale a pena vou ficar 
sempre assim (…) achar 
que não consigo perder 
peso.” 

“Quando estou 
nervosa e ansiosa a 
minha tendência é 
para comer. Perco 
o controlo” 

”A primeira coisa que me vem 
à cabeça é a parte estética não 
gosto de me ver ao espelho, 
não me sinto bem assim, não 
me acho horrível mas posso 
estar melhor.” 

25 

“A minha mãe também é 
forte e a minha irmã 
também, é possível que 
haja alguns aspectos 
genéticos (…) a minha mãe 
faz dieta todos os dias e 
não emagrece” 
“ A saúde ainda não me 
preocupa. Não tenho 
colesterol alto nem 
diabetes” 
 

“Só dá resultado se for 
ajudada a mudar os 
hábitos alimentares e o 
exercício” 

“Se calhar se estiver a 
verificar que o resultado 
não era o que esperava… 
se chegar a um peso e 
depois não conseguir sair 
dele, desisto” 

Só dá resultado se 
for ajudada a 
mudar os hábitos 
alimentares e o 
exercício” 

“Fico deprimida porque não 
gosto da minha imagem (…) se 
as calças não me servem fico 
muito chateada comigo e 
triste”. 

26 

“Sempre fui um bocadinho 
mais forte mas com a 
medicação para a 
perturbação de pânico 
aumentei mais.” 
“Penso que há um factor 
genético porque na minha 
família não há ninguém 
particularmente magro.” 
 
 

“Vou conseguir porque 
tenho a minha mãe 
sempre a controlar” 

“Há sempre 
probabilidade de voltar a 
engordar. Por outro lado 
estou a reprimir coisas 
que gostaria de fazer”;   
“ tenho noção que não 
vou desistir mas 
desmoralizar, talvez” 

“Vou conseguir 
porque tenho a 
minha mãe sempre 
a controlar” 

“Eu sinto-me mal porque faço 
sentir mal a minha mãe (…) 
ela gostava que eu fosse uma 
top model. Sei que ela se sente 
mal por eu ter excesso de 
peso.”; “ Não me sinto bem 
com o meu peso, gostava de 
sentir-me mais elegante, vestir 
umas calças que me ficassem 
bem, mas não é isso que me 
preocupa realmente, não gosto 
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mas não é isso a preocupação 
da minha vida, mas sei que 
isso perturba a minha mãe 
mais do que a mim (…) não é 
que não me perturbe.”; “ A 
minha mãe nem sequer me põe 
a comida no prato (…) quando 
falei do plano, ela disse: com 
isso não vais perder peso”. 

27 

“Não ter uma alimentação 
saudável, ir comer coisas 
que não devo”; “Falta de 
exercício, tenho uma 
temporada em que vou ao 
ginásio e colide com os 
estudos e aí vai o ginásio à 
vida”; “Tenho de estar 
motivada” 
 
 

“Quando estou mais 
frágil em termos 
emocionais o meu escape 
é a comida e isso não 
ajuda”: “ As fases em que 
consegui manter exercício 
e comer de forma 
saudável eram quando 
estava mais estável em 
termos emocionais.”; “A 
verdade é que o avanço 
depende somente de mim 
e não é fácil porque tenho 
tendência para me ir 
abaixo”. 

“Há momentos em que 
penso, vou fazer isto mas 
já sei como termina”; “ O 
que me levou a desistir do 
ginásio, foi em termos de 
tempo (…) se fico uma 
semana sem ir, depois 
mesmo que tenha tempo 
já não vou.”: “Tentativa 
insucesso, tentativa 
insucesso, há um 
momento em que a pessoa 
pensa que já não vai 
conseguir, as coisas 
deixam de ser objectivas e 
passam a ser um sonho. 
Eu gostaria que fosse 
assim, é o meu sonho”; 
“Às vezes é porque 
quando quero, quero 
logo… coisas mais 
imediatas se consigo 
fazer, fico mais 
motivada.” 

“A verdade é que o 
avanço depende 
somente de mim e 
não é fácil porque 
tenho tendência 
para me ir abaixo”. 

“ Não ia à praia com os 
amigos porque não me sentia 
bem”; “ Tenho momentos em 
que não olho para o espelho 
porque não quero ver”. 

 
28 

“É não saber comer… 
comer de mais”; “Quando 
vemos um prato de comida 
à frente, não pensamos no 
que está lá. Comemos 
rapidamente para 
voltarmos a comer”; “ 

“Sempre que começo a 
comer sinto-me mais 
satisfeita”; “Quando 
penso mais como menos. 
Se tomar consciência 
como menos”; “Se eu não 
tivesse comido aquilo, 

“Quando não consigo ver 
os resultados imediatos, 
fico mais desmotivada 
(…) quero tudo muito 
rápido. Eu sou assim, 
quero muito rápido mas 
bem.”;            “ Quando 

“Quando penso 
mais como menos. 
Se tomar 
consciência como 
menos” 

“Preocupo-me com os riscos 
de doença, diabetes, AVCs 
etc.” 
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“(…) como mesmo quando 
não tenho fome”; “Talvez 
património genético (…) eu 
até ando de autocarro e a 
pé e não perco peso” 

feito aquilo, tivesse a 
fazer exercício… numa 
hora pensamos que não 
devíamos ter feito mas 
uma hora depois já 
passou.”; “ Quando 
estamos a comer não 
temos consciência de que 
faz mal. Ficamos 
satisfeitos”; “Se não 
gostamos de nós é porque 
alguma coisa está mal”; 
“ Se houvesse pessoas ou 
amigos que me 
ajudassem. Por exemplo, 
a dizer não deves comer 
isso, ajudava ou que 
dissessem vamos andar a 
pé. Se realmente for 
ajudada, vou conseguir.” 

como, penso amanhã 
perco as calorias. 
Errado!”; “Agora não 
tenho tempo para fazer 
caminhadas” 

29 

“Não cumpro, não como 
comida boa”; Toda a 
família tem excesso de 
peso. Acho que há uma 
tendência mas não é 
determinante” “Tenho 
tanta facilidade em 
emagrecer como em 
engordar”; 

“As pessoas que me 
acompanham são mais 
magras e comem de tudo 
e eu vou atrás delas”; “O 
meu namorado também 
não me ajuda”; “ È 
complicado ter certos 
hábitos alimentares 
quando os outros não os 
têm … é preciso a ajuda 
dos amigos”; “Conheci o 
meu namorado e fui 
deixando de ter atenção à 
alimentação” 

“Chateia-me trazer 
comida para a escola. A 
minha mãe também se 
cansa de me fazer comida 
diferente e faz o que eu 
não devia comer”; 
“Cansa-me ter de fazer a 
minha vida toda 
dependente daquilo”; 
“Agora estou mais 
determinada porque peso 
mais.“ Acho que exige 
muito sacrifício” 

“Chateia-me trazer 
comida para a 
escola. A minha 
mãe também se 
cansa de me fazer 
comida diferente e 
faz o que eu não 
devia comer” 

“Eu tento esconder o meu peso 
e evidenciar outros atributos”; 
“Não consigo estudar sem 
estar a comer alguma coisa, 
tenho de ter sempre alguma 
coisa, se não tiver tenho de me 
levantar e isso descontrola os 
estudos”; “Fico todo o dia 
sentada e engordo”; “Quando 
olho para o espelho e sinto a 
barriga e as pernas gordas, 
não gosto”; 

30 

“Olhando para a minha 
família podia dizer que há 
uma componente genética 
mas eu recuso-me”; “Eu 
não faço uma alimentação 
saudável também por 
dificuldades financeiras” 

“Se eu tiver controlo 
disso tudo consigo 
emagrecer, se eu me 
desleixo é rápido”; “ 
Com os desequilíbrios 
emocionais quando estou 
deprimida engordo mas 

“Cumpria uma semana, 
se havia um problema 
desistia de tudo, não tinha 
forças para continuar”; “ 
Vou-me mais abaixo e 
desisto. Sentimentos de 
desvalorização. Se eu 

“Se eu tiver 
controlo disso tudo 
consigo emagrecer, 
se eu me desleixo é 
rápido” 

“ Não conseguia ver a minha 
imagem, se não gostamos do 
que o espelho reflecte está 
tudo perdido, eu estive 
perdida”; 
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também perco peso 
quando estou bem 
comigo”; “ Eu não tenho 
vontade nem disposição 
para pensar, faço isto, 
faço aquilo”; “ A 
rejeição, é preta, e a não 
valorização no emprego 
pode ter contribuído para 
comer mais, antes era 
feliz.”; “Eu deixei de 
gostar de mim, era difícil 
alguém gostar de mim 
porque eu também não 
gostava de mim”; “O que 
os outros dizem não 
funciona como um alerta 
mas como uma 
condenação. Fico mais 
em baixo e isolo-me, não 
consigo ir para a rua” 

própria não me 
valorizo.”; “ Não ter 
apoio leva-me a largar 
tudo, procuro ajuda mas 
não tenho feedback (…) 
fico com sentimentos de 
rejeição, vou-me  abaixo 
e largo tudo.” 

31 

“ A minha avó dava-me 
sempre comida com medo 
que eu ficasse com fome, 
acho que foi por isso”; 
“Também podem ser 
aspectos genéticos, a minha 
avó tinha obesidade”, 
”Tenho a impressão que 
tenho tendência para 
engordar”; “A minha avó 
sempre teve obesidade e 
passou por momentos muito 
difíceis.. teve acamada, 
teve depressão (…) eu não 
queria passar pelo mesmo” 

“Em situações de stress 
tenho muita tendência 
para comer e como 
chocolates”; “Eu tenho 
uma baixa auto-estima 
por causa do peso. Nada 
me serve, não me sinto 
bem”. 

“Ás vezes há um 
bocadinho de falta de 
vontade”; “Exige muito 
sacrifício, o custo é muito 
elevado” 

“Em situações de 
stress tenho muita 
tendência para 
comer e como 
chocolates” 

“gostava de me ver menos 
gorda, esteticamente, eu 
sentia-me melhor se fosse mais 
magrinha, mas também por 
causa da saúde” “Não sou tão 
extrovertida, não há aquela 
coisa de socializar tanto como 
as outras pessoas” 

32 

“Ás vezes é um bocado 
falta de exercício mas às 
vezes não tenho tempo de 
fazer mais”; 
“Geneticamente não”; 

“Quando estou mais 
stressada, tenho mais 
tentação para comer 
alguma coisa mais doce”; 
“ Acho que é o meu bem-

“Se a pessoa não se 
dedica, não vê grandes 
resultados e se não vê 
resultados acaba por 
desanimar”; “ Tem de 

“Quando estou 
mais stressada, 
tenho mais 
tentação para 
comer alguma 

“Quando se está mais gordo 
sentimo-nos menos bem, mais 
cheios” 
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“Posso mudar a 
alimentação, não é que 
tenha uma alimentação 
muito desequilibrada”; 
“Há coisas mais graves”; 
“;Acho que muitas vezes 
tenho muita gula” 

estar.; “Por mais ajuda 
que as pessoas tenham se 
não participarem elas, 
não vale a pena” 

partir da pessoa, por mais 
que os outros digam se 
ela não quiser, não vai 
funcionar” 

coisa mais doce” 

33 

“A alimentação na escola 
não era tão boa, comia 
muitas gorduras e doces”; 
“Eu tenho os factores 
hereditários da minha mãe, 
sempre fui assim mas acho 
que tem a ver com os 
factores alimentares” ” 
Comecei a ter consciência 
que para a saúde não é 
bom”; 

“Eu sou daquelas pessoas 
que quando estou 
stressada como mais “ 
“Ás vezes comemos só 
por gulodice e não por 
necessidade”; 

Tem de se ter muita força 
de vontade”; ”Acho que 
as pessoas sem apoio não 
vão lá. Se eu tivesse um 
namorado que me 
dissesse estás bem não 
precisas, não ia ajudar”; 
“É a força psicológica 
que nos ajuda, acho que é 
a parte mais importante”; 
“Se não consigo cumprir 
as indicações, adio para 
outro dia”. 

”Acho que as 
pessoas sem apoio 
não vão lá” 

“ A aparência física sempre 
me incomoda”; “Os meus 
problemas psicológicos são 
também devido à imagem”, 
“isto é importante não só para 
a dieta mas para nós 
próprios” 

34 

“É por causa da comida, 
não resisto”; “Não é 
genético, é porque não faço 
cuidado com o que como”; 
“Com a gravidez também 
piorei” 

“Se não tiver ajuda, não 
funciona… se estão todos 
a comer não consigo 
fazer” 

“Estou sempre a adiar 
para outro dia”; Se 
começo e por alguma 
razão não cumpro, adio 
para mais tarde” 

“Se não tiver 
ajuda, não 
funciona.” 

“Não gosto da minha 
imagem”; “Ás vezes visto 
umas roupas largas para 
disfarçar” 

35 
 

“Penso que são os factores 
alimentares (….) Devia 
comer mais vezes ao dia”; 
“Também é importante 
fazer exercício” 
 
 

“ Sei que se cumprir vou 
conseguir emagrecer (…) 
é importante estar 
motivada” 

“Depende de mim, tenho 
de cumprir todas as 
indicações para perder 
peso” 

“Sei que se cumprir 
vou emagrecer” 

“Não gosto da minha 
imagem… gostava de ser mais 
magra (…) não me sinto bem 
assim, isso deixa-me triste”. 

 

 


