
1 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE 

 

 

 

 

ANA PAULA KNACKFUSS FREITAS SILVEIRA 

 

 

 

 

 

COMPULSÃO ALIMENTAR, IMAGEM CORPORAL E QUALIDADE DE VIDA DE 

MULHERES COM SOBREPESO E OBESIDADE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mossoró – RN  

2017 

 



2 

 

ANA PAULA KNACKFUSS FREITAS SILVEIRA 

 

 

 

 

 

 

COMPULSÃO ALIMENTAR, IMAGEM CORPORAL E QUALIDADE DE VIDA DE 

MULHERES COM SOBREPESO E OBESIDADE. 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Saúde e Sociedade, da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte, como requisito 

final para obtenção do grau de Mestre em Saúde e 

Sociedade. 

 

 Orientador: Prof. Dr Arnaldo Tenório da Cunha 

Júnior 

 

 

 

 

 

 

 

Mossoró-RN  

2017 



3 

 

ANA PAULA KNACKFUSS FREITAS SILVEIRA 

 

 

 

COMPULSÃO ALIMENTAR, IMAGEM CORPORAL E A QUALIDADE DE VIDA DE 

MULHERES COM SOBREPESO E OBESIDADE 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte como requisito final para a obtenção 

do grau de Mestre em Saúde e Sociedade. 

 

 

 

Data da defesa: 17/03/2017 

 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

 

__________________________________ 

   Prof. Dr. Arnaldo Tenório da Cunha Júnior - (Orientador) 

Universidade Federal do Alagoas (UFAL) 

 

__________________________________ 

Prof. Dr. Adalberto Veronese da Costa 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

 

__________________________________ 

Prof. Dr. Paulo Moreira Silva Dantas 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

 



4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



5 

 

DEDICATÓRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha família, 

meu porto seguro, por todo o amor, 

incentivo e apoio em todos os 

momentos da minha vida.  

 



6 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço à minha mãe Maria Eny Knackfuss, minha irmã Luiza Knackfuss, e 

meu pai Plinio Augusto Freitas Silveira, por sempre apoiarem, incentivarem, e 

investirem no meu crescimento profissional e pessoal. Obrigada por estarem 

presentes (apesar da distância física, muitas vezes) nos momentos em que mais 

precisei. Palavras são pouco para expressar o quanto sou muito grata por tudo que 

vocês proporcionaram na minha vida! Essa (nova) conquista é de todos nós! 

À minha avó amada, Aracy Knackfuss, meu exemplo de amor, força e fé. 

Obrigada por todos os ensinamentos de vida, conselhos nos momentos difíceis, e 

por suas orações diárias!  

À minha família do Nordeste, especialmente meus tios, Maria Irany Knackfuss e 

Humberto Jefferson de Medeiros, meus grandes incentivadores para adentrar no 

mundo da pesquisa. Além de professores (e tenham certeza que aprendi demais 

com vocês sobre pesquisa e o “mundo acadêmico”), foram meus “pais emprestados” 

durante estes dois anos. Obrigada por me acolherem! Agradecimentos especiais às 

minhas queridas primas Raissa, Renata e Raphaela, que também foram minhas 

“irmãs emprestadas” durante estes dois anos! Com certeza estar perto de todos 

vocês durante este tempo, foi um grande aprendizado como também auxiliou demais 

para amenizar a saudade de casa. Muito obrigada por tudo! 

Ao meu orientador, Prof. Dr. Arnaldo Tenório da Cunha Júnior - agradeço 

imensamente pela confiança depositada e por acreditar no meu potencial enquanto 

pesquisadora. Obrigada pela disponibilidade e acessibilidade sempre que necessitei. 

Aos meus queridos colegas de Base de Pesquisa @Gcedh, agradeço 

imensamente pelo acolhimento logo que cheguei em Mossoró e comecei a 

frequentar a base. Saibam que minha adaptação à mudança foi bem mais fácil por 

encontrar toda a receptividade de vocês. Muito obrigada a todos pelo convívio, 

aprendizado, troca de ideias e experiências, como também os cafés da manhã 

(tarde e noite também), as feijoadas malucas, as jantas, almoços, festinhas e todos 

os demais momentos em que estivemos juntos! Levarei estas lembranças comigo 

para sempre!  

Em especial, às minhas queridas colegas de base, amigas e confidentes, Isis, 

Flávia e Kátia Kamila - agradeço imensamente pela amizade construída e 

consolidada ao longo do tempo. Obrigada por deixarem os meus dias mais leves e 



7 

 

mais alegres; tudo foi mais fácil com vocês no meu dia a dia! Obrigada pela parceria 

e continuem contando comigo para tudo! 

Seja no Rio Grande do Sul ou Rio Grande do Norte, agradeço de forma geral, o 

carinho de todas as pessoas que estiveram presentes na minha vida, fisicamente ou 

não, e que compreenderam minhas ausências, meus momentos de crises e/ou de 

estresse, etc., sempre me incentivando, acreditando no meu potencial (mesmo nos 

momentos que nem eu mesma acreditava), proferindo palavras de apoio e torcendo 

pelo sucesso de minhas conquistas.  

Um agradecimento especial para Raul Sales de Oliveira, meu grande 

companheiro e motivo do meu riso fácil nos últimos tempos. Obrigada por ter 

entrado na minha vida no momento certo. Obrigada por ter trazido leveza, quando 

tudo estava pesado demais. Obrigada por proporcionar momentos de descontração, 

quando eu estava altamente estressada. Obrigada pela generosidade, por todo o 

apoio, carinho, paciência e amor! Obrigada por tudo! 

Ademais, gostaria de deixar registrado o meu mais sincero agradecimento a 

todas as participantes desta pesquisa, por toda a disponibilidade para que este 

trabalho pudesse acontecer. Obrigada a todas pelas contribuições! Elas foram 

essenciais para a elaboração e construção desta dissertação! 

 O encerramento deste ciclo é momento muito importante em minha vida e traz 

um sentimento de dever cumprido e superação. Chegar até aqui não foi nada fácil; 

foi um caminho difícil, marcado por desafios do início ao fim, mas que serviram de 

grande aprendizado tanto para a minha vida pessoal quanto profissional. Contudo, 

graças às pessoas que estiveram comigo nessa trajetória, finalizamos mais esta 

etapa. Muito obrigada a todos, por me ajudarem a alcançar mais esta conquista. E 

que venham os próximos desafios... 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) pela bolsa de pesquisa outorgada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

RESUMO 

 

A compulsão alimentar periódica pode repercutir negativamente sobre a percepção 

da imagem corporal e qualidade de vida de mulheres com sobrepeso e obesidade. 

Este estudo descritivo com corte transversal, de abordagem quanti-qualitativa, terá 

como objetivo analisar a relação entre compulsão alimentar, imagem corporal e a 

qualidade de vida de mulheres com sobrepeso e obesidade, na faixa etária de 20 a 

60 anos, participantes do Projeto de Extensão “Mais Saúde” da Faculdade de 

Educação Física (FAEF) – UERN e do Centro de Controle de Obesidade, ambos na 

cidade de Mossoró-RN. Como instrumentos de coleta foi aplicada a Escala de 

Compulsão Alimentar Periódica (ECAP) para avaliar a compulsão alimentar; o Body 

Shape Questionnaire (BSQ) para avaliar a imagem corporal; o WHOQOL – 100 para 

avaliar a qualidade de vida e entrevista semiestruturada a fim de investigar as 

questões subjetivas relacionadas às variáveis do estudo. Os dados foram analisados 

através do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 21.0, e o software 

NVivo 10. Os resultados demonstraram que em ambos os grupos, as participantes 

relataram sentimentos, percepções e comportamentos que evidenciam indicativos 

de CAP e insatisfação com a imagem corporal com impacto na qualidade de vida. 

Entretanto, as mulheres obesas que apresentam maiores graus de CAP, possuem 

maior preocupação com a imagem corporal, em comparação a mulheres que 

apresentam sobrepeso. Além disso, mulheres com obesidade, e que apresentam 

CAP, possuem pior qualidade de vida geral em comparação a mulheres com 

sobrepeso. Portanto, conclui-se que a obesidade em mulheres, impacta 

negativamente tanto na CAP quanto na imagem corporal, com prejuízos na 

qualidade de vida desta população.  

 

 
Palavras-chave: Transtorno da Compulsão Alimentar, Imagem Corporal, Qualidade 
de Vida, Sobrepeso, Obesidade. 
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ABSTRACT 

 

The binge eating can have a negative effect on the perception of body image and 

quality of life of women with overweight and obesity. This descriptive cross-sectional 

study of quantitative and qualitative approach, will aim to analyze the relationship 

between binge eating, body image and quality of life of women with overweight and 

obesity in the age group 20-60 years Project participants extension "More Health" of 

the Faculty of Physical Education (FAEF) - UERN and Obesity Control Center, both 

in the city of Mossoro-RN. As collection instruments was applied to Binge Eating 

Scale (BES) to assess binge eating; the Body Shape Questionnaire (BSQ) to assess 

body image; WHOQOL - 100 to evaluate the quality of life and semi-structured 

interviews were conducted with participants in order to investigate the subjective 

questions related to the study variables. Data analysis was performed using the 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) and NVivo software. The results 

showed that in both groups, the participants reported feelings, perceptions and 

behaviors that showed indicative of CAP and dissatisfaction with body image with 

impact on quality of life. However, obese women with higher degrees of CAP are 

more concerned with body image compared to women who are overweight. In 

addition, women with obesity, and those with CAP, have a poorer overall quality of 

life compared to overweight women. Therefore, it is concluded that obesity in women 

negatively impacts both CAP and body image, with impairments in the quality of life 

of this population. 

 

Keywords: Binge Eating, Body Image, Quality of Life, Overweight, Obesity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 O problema 

 

Nos últimos anos, as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) vêm 

representando uma ameaça para a saúde e desenvolvimento de todas as nações 

(Malta, Silva Jr, 2013). 

Nesta perspectiva, o aumento da proporção de indivíduos com sobrepeso e 

obesidade na população mundial tem se destacado, configurando-se como um 

fenômeno marcante tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. 

Desta forma, a necessidade progressiva de um monitoramento regular das 

mudanças das prevalências de sobrepeso e obesidade em todas as populações tem 

sido amplamente evidenciada. (Ng, Fleming, Robinson, Thomson, Graetz, Morgano 

et al., 2014; Almeida, Netto Júnior, 2015).  

Além de ser considerado como um dos mais graves problemas de saúde 

pública da sociedade moderna, relacionado à diversas condições médicas, o 

sobrepeso e obesidade possuem etiologia multifatorial, sendo necessário um olhar 

para além dos aspectos orgânicos que envolvem a doença. Desta forma, os 

aspectos psicológicos devem ser considerados tanto como preditores para o ganho 

de peso, como também pelas consequências psicossociais na vida dos indivíduos 

acometidos por esta condição.  

Dentro deste contexto, podemos destacar a compulsão alimentar periódica 

(CAP) como um dos diversos fatores que podem ser relacionados ao aumento 

crescente no ganho de peso da população. (Cardoso, Costa, 2013; Santos, Orange, 

Lima, Azevedo, Dourado, Andrade, 2013; Lo Coco, Salerno, Bruno, Caltabiano, 

Ricciardelli, 2014).  

Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que o sobrepeso e obesidade vêm 

apresentando altos índices epidemiológicos e ganhando proporções alarmantes, o 

culto ao corpo magro é cada vez mais valorizado na contemporaneidade. Neste 

sentido, muitos indivíduos, especialmente as mulheres, vivem em busca de um 

“padrão de beleza” pelo qual se sacrificam constantemente, a fim de manterem seus 

corpos magros, esbeltos, num ritmo frenético, obedecendo e se escravizando por 

imposições estéticas e sociais, sendo que estas se modificam a cada momento, 

tornando cada dia mais difícil se enquadrar nestes modelos (Silva, Lange, 2010). 
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A busca (quase) impossível pelo corpo “perfeito” acaba causando conflitos e 

intenso sofrimento psíquico, especialmente em mulheres que apresentam episódios 

de CAP.  

Configurada pelo consumo de grandes quantidades de alimento em um 

período limitado de tempo (até duas horas), a compulsão alimentar acompanha a 

sensação de perda de controle sobre o ato de comer, sem qualquer comportamento 

compensatório, diferentemente de outros transtornos como na Bulimia Nervosa (BN) 

e Anorexia Nervosa (AN), através do uso de laxativos e/ou purgativos, por exemplo, 

para evitar um possível ganho de peso (Nicoli, Liberatore, Junior, 2011; Cardoso, 

Costa, 2013; Grilo, 2013). 

Os episódios recorrentes de compulsão alimentar, configurados como CAP, 

podem desencadear o Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica (TCAP), 

descrito e validado como critério diagnóstico na 5ª edição do Diagnostic Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM-V) da American Psychiatry Association (APA, 

2013). 

Além das alterações no comportamento alimentar, as alterações na imagem 

corporal têm sido descritas e configuradas como sintomáticas em pacientes com 

sobrepeso e obesidade que possuem CAP. Estudos demonstram que indivíduos 

insatisfeitos com a imagem corporal, tentam manter o controle da ingestão de 

alimentos, ficando por longos períodos de jejum até chegar ao limite da fome, 

momento este em que acabam ingerindo uma quantidade elevada de alimento e 

sentindo a perda de controle sobre o seu comportamento (Mosca, Costa, Ramos, 

Asano, Ferreira, 2010). 

A prevalência de CAP em indivíduos já vem sendo demonstrada em alguns 

estudos, os quais apontam que a maioria dos indivíduos obesos que buscavam 

tratamento para o controle do peso apresentavam CAP, sendo que a associação da 

preocupação excessiva com o corpo, pela forma e peso, era um dos pontos 

observados nestes indivíduos. (Spitzer, Yanovski, Wadden, Wing, Marcus, Stunkard 

et al., 1993; Stunkard, Allison, 2003). 

Isto parece sugerir que o componente cognitivo-afetivo da imagem corporal, 

ou seja, a insatisfação e preocupações com a forma e peso do corpo, parecem ser 

fundamentais no tratamento de mulheres com sobrepeso e obesidade que 

apresentam CAP, exigindo atenção especial para estes aspectos. (Striegel-Moore, 
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Wilson, Wilfley, Elder, Brownell, 1998; Gowers, Shore, 2001; Ahrberg, Trojca, 

Nasrawi, Silja Vock, 2011). 

A partir disso, as mulheres com sobrepeso e obesidade que apresentam 

distúrbios alimentares ou em risco de desenvolvimento, como no caso do TCAP ou 

na CAP, respectivamente, acabam apresentando uma percepção negativa da sua 

imagem corporal, normalmente interligado à baixa autoestima, depressão, e/ou 

ansiedade, e que pode afetar negativamente em sua qualidade de vida. Nestes 

casos, podem ocorrer situações de isolamento social, em que evitam situações que 

possam expor a sua aparência física, compromentendo as relações interpessoais, 

com prejuízos nos relacionamentos amorosos e na vida sexual, por exemplo, em 

função da visão negativa de si e do comportamento alimentar inadequado (Nicoli, 

Liberatore Junior, 2011; Folope, 2012).  

Diante desta problemática, faz-se necessário um maior aprofundamento 

acerca das inter-relações entre estes aspectos. Partindo desse pressuposto, 

questiona-se: qual a relação entre compulsão alimentar, imagem corporal e 

qualidade de vida de mulheres com sobrepeso e obesidade? 

 

 

1.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1.1 Sobrepeso e Obesidade 

 

O sobrepeso e a obesidade são definidos a partir do acúmulo de tecido 

adiposo dos indivíduos, sendo caracterizados como uma condição crônica e 

progressiva que possui etiologia multifatorial, afetando praticamente todas as idades 

e grupos socioeconômicos (Santos, Lima, Azevedo, Dourado, Andrade, 2013). 

A definição de sobrepeso e obesidade pode ser realizada a partir do cálculo 

do Índice de Massa Corporal (IMC), calculado pela massa (medida em quilos) 

dividido pela altura ao quadrado e medida em metros (kg/m2). Segundo a World 

Health Organization (WHO), para os adultos (indivíduos acima de 18 anos), o 

sobrepeso (ou excesso de peso) é definido a partir de um IMC igual ou superior a 25 

kg/m², e a obesidade é definida a partir de um IMC igual ou superior a 30 kg/m² 

(WHO, 2006; Ng, Fleming, Robinson, Thomson, Graetz, Morgano et al., 2014). A 
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classificação geral bem como a classificação da obesidade, conforme a gravidade, 

podem ser visualizadas a seguir, na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Classificação da obesidade a partir do IMC 
Fonte: WHO (2006) 

 

Segundo Tavares, Nunes, Santos (2010), a obesidade também é denominada 

conforme a localização da distribuição de gordura no corpo. Neste caso, a 

obesidade central (androide) é considerada aquela em que o tecido adiposo 

concentra-se na parte superior do corpo, e na obesidade periférica (ginoide), o 

tecido adiposo localiza-se predominantemente na parte inferior do corpo, 

englobando nádegas, quadril e coxas. 

O sobrepeso e a obesidade, principalmente, vêm integrando o grupo das 

DCNT nos últimos anos, representando uma ameaça para a saúde em diversos 

países, em função do seu curso natural prolongado, múltiplos fatores de risco e 

longa história assintomática, constituindo-se como um processo lento e prolongado, 

com períodos de remissão e exacerbação e com possibilidade de evolução para 

diferentes graus de incapacidade ou para a morte. (Tavares, Nunes, Santos, 2010; 

Malta, Silva Jr., 2013). 

O aumento dos depósitos de gordura, ocasionando o aumento do peso 

corporal, pode levar ao aumento do risco de comorbidades associadas, como as 

alterações metabólicas (hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes mellitus tipo II, 

risco e/ou desenvolvimento de doenças cardiovasculares, problemas ortopédicos 

etc.) e que podem afetar tanto a expectativa de vida quanto a qualidade de vida das 
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pessoas acometidas por estas condições. (Mosca, Costa, Ramos, Asano, Ferreira, 

2010; Aballay, Eynard, Díaz, Navarro, Muñoz, 2013). 

Estudos apontam que desde o ano de 1980, a proporção de adultos com 

sobrepeso e obesidade vem aumentando de maneira alarmante em diversos países, 

recebendo atenção especial na saúde pública a nível mundial. (WHO, 2012; Ng, 

Fleming, Robinson, Thomson, Graetz, Morgano et al., 2014; Gonçalves, Silveira, 

Campos, Costa, 2016).  

Em 2012, foi identificado que 2,8 milhões de pessoas morrem por ano em 

consequência do excesso de peso, sendo que 12% da população mundial pode ser 

considerada obesa. A atenção para o agravamento de doenças potencializadas pelo 

acúmulo de gordura como hipertensão e diabetes também é reforçada, além dos 

fatores psicossociais que podem afetar a qualidade de vida - como baixa autoestima, 

sintomas depressivos, dificuldades no relacionamento interpessoal, dificuldades 

financeiras, de locomoção, etc. – e que atingem os indivíduos com excesso de peso 

(WHO, 2012).  

Com o objetivo de reportar as taxas de risco de todas as causas de 

mortalidade para sobrepeso e mortalidade em relação a população de peso normal, 

Flegal, Kit, Orpana, Graubard (2013) através de uma revisão sistemática, apontaram 

os Estados Unidos com quase 40% dos homens adultos e quase 30% das mulheres 

adultas apresentando sobrepeso. Comparavelmente, no Canadá os valores chegam 

a 44% dos homens e 30% para mulheres, e na Inglaterra 42% de homens e 32% 

das mulheres apresentando sobrepeso. Já a estimativa para a prevalência de 

obesidade entre os adultos aponta os Estados Unidos com valores de 36%, 24% no 

Canadá, e 26% dos adultos na Inglaterra apresentando obesidade.  

Em diferentes países da América do Sul, estudos comparativos entre as 

prevalências de obesidade e sobrepeso, demonstram que a obesidade na população 

adulta atinge mais de 20% da população em 17 dos 20 países latino-americanos. 

(Aballay, Eynard, Díaz, Navarro, Muñoz, 2013). 

Assim como é possível observar na Figura 2, em todos os países da América 

do Sul, exceto Argentina, Colômbia, Bolívia e Brasil, mais de 50% da população 

possui sobrepeso. Entretanto, é importante destacar que no Brasil, a estimativa de 

sobrepeso quase chega a 50% da população, e, segundo dados do IBGE no ano de 

2011, as estimativas eram de que 14,8% da população encontrava-se obesa e 

somente 2,7% apresentavam déficit de peso. A pesquisa demonstrava ainda que 
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desde o ano de 1974, a população acima de 20 anos passou a apresentar excesso 

de peso e obesidade, sendo que o excesso de peso, entre as mulheres, aumentou 

de 28,7% para 48%, reforçando a gravidade do panorama no país ao longo dos 

anos. (IBGE, 2011; Aballay, Eynard, Díaz, Navarro, Muñoz, 2013; Freitas, Cunha 

Júnior, Medeiros, Knackfuss, 2014).  

 

Figura 2 - Prevalência de obesidade e excesso de peso de acordo com diferentes 
estudos nacionais da América do Sul. 
 

 

Fonte: Aballay, Eynard, Díaz, Navarro, Muñoz (2013) 
 

Conforme mencionado anteriormente, as causas do sobrepeso e obesidade 

são consideradas multifatoriais, integrando uma complexa interação entre aspectos 

metabólicos, genéticos, comportamentais, sociais, culturais e psicológicos. 

Frequentemente relacionado às doenças físicas de origem metabólica 

(Diabetes tipo II, Aterosclerose, distúrbios hormonais, etc.) ou mecânica 

(Hipertensão Arterial, problemas nas articulações em função do excesso de peso, 

apnéia do sono, etc.), o sobrepeso e a obesidade estão frequentemente associados 

ao excesso de calorias, que acabam ficando armazenadas como tecido adiposo. 

(Tavares, Nunes, Santos, 2010; Venzon, Alchieri, 2014). Entretanto, o excesso de 

peso também pode acarretar, como também evidenciar em sua origem, o reflexo da 

interação dos aspectos psicológicos como os transtornos clínicos psiquiátricos, 

comportamentais e de personalidade (Venzon, Alchieri, 2014). 
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Segundo Venzon e Alchieri (2014), as maiores prevalências clínicas em 

pacientes com excesso de peso estão associadas aos Transtornos de Ansiedade, 

Depressão e Comportamento Alimentar, sendo que dentre os Transtornos 

Alimentares (TAs), o Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica (TCAP) e a 

Compulsão Alimentar Periódica (CAP) representam uma incidência superior, 

principalmente em indivíduos que apresentam quadro de obesidade grave. Todavia, 

a CAP não é uma condição exclusiva de pacientes de obesos graves (tipo III), 

ocorrendo também em indivíduos de peso normal como também nos que 

apresentam quadros de sobrepeso. (Freitas, Lopes, Coutinho, Appolinario, 2001).  

O aprofundamento das pesquisas tem contribuído para o fortalecimento do 

consenso que o sobrepeso e a obesidade sofrem influência dos aspectos 

psicológicos. Entretanto, o entendimento desta associação e as relações causais 

existentes, são menos evidentes do que comumente ocorre na associação de 

doenças físicas ao sobrepeso e obesidade, evidenciando a necessidade de estudos 

que explorem estes aspectos. 

Nesta discussão, torna-se importante destacar a influência dos aspectos 

culturais contemporâneos e a supervalorização do culto ao corpo. Atualmente, ao 

mesmo tempo em que o número de pessoas com sobrepeso e obesidade vêm 

crescendo, devido ao estio de vida sedentário, maior oferta de alimentos 

industrializados, aliados à força da mídia como determinantes do ambiente 

obesogênico, as exigências sociais acabam impondo aos indivíduos corpos magros 

e tonificados. Dessa forma, conflitos entre o consumo de alimentos palatáveis de 

maneira compulsiva e a manutenção de uma forma física magra ou esbelta acabam 

gerando ansiedade crescente nestes indivíduos em função da pressão social 

(Popkin, Adair, Ng, 2012; Cardoso, Costa, 2013; Silveira, Viana, 2015).  

Os comportamentos direcionados para o objetivo de conseguir um corpo que 

se enquadre nos padrões de beleza, impostos como ideal, podem afetar 

negativamente a percepção da imagem corporal, especialmente em mulheres que 

representam o quadro de sobrepeso e obesidade que tentam enquadrar-se nestes 

padrões (Appolinario, Claudino, 2000; Almeida, Zanatta, Rezende, 2012).   

O sofrimento psicológico em função da depreciação de sua forma física e 

preocupação excessiva com o peso, pode levar mulheres com sobrepeso e 

obesidade a práticas alimentares anormais de mecanismo compensatório como no 
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caso do consumo compulsivo de alimentos, assim como ocorre da CAP. (Bernardi, 

Cichelero, Vitolo, 2005).  

Além disso, indivíduos que possuem determinadas características 

psicológicas podem ter uma tendência ao agravo destes conflitos. Dentre as 

características psicológicas evidenciadas em adultos que apresentam excesso de 

peso podemos destacar: passividade e submissão, preocupação excessiva com 

comida, tendência à compulsão de alimentos, álcool e drogas, dependência e 

infantilização, primitivismo, não aceitação da imagem corporal, temor de não ser 

aceito ou amado, indicadores de dificuldades de adaptação social, bloqueio da 

agressividade, dificuldade para absorver frustração, desamparo, insegurança, 

intolerância e culpa (Campos, 1993). 

Dessa forma, dada a prevalência e impacto negativo associados, fica evidente 

a necessidade de mais estudos na área, uma vez que a junção dos fatores físicos e 

psicológicos, podem repercutir na qualidade de vida de pacientes com sobrepeso e 

obesidade, sendo necessário o aprofundamento destas inter-relações (Tavares, 

Nunes, Santos, 2010; Venzon, Alchieri, 2014). 

 

1.1.2 Comportamento alimentar e Compulsão Alimentar Periódica  

 

Dentre os aspectos que podem ser considerados tanto desencadeadores 

como mantenedores dos quadros de sobrepeso e obesidade, destacamos a relação 

entre aspectos psicológicos (emocionais) e o comportamento alimentar.  

O estudo sobre os transtornos alimentares vem sendo amplamente difundido 

nos últimos 30 anos, sendo que estes quadros psiquiátricos (descritos como 

transtornos e não como doenças pois ainda não se sabe ao certo a sua 

etiopatogenia) vem acometendo principalmente o comportamento alimentar de 

mulheres em diferentes faixas etárias (Mosca, Costa, Ramos, Asano, Ferreira, 

2010). 

Dentre os transtornos alimentares, a compulsão alimentar (“binge eating” na 

língua inglesa) tem sido destacada ao longo dos anos, uma vez que tem sido uma 

desordem identificada com frequência, principalmente entre as mulheres, estimando-

se que esteja presente em 2-5% da população em geral. Em indivíduos com 

obesidade, este índice está entre 8-10%, sendo que mais de 30% dos obesos 

mórbidos padecem desse distúrbio, possuindo grande impacto psicossocial na vida 
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dos indivíduos (Silva, Araújo, 2012; Andrés, Saldaña, 2014; Herbozo, Schaefer, 

Thompson, 2015). 

A presença de compulsão alimentar entre pessoas com sobrepeso e 

obesidade, foi descrita pela primeira vez por Stunkard (1959), quando observou que 

alguns pacientes com obesidade apresentavam um tipo de perturbação do 

comportamento alimentar semelhante aos ataques dos pacientes com BN.  

 Entretanto, o interesse pela temática foi despertado apenas anos depois, 

quando Spitzer, Devlin, Walsh, Hasin, Wing, Marcus et al. (1992) e Spitzer, 

Yanovski, Wadden, Wing, Marcus, Stunkard et al. (1993), chamaram a atenção para 

um novo tipo de transtorno alimentar que descrevia a perturbação alimentar de um 

grande número de indivíduos que sofriam de episódios de compulsão alimentar 

recorrente (CAP), e que atualmente é conhecido como TCAP. 

Diante deste panorama, diversas discussões emergiram sobre a temática, até 

que o TCAP passa a ser incluído no Apêndice B do Manual Diagnóstico e Estatístico 

dos Transtornos Mentais IV (DSM-IV) (APA, 1994) como um possível transtorno 

alimentar a ser melhor estudado. 

Ao longo dos anos, críticas surgiram e novos possíveis transtornos 

alimentares foram descritos na literatura científica. A alta prevalência de TCAP em 

relação a outros tipos de TAs, principalmente em pacientes com diferentes graus de 

obesidade, além das comorbidades psiquiátricas geralmente associadas ao 

transtorno, fizeram com que novas propostas fossem lançadas na quinta edição do 

DSM-V, divulgado no ano de 2013. Dentre elas, a elevação do TCAP como 

categoria diagnóstica oficial, deixando de fazer parte do apêndice, passando a ser 

classificado como uma TA especificado (Cozer, Pisciolaro, 2011; Venzon, Alchieri, 

2014). 

Com a nova classificação, algumas mudanças nos critérios diagnósticos do 

TCAP ocorreram, como a alteração na frequência de episódios compulsivos 

semanais para a frequência de um episódio semanal, além da duração dos 

sintomas, que deveriam ocorrer por pelo menos três meses. (APA, 2013). Além 

disso, os episódios de CAP, característicos do TCAP podem ocorrer em associação 

tanto com transtornos psiquiátricos e clínicos, tais como AN, BN, depressão, 

obesidade, entre outros. (APA, 1994; 2013). 

Destaca-se que episódios de compulsão (“binge”) recorrentes, sem o 

preenchimento de todos os critérios diagnósticos para o TCAP, são denominados de 
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Compulsão Alimentar Periódica (CAP). Por vezes, a diferenciação entre CAP e 

TCAP pode gerar confusão, principalmente quando um indivíduo apresenta 

episódios de CAP, no entanto não preenche todos os critérios para o TCAP. Além 

disso, a CAP pode ser um comportamento eventual, que pode não apresentar 

incômodo ao indivíduo, como pode também trazer tamanho desconforto que o leve a 

procurar tratamento (Borges, Jorge, 2000; Venzon, Alchieri, 2014). 

A CAP é considerada um dos principais comportamentos preditores de 

quadros de sobrepeso e obesidade, sendo que estudos já apontam associações 

bem estabelecidas entre comer compulsivo (ou em excesso), perda de controle e 

excesso de peso, dificultando muitas vezes o tratamento dietoterápico (Mailloux, 

Bergeron, Meilleur, D’Antono, Dubé, 2013; Costa, Pinto, 2015). 

Este comportamento é caracterizado pelo consumo de uma quantidade de 

comida maior do que a maioria das pessoas consideraria normal, em um período 

limitado de tempo (até duas horas), acompanhado da sensação de perda de controle 

sobre o ato de comer, sem qualquer comportamento compensatório, diferentemente 

de outros transtornos como na BN e AN, através uso de laxativos e/ou purgativos, 

por exemplo, para evitar um possível ganho de peso (Nicoli, Liberatore Junior, 2011;  

Cardoso, Costa, 2013; Grilo, 2013). A ingestão de uma quantidade elevada de 

comida ocorre geralmente sem a presença de outras pessoas e até que os 

indivíduos sintam desconforto em função da expansão gástrica, seguido de 

sentimento de culpa e repúdio por ter comido demais (Silva, Araújo, 2012). 

Em pesquisa, a CAP pode ser avaliada de diferentes formas, seja através de 

entrevistas clínicas; questionários auto-aplicáveis; automonitorização do indivíduo 

que apresenta comportamento compulsivo, etc. (Freitas, Gorenstein, Appolinário, 

2002). Dentre os questionários autoaplicáveis utilizados para avaliar CAP, apenas o 

Binge Eating Scale (BES) foi traduzido e validado no Brasil, passando a ser 

nominado como Escala de Compulsão Alimentar Periódica (ECAP). A ECAP tem 

como objetivo rastrear a CAP em indivíduos obesos avaliando a gravidade do 

transtorno como também sua ausência (Freitas, Lopes, Coutinho, Appolinário, 2001). 

A presença de CAP em mulheres que apresentam sobrepeso e obesidade 

tem sido evidenciada de forma significativa na literatura. (Nicoli, Liberatore Junior, 

2011; Forrester-Knauss, Zemp Stutz; 2012; Grilo, White, Masheb, 2012; Mailloux, 

Bergeron, Meilleur, D’Antono, Dubé, 2013; Andrés, Saldaña, 2014; Duarte, Pinto-

Gouveia, Ferreira, 2014; Leombruni, Rocca, Fassino, Gastaldi, Nicotra, Siccardi et 
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al., 2014; Lo Coco, Salerno, Bruno, Caltabiano, Ricciardelli, 2014; Herbozo, 

Schaefer, Thompson, 2015).  

Outra questão pertinente associada à compulsão alimentar, é a frequência da 

realização de dietas e restrição alimentar, sendo mais comum em mulheres com 

sobrepeso e obesidade que apresentam maior insatisfação com a forma e peso. 

Neste contexto, a CA pode ser entendida como uma forma de defesa psicológica, 

em que o exagero na ingestão de alimentos representaria um processo psicológico 

no qual o indivíduo usaria a comida para enfrentar sentimentos de inadequação 

pessoal decorrentes da insatisfação com a imagem corporal (Forrester-Knauss, 

Zemp Stutz, 2012; Andrés, Saldaña, 2014; Silveira, Viana, 2015).  

Além destas questões, é importante destacar outros fatores associados como 

a baixa autoestima, afeto negativo, depressão, ansiedade, autocrítica inadequada, 

maior impulsividade ao comer, sentimentos de inadequação, vergonha, insatisfação, 

e supervalorização com o peso e a forma corporal, que podem acarretar em 

problemas com a imagem corporal, e afetar negativamente a qualidade da vida de  

mulheres que apresentam sobrepeso e obesidade (Nicoli, Liberatore Junior, 2011; 

Forrester-Knauss, Zemp Stutz; 2012; Grilo, White, Masheb, 2012; Mailloux, 

Bergeron, Meilleur, D’Antono, Dubé, 2013; Andrés, Saldaña, 2014; Duarte, Pinto-

Gouveia, Ferreira, 2014; Leombruni, Rocca, Fassino, Gastaldi, Nicotra, Siccardi et 

al., 2014; Lo Coco, Salerno, Bruno, Caltabiano, Ricciardelli, 2014; Herbozo, 

Schaefer, Thompson, 2015).  

Alguns estudos vêm sugerindo que as perturbações na imagem corporal são 

sintomáticas no TCAP. As preocupações com a forma e peso do corpo parecem ser 

pontos essenciais de análise e exigem atenção especial no tratamento de mulheres 

com sobrepeso e obesidade. (Ahrberg, Trojca, Nasrawi, Silja Vock, 2011).  

Em um estudo de revisão sistemática realizada por Ahrberg, Trojca, Nasrawi, 

Silja Vock (2011), verificou-se que no TCAP, o componente cognitivo-afetivo dos 

distúrbios da imagem corporal foi examinado com relativa frequência, sendo 

caracterizados pela preocupação excessiva com a forma e peso do corpo. Além 

disso, os autores enfatizam a importância da clarificação sobre os fatores 

psicológicos como a depressão e ansiedade para uma compreensão mais ampla 

sobre a perturbação na imagem corporal no TCAP, uma vez que estes fatores 

podem ser importantes variáveis de confusão, uma vez que o transtorno apresenta 

alta comorbidade para depressão e ansiedade.  
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Neste sentido, pode-se perceber uma relação estreita entre o TCAP e 

preocupações/insatisfação com a imagem corporal, e podem contribuir de forma 

negativa na qualidade de vida de pacientes com sobrepeso e obesidade. Isto pode 

ser explicado pelo fato de que mulheres que apresentam CAP (ou TCAP), muitas 

vezes mostram uma percepção negativa de sua imagem corporal em função de 

baixa autoestima (além de quadros de depressão e/ou ansiedade), e podem acabar 

evitando relacionamentos e/ou situações sociais que possam expor a sua aparência 

física e o comportamento alimentar inadequado (Nicoli, Liberatore Junior, 2011; 

Folope, 2012). 

 

1.1.3  Imagem Corporal e (in) satisfação com o corpo, peso e aparência. 

 

Historicamente, as alterações na percepção do corpo constituíram o mote 

para as primeiras pesquisas sobre imagem corporal, destacando os neurologistas 

Henry Head e Paul Schilder, que em meados do século XX começaram a 

desenvolver estudos sobre a temática (Campana, Tavares, Júnior, 2012; Ribeiro, 

Tavares, Caetano, 2012).  

Em 1911, os neurologistas ingleses Head e Holmes, a partir de seus estudos, 

desenvolveram a teoria de que cada um de nós possui um “padrão postural”, ou 

seja, uma figura de si, a qual não temos consciência, formada pela postura de nosso 

corpo. Ainda definiram que o termo “imagem” deveria ser usado quando a 

informação do corpo se tornava consciente, diferindo-se do “esquema”, o qual se 

referia apenas ao processo pré-consciente. A partir desta teoria, a expressão 

“esquema corporal” foi difundida na época, especialmente pelos neurologistas 

(Campana, Tavares, 2009). 

Por volta de 1923, Paul Schilder empregou primeiramente o termo “esquema 

corporal” em suas pesquisas preliminares, realizadas a partir da observação clínica 

de pacientes que apresentavam lesão cerebral e que provocavam dificuldades na 

diferenciação entre direita e esquerda (Schilder, 1999). 

Nesta época, a atenção dos neurologistas estava voltada para a compreensão 

de fenômenos como o membro fantasma e anosognosia, considerados maneiras 

distorcidas de percepção do próprio corpo. Pensar na existência de uma imagem 

corporal proporcionava aos pesquisadores um melhor entendimento para os casos 

clínicos que se apresentavam na época. Além disso, tornava-se pertinente pensar os 
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fenômenos para além dos aspectos essencialmente neurológicos (Campana, 

Tavares, 2009; Ribeiro, Tavares, Caetano, 2012). 

Dessa forma, Schilder (1999) procurou investigar os mecanismos do sistema 

nervoso central que são importantes para a construção da imagem corporal que 

todos têm de si mesmo, levando em consideração tanto os aspectos relacionados à 

Fisiologia, Neuropatologia, mas também à Psicologia, através dos mecanismos 

psíquicos constituintes da imagem corporal. 

Outro pesquisador de renome nos estudos sobre a imagem corporal foi Seymour 

Fisher (1990), um dos primeiros psicólogos a investigar o fenômeno de maneira 

aprofundada, tendo como base as proposições Schilder. (Ribeiro, Tavares, Caetano, 

2012).  

Ambos os pesquisadores foram os pioneiros na consolidação de um novo 

paradigma na abordagem do tema: utilizavam uma perspectiva dinâmica e integrada 

que considera uma multiplicidade de ângulos para entender as relações entre o 

sujeito e seu corpo, em uma visão totalidade (Campana, Tavares, 2009). 

Partindo da conceitualização proposta por Schilder (1999, p.5), a imagem 

corporal pode ser entendida como 

 

[...] aquela representação que formamos mentalmente do nosso próprio 
corpo, isto é, a forma como ele nos aparece; é a imagem tridimensional que 
todo mundo tem de si mesmo. Imagem corporal é um termo usado que se 
refere ao corpo como experiência psicológica e focaliza as atitudes e 
sentimentos do indivíduo para com seu próprio corpo. Diz respeito às 
experiências com o corpo e à maneira como foram organizadas tais 
experiências.  

 

 

Nesta perspectiva, é importante destacar que ao estudar a imagem corporal, o 

que vem à tona são os seus traços mais marcantes, mais estáveis (Campana, 

Tavares, 2009). 

Desta forma, a construção da imagem corporal é um processo dinâmico da 

interação entre aspectos fisiológicos, libidinais e sociais, sendo continuamente 

destruída e reconstruída, durante toda a vida e conforme as experiências vividas 

(Schilder, 1999). 

Segundo Schilder (1999), a experiência do corpo refere-se primeiramente a um 

nível estritamente fisiológico, um segundo nível marcado pelo envio de informações 

para a consciência, um terceiro nível marcado pela experiência psicológica da 
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consciência e o quarto e último nível em que se dá a interação entre os aspectos 

fisiológicos e a experiência somática. Cabe destacar que estes níveis 

necessariamente interagem entre si e a experiência do corpo é vivenciada de forma 

diferente para cada pessoa. (Campana, Tavares, 2009).  

Atualmente, existe uma multiplicidade de formas para se entender e pesquisar 

sobre imagem corporal. As definições sobre a IC como sendo satisfação com o 

peso, satisfação corporal, percepção do tamanho corporal, satisfação com a 

aparência, avaliação da aparência, entre outros, são termos que, muitas vezes 

tratam de um mesmo assunto e dependendo do olhar do pesquisador, também 

podem ser interpretados de formas distintas. (Thompson, Heinberg, Altabe, Tantleff-

Dunn,1998) 

De forma geral, os pesquisadores concordam que alguns distúrbios da imagem 

corporal acontecem em duas dimensões: na percepção e na atitude. A dimensão 

atitudinal é formada por afetos, crenças e comportamentos e sua avaliação se dá 

através de instrumentos que avaliam a atitude em relação à IC em três 

componentes: afetivo, cognitivo e comportamental. Todavia, foi observado que a 

insatisfação com a aparência física do corpo poderia ser considerada como uma 

outra dimensão da atitude. Esta por sua vez, é considerada multidimensional e pode 

ser entendida em três aspectos: (in) satisfação com o peso; (in) satisfação corporal; 

e (in) satisfação com a aparência (Thompson, Heinberg, Altabe, Tantleff-Dunn, 1998; 

Campana, Tavares, 2009).  

Dentro deste contexto, diversos estudos vêm demonstrando que a insatisfação 

com o corpo, com o peso e com aparência tem sido descrita com frequência em 

mulheres com sobrepeso e obesidade. Os estudos também apontam a estreita 

relação entre a insatisfação com a imagem corporal e compulsão alimentar periódica 

(Nicoli, Liberatore Junior, 2011; Grilo, White, Masheb, 2012; Forrester-Knauss, Zemp 

Stutz; 2012; Mailloux, Bergeron, Meilleur, D’Antono, Dubé, 2013; Lo Coco, Salerno, 

Bruno, Caltabiano, Ricciardelli, 2014; Leombruni, Rocca, Fassino, Gastaldi, Nicotra, 

Siccardi et al., 2014; Duarte, Pinto-Gouveia, Ferreira, 2014; Andrés, Saldaña, 2014; 

Herbozo, Schaefer, Thompson, 2015). 

Em muitos casos, o sobrepeso e a obesidade podem resultar em conflitos entre 

o corpo real e o ideal, gerando mudanças na percepção da imagem corporal das 

mulheres com relação à insatisfação corporal, estimulando a busca de soluções, 

muitas vezes prejudiciais à saúde física e mental, relacionadas a sentimentos de 
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inadequação, e baixa autoestima (Silveira, Viana, 2015). Esta realidade pode 

desencadear conflitos e intenso sofrimento psíquico em mulheres que apresentam 

sobrepeso e obesidade, uma vez que a insatisfação com sua imagem corporal pode 

levar a comportamentos como a frequência na realização de dietas ou alimentação 

restritiva, que acabam não se sustentando, muitas vezes em função dos episódios 

de CAP, fazendo com que vivenciem sentimento de culpa e falta de controle, 

tornando isto um ciclo que exige atenção multiprofissional e interdisciplinar para 

questões alimentares e de saúde mental.  

Dessa forma, torna-se de fundamental importância a avaliação destas relações 

nas demais esferas da vida dos indivíduos, principalmente no que se refere no 

impacto à saúde – (física e mental) e qualidade de vida. 

 

1.1.4 Saúde e Qualidade de Vida  

 

Durante muitos anos, o conceito de saúde era associado ao contrário de doença 

e ou enfermidade. Entretanto, no ano de 1948, a World Health Organization passa a 

definir saúde como a presença de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a 

ausência de doença ou enfermidade.  

Nos últimos anos, cada vez mais tem-se observado a aproximação do conceito 

de saúde e noção sobre qualidade de vida, a partir de crescentes discussões e o 

reforço sobre o uso da QV como um conceito necessário na prática dos cuidados e 

pesquisa em saúde, uma vez que possui caráter dinâmico, multifatorial, 

multidimensional e polissêmico (Minayo, Hartlz, Buss, 2000; Landeiro, Pedrozo, 

Gomes, Oliveira, 2011). 

Historicamente, a expressão “qualidade de vida” foi utilizado pela primeira vez no 

ano de 1964 pelo presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, ao declarar que 

"os objetivos não podem ser medidos através do balanço dos bancos. Eles só 

podem ser medidos através da qualidade de vida que proporcionam às pessoas".  

A partir de 1970, as noções e o interesse pelos conceitos relacionados a “padrão 

de vida” e “qualidade de vida”, foram inicialmente discutidos por filósofos, cientistas 

sociais e políticos. (Fleck, Fachel, Louzada, Xavier, Chachamovich, Vieira et al., 

1999; Tavares, Nunes, Santos, 2010).  

No cenário brasileiro, este mesmo ano marcou os primeiros debates e a inclusão 

dos termos nas discussões envolvendo as questões práticas dos serviços de saúde, 
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e, com a Constituição de 1988 e a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) o foco 

da QV passa a ser dirigida principalmente para os usuários do SUS. (Landeiro, 

Pedrozo, Gomes, Oliveira, 2011). 

Com o crescente desenvolvimento tecnológico da Medicina e Ciências afins, 

houve uma revolução tecnológica na área biomédica, e que trouxe como uma 

consequência negativa a sua progressiva desumanização. Esse processo levou a 

prática médica a uma ênfase na técnica, no racional, no objetivo, no econômico, no 

público, etc., e a um quase abandono dos aspectos psicossociais e emocionais, 

subjetivos, no trato das doenças e tratamentos. (Torres, 2003). 

A partir deste panorama, a preocupação com o conceito de "qualidade de 

vida” ganha espaço e discussão dentro das ciências humanas e biológicas, no 

sentido de valorizar parâmetros mais amplos, que envolvessem a ética do cuidado, e 

que não apenas o controle dos sintomas dos pacientes, o aumento da expectativa 

de vida ou a diminuição da mortalidade. (Fleck, Fachel, Louzada, Xavier, 

Chachamovich, Vieira et al., 1999) 

Desta forma, a partir dos estudos realizados na época, como os ensaios clínicos 

randomizados, a avaliação da qualidade de vida passou a ser um dos critérios de 

avaliação, além da eficácia (efeitos da droga que modificam a doença) e da 

segurança (reações adversas a drogas).  

Dentro deste contexto, surgem na década de 1970 nos Estados Unidos; na 

Europa, na década de 1980 e nos países em desenvolvimento a partir da década de 

1990, os estudos sobre bioética - um neologismo derivado das palavras gregas bios 

(vida) e ethike (ética), em que se discute fundamentos epistemológicos e sua 

abrangência temática, todavia sua maior preocupação era a de prover a qualidade 

de vida aos indivíduos. (Torres, 2003).  

O conceito sobre qualidade de vida vem recebendo diversas definições ao longo 

do tempo e não existe um consenso sobre sua definição, porém, os pesquisadores 

parecem concordar que a qualidade de vida é um conceito dinâmico, amplo, 

subjetivo e polissêmico. (Landeiro, Pedrozo, Gomes, Oliveira, 2011). 

Neste contexto, o primeiro passo para a busca de uma definição foi realizado 

pelo Grupo de Qualidade de Vida da WHO (1995), sob a coordenação de John Orle, 

ao reunir diversos pesquisadores de todo o mundo e criar o instrumento World 

Health Organization Quality of Life (WHOQOL), desenvolvido para auxiliar na 

conceitualização da QV (Fleck, 2000).  
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A partir disso, a QV passa a ser definida como a percepção que o indivíduo tem 

de si mesmo, em relação aos seus objetivos, ideias, preocupações, expectativas, 

considerando o contexto em que está inserido. Dessa forma, em sua essência leva 

em consideração os aspectos ligados à subjetividade e a multidimensionalidade. 

(WHO, 1995; Fleck, Fachel, Louzada, Xavier, Chachamovich, Vieira et al., 1999; 

Santos, Carvalho, Chaves, Goyatá, 2012). 

Os aspectos ligados à subjetividade do indivíduo possuem relação com seu 

bem-estar físico, funcional, emocional e social, ou seja, considera a percepção que a 

pessoa tem sobre o seu estado de saúde e sobre os aspectos não-médicos do seu 

contexto de vida (WHOQOL Group, 1995). 

 Já o aspecto relacionado à multidimensionalidade ao entendimento de que 

diferentes facetas, incluindo o relacionamento com a família, a própria saúde, a 

saúde de pessoas próximas, as questões financeiras, a moradia, a independência, a 

religião, a vida social e as atividades de lazer se relacionam entre si. Desse modo, 

avaliar a QV implica considerar a interação de vários critérios de natureza biológica, 

psicológica e social. (Freitas, Barbosa, 2015). 

Pode-se perceber, portanto, que a QV é um conceito amplo que abarca a 

complexidade das inter-relações entre o meio ambiente com aspectos físicos, 

psicológicos, nível de independência, relações sociais e crenças pessoais dos 

indivíduos (Fleck, 2000).  

Alguns estudos vêm demonstrando que, em função de seu significativo impacto 

na saúde, bem-estar psicológico e longevidade, o sobrepeso e a obesidade vêm 

impactando negativamente a qualidade de vida de indivíduos acometidos por estas 

condições. Além disso, vários estudos têm apontado a estreita relação entre o 

sobrepeso e a obesidade e o declínio da QV, sendo esta inversamente proporcional 

ao IMC, ou seja, quanto maior o IMC, pior a QV (Reis, Contijo, Cardoso, 2010; 

Tavares, Campos, Nunes, 2010; Santos, Carvalho, Chaves, Goyatá, 2012). 

Dessa forma, torna-se essencial conhecer os aspectos que influenciam a QV das 

pessoas que apresentam sobrepeso e obesidade, principalmente aqueles 

relacionados às questões psicológicas/emocionais que comprometem a QV e 

consequentemente o bem-estar da pessoa, influenciando de maneira geral a saúde 

do indivíduo. (Tavares, Campos, Nunes, 2010).  

Dentre estes aspectos, alguns estudos vêm destacando as interações entre QV 

e compulsão alimentar em pessoas com sobrepeso e obesidade, e vem apontando 
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questões envolvendo a autoestima, esquiva de relações e medo da discriminação, 

especialmente em mulheres com obesidade que apresentam compulsão alimentar 

(Tavares, Campos, Nunes, 2010; Palmeira, Pinto-Gouveira, Cunha, 2016) 

Além disso, destaca-se que pacientes, em especial mulheres com obesidade, 

possuem baixa auto-estima, maiores problemas com a imagem corporal 

(preocupação, insatisfação), maior compulsão alimentar e consequentemente menor 

qualidade de vida, tornando-se necessário o aprofundamento acerca das inter-

relações entre estas três temáticas (Nicoli, Liberatore Junior, 2011; Leombruni, 

Rocca, Fassino, Gastaldi, Nicotra, Siccardi et al., 2014; Lo Coco, Salerno, Bruno, 

Caltabiano, Ricciardelli, 2014). 

 

 

1.2 Objetivos 

 

1.1.1 Geral 

 

- Analisar a relação entre compulsão alimentar, imagem corporal e a qualidade de 

vida de mulheres com sobrepeso e obesidade. 

 

1.1.2 Específicos: 

 

- Identificar a presença/ausência, e o grau de compulsão alimentar em mulheres 

com sobrepeso e obesidade; 

- Identificar a presença/ausência de insatisfação com a imagem corporal de 

mulheres com sobrepeso e obesidade; 

- Identificar o nível de qualidade de vida de mulheres com sobrepeso e 

obesidade; 

- Comparar as variáveis relacionadas a idade, peso, estatura, IMC e os escores 

da ECAP e BSQ de mulheres com sobrepeso e obesidade 

- Comparar os domínios e a qualidade de vida geral de mulheres com sobrepeso 

e obesidade;  

- Correlacionar o escore geral da CAP com a IC de mulheres com sobrepeso e 

obesidade; 
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- Correlacionar a CAP, domínios e a qualidade de vida geral de mulheres com 

sobrepeso e obesidade. 

- Identificar informações complementares relacionadas ao comportamento 

alimentar, percepções e sentimentos com relação à imagem corporal e qualidade 

de vida das na percepção participantes.  

 

Justificativa 

 

O número de pessoas com sobrepeso tem aumentado consideravelmente ao 

longo dos anos, tornando-se um dos principais preditores para a obesidade. 

Considerada uma doença crônica e de etiologia multifatorial, a obesidade vem sendo 

considerada um dos maiores desafios de saúde pública tanto nacionalmente quanto 

internacionalmente, pelo aumento progressivo de casos e suas repercussões 

biopsicossociais.  

Em contraponto, cada vez mais deparamo-nos com demandas sociais, 

especialmente entre as mulheres, em busca de soluções para atingir padrões 

estéticos culturalmente impostos, veiculados à ideais (por vezes impossíveis) de 

valorização e associação entre corpos magros, beleza e satisfação pessoal. No caso 

de mulheres com sobrepeso e obesidade que apresentam CAP, estas relações 

podem apresentar impacto negativo, principalmente no que se refere à qualidade de 

vida das mesmas. 

Entender estas inter-relações, se faz necessário para a comunidade científica 

em geral, pois possibilitará um olhar diferenciado e aprofundado, voltado para os 

aspectos psicológicos que envolvem a temática, visto a etiologia multifatorial dos 

quadros de sobrepeso e obesidade.  

A partir disso, o olhar voltado para o conhecimento interdisciplinar que 

perpassa esta temática, poderá ser integrado à rede de atenção à saúde, por meio 

da assistência multidisciplinar, favorecendo positivamente a saúde pública como um 

todo, principalmente na prevenção, promoção e recuperação da saúde de indivíduos 

com sobrepeso e obesidade. 

Neste sentido, estabelecer as relações entre compulsão alimentar periódica, 

imagem corporal e qualidade de vida no contexto do sobrepeso e obesidade, pode 

auxiliar profissionais de diferentes áreas a entender os processos e mecanismos 

destas inter-relações, e reforçar a importância do apoio e assistência 
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multiprofissional e interdisciplinar à esta população, visto a complexidade de fatores 

que permeiam a temática. 

Assim, a aquisição e domínio deste conhecimento por equipes 

multiprofissionais que realizam acompanhamento com pacientes com sobrepeso e 

obesidade torna-se essencial, para que a atuação e planejamento terapêutico sejam 

realizados de forma mais direcionada a fim de oferecer uma melhor qualidade na 

assistência para essas pessoas, tanto em termos de prevenção quanto tratamento.  

Para os profissionais da saúde mental, a psicoeducação realizada com os 

pacientes sobre sua condição, possibilitará que os mesmos tomem conhecimento 

sobre sua condição, estimulando assim o autoconhecimento, mudança de 

comportamento através da ressignificação do seu comportamento alimentar e 

sentimentos relacionamentos a imagem corporal e percepção sobre o seu bem-estar 

físico e mental. Desta forma, a formulação de estratégias terapêuticas bem definidas 

beneficiará esta população em especial, pois as ações dos diversos profissionais 

que atendem às suas demandas serão bem direcionadas.  

Portanto, o investimento de pesquisas envolvendo a temática supracitada 

configura-se como uma área de significativa importância na contemporaneidade, 

visto a complexidade da temática em questão. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa descritiva de caráter transversal possui uma abordagem quanti-

qualitativa, objetivando descrever a relação entre compulsão alimentar, imagem 

corporal e qualidade de vida de mulheres com sobrepeso e obesidade.  

 Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (UERN), através do parecer nº 1.382.799, CAAE nº 

51141315.1.0000.5294. 

 

2.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

2.2.1 População 

 

A população deste estudo foi composta por mulheres atendidas no Projeto de 

Extensão “Mais Saúde” da Faculdade de Educação Física (FAEF) da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e do Centro de Controle de Obesidade 

na cidade de Mossoró-RN.  

Ambos os lugares são abertos para toda a população Mossoroense e dispõe 

de atividades direcionadas para o tratamento do sobrepeso e obesidade por 

intermédio da prática de atividade física. 

 

2.2.2 Amostra 

 

As participantes foram selecionadas de forma não probabilística intencional, 

escolhidos pela disponibilidade das participantes abordadas em participar da 

pesquisa, utilizando-se do critério de saturação para justificar a interrupção do 

recrutamento de novos participantes para a pesquisa. Dessa maneira, a coleta de 

dados foi interrompida quando foi constatado que elementos novos para subsidiar as 

análises e a teorização almejada não são mais depreendidos no local que a 

pesquisa estava sendo executada. (Fontanella, Luchesi, Saidel, Ricas, Turato, Melo, 

2011).  
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Assim, foram incluídas na pesquisa, 33 mulheres na faixa etária de 20 a 60 

anos, com Índice de Massa Corporal (IMC) a partir de 25 Kg/m², configurando 

classificação de sobrepeso (n=14) e diferentes graus de obesidade (n=19), de 

acordo com a WHO (2006). 

Foram excluídas do estudo mulheres grávidas e/ou lactantes; que já 

realizaram cirurgia bariátrica; com transtornos psiquiátricos como psicoses, retardo 

mental e/ou déficit cognitivo que as impossibilitassem de responder aos 

instrumentos e questionamentos, além de deficiências sensoriais ou físicas 

incapacitantes por conta de suas possíveis interferências na imagem corporal e 

qualidade de vida das participantes. 

 

2.3 INSTRUMENTOS  

 

2.3.1 Escala de Compulsão Alimentar Periódica (ECAP) 

 

A Escala de Compulsão Alimentar Periódica (ECAP), ou como em sua versão 

original Binge Eating Scale (BES), é um questionário auto-aplicável, desenvolvido 

por Gormally, Black, Daston, Rardin (1982), baseado nos critérios diagnósticos 

propostos pelo DSM-IV para compulsão alimentar, traduzido e adaptado para o 

português brasileiro por Freitas, Lopes, Coutinho, Appolinário (2001), e amplamente 

utilizado como ferramenta para rastrear e identificar indivíduos com e sem CAP.  

A ECAP é uma escala do tipo Likert, constituída por uma lista de 16 itens e 62 

afirmativas, das quais deve ser selecionada, em cada item, aquela que melhor 

representa a resposta do indivíduo. Cada afirmativa corresponde um número de 

pontos de 0 a 3, abrangendo desde a ausência (“0”) até a gravidade máxima (“3”) da 

CAP. O escore final é o resultado da soma dos pontos de cada item (ANEXO I).  

As questões que compõe a escala abordam comportamentos como a falta de 

controle no impulso para comer; sentimento de culpa ou ódio de si mesmo pelo seu 

comportamento alimentar, comer até sentir-se empanturrado, comer rapidamente e 

excessivamente mesmo sem estar com fome, constrangimento ao comer na 

presença de outras pessoas, insatisfação com o próprio corpo em função do 

excesso de peso, comer para alívio de afetos desagradáveis, entre outros (Freitas, 

Lopes, Coutinho, Appolinário, 2001). 
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A classificação dos indivíduos é realizada de acordo com os seguintes 

escores, conforme o quadro abaixo: 

 

 

Figura 3. Classificação do grau de compulsão alimentar conforme escore da 
Escala de Compulsão Alimentar Periódica (ECAP) 

 

CLASSIFICAÇÃO ESCORE TOTAL 

Ausência de CAP ≤ a 17 pontos 

CAP moderada Entre 18 e 26 pontos  

CAP grave ≥ 27 pontos 

 
Fonte: Freitas, Lopes, Coutinho, Appolinário (2001). 

 

A ECAP tem demonstrado ser um instrumento adequado para o rastreamento 

de CAP, pois identifica e discrimina indivíduos obesos de acordo com a gravidade da 

compulsão alimentar como também a sua ausência. Além disso, auxilia no 

planejamento de estratégias terapêuticas adequadas e na avaliação do tratamento 

dos indivíduos, tendo em vista que o subgrupo de pacientes obesos parece 

apresentar uma evolução clínica diferenciada dos obesos sem CAP (Freitas, Lopes, 

Coutinho, Appolinário, 2001). 

 

2.3.2 Body Shape Questionnaire (BSQ) 

 

O Questionário de Imagem Corporal (BSQ – Body Shape Questionnaire) foi 

elaborado originalmente por Cooper, Taylor, Cooper, Fairburn em 1987. Sua 

tradução e adaptação e validação por realizada por Di Pietro (2001), e tem como 

objetivo mensurar a insatisfação e preocupações com a imagem corporal.  

A versão brasileira é formada por 34 itens agrupados em 4 fatores 

relacionados a: autopercepção da forma corporal” (questões 

1,2,3,4,5,6,9,10,11,14,15,16,17,19,21,22,23,24,28,30,33 e 34); a “preocupação 

comparativa” (questões 12,20,25,29 e 31); “atitude” (questões 7, 13, 18, 26 e 32); 

“alterações graves” (questões 8, 27) (ANEXO II). 

Na escala do tipo Likert de seis pontos (nunca, raramente, às vezes, 

frequentemente, muito frequentemente, sempre), o avaliado aponta com que 



38 

 

frequência, nas últimas quatro semanas, vivenciou os eventos propostos pelas 

alternativas. (Campana, Tavares, 2009). 

A classificação dos resultados foi realizada a partir do escore total de pontos 

obtidos e reflete o grau de preocupação com a imagem corporal, conforme a figura 

abaixo: 

 
Figura 4. Classificação do grau de preocupação com a imagem corporal conforme 
escore do Body Shape Questionnaire (BSQ) 
 

CLASSIFICAÇÃO  ESCORE TOTAL 

Nenhuma preocupação ≤ a 110 pontos 

Preocupação leve >110 ou ≤ 138 pontos  

Preocupação moderada >138 ou ≤ 167 pontos 

Grave preocupação >168 pontos 

 
Fonte: Di Pietro (2001) 

 

 

2.3.3 WHOQOL-100 

 

 Quando nos referimos à avaliação da qualidade de vida precisamos definir o 

que é importante para o indivíduo, ou seja, sua percepção sobre sua posição na 

vida, no contexto cultural e sistema de valores nos quais ele está inserido, e em 

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (Fleck, Fachel, 

Louzada, Xavier, Chachamovich, Vieira et al., 1999). 

Partindo desse pensamento, o Grupo de Qualidade de Vida da WHO (1995) 

definiu o conceito de qualidade de vida como algo subjetivo, multidimensional e que 

inclui elementos de avaliação tanto positivos como negativos, desenvolveu uma 

medida aplicável e válida para uso em diversas culturas, e organizou um projeto 

colaborativo em 15 centros, cujo resultado foi a elaboração do World Health 

Organization Quality of Life-100 (WHOQOL-100).  

Atualmente, o WHOQOL-100 (ANEXO III) encontra-se disponível em 20 

idiomas diferentes (WHOQOL Group 1998), e sua versão em português foi descrita 

por Fleck, Fachel, Louzada, Xavier, Chachamovich, Vieira et al. (1999) e seguiu a 

metodologia proposta pela Organização Mundial da Saúde. 
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O WHOQOL-100 é um instrumento de auto avaliação, autoexplicativo, que 

pode ser aplicado em pessoas doentes e saudáveis, o que permite comparações, 

estabelecer pontos de referência, sendo usado como um quadro para estabelecer 

objetivos terapêuticos (Fleck, 2000). 

Possui seis domínios, sendo estes divididos em domínio psicológico, físico, 

nível de independência, relações sociais, ambiente e espiritualidade. Cada domínio 

é constituído por facetas que são avaliadas por quatro questões. Assim, o 

Instrumento é composto por 24 facetas específicas descritas na Figura 5, e uma 

faceta geral que inclui questões de avaliação global de qualidade de vida.  

 
Figura 5– Classificação do WHOQOL-100. 
 

Domínio I - Domínio físico 

1. Dor e desconforto 

2. Energia e fadiga 

3. Sono e repouso 

Domínio II - Domínio psicológico 

4. Sentimentos positivos 

5. Pensar, aprender, memória e concentração 

6. Autoestima 

7. Imagem corporal e aparência 

8. Sentimentos negativos 

Domínio III - Nível de independência 

9. Mobilidade 

10. Atividades da vida cotidiana 

11. Dependência de medicação ou de tratamentos 

12. Capacidade de trabalho 

Domínio IV - Relações sociais 

13. Relações pessoais 

14.Suporte (Apoio) social 

15. Atividade sexual 

Domínio V – Ambiente 

16. Segurança física e proteção 

17. Ambiente no lar 

18. Recursos financeiros 

19. Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade 

20. Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades 

21. Participação em, e oportunidades de recreação/lazer 

22. Ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima) 

23. Transporte 

              
Fonte: Fleck, Fachel, Louzada, Xavier, Chachamovich, Vieira et al. (1999) 
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2.3.4 Entrevista Semi-estruturada 

 

Para a investigação de informações complementares relacionadas às 

percepções e sentimentos sobre o comportamento alimentar, imagem corporal e 

qualidade de vida das participantes, foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

individuais, que possibilitaram a compreensão de uma forma mais subjetiva sobre o 

objeto de estudo. Isto porque, na pesquisa qualitativa cabe ao pesquisador decifrar o 

significado da ação humana, e não apenas descrever comportamentos, sendo 

fundamental que se considere todos os fenômenos como igualmente importantes. 

(Oliveira, Silva, 2014). 

As perguntas versavam sobre as percepções e sentimentos das participantes 

em relação ao seu corpo e suas formas, tempo de sobrepeso ou obesidade 

autorreferido (“há quanto tempo você vem percebendo o ganho de peso”); impacto 

do sobrepeso ou obesidade na autoestima, percepções sobre o comportamento 

alimentar, impacto destas questões em sua qualidade de vida, entre outros. 

As participantes foram abordadas pela pesquisadora enquanto estavam 

aguardando para realizar as atividades físicas em seus respectivos locais de 

atendimento. Após todos os esclarecimentos relativos à pesquisa, e ao concordarem 

em participar da mesma e conceder os seus depoimentos, as participantes eram 

encaminhadas para salas disponibilizadas pelas instituições, constituindo-se assim, 

ambientes tranquilos e favoráveis, que preservassem e garantissem a 

confidencialidade e sigilo das informações.  

Para garantir uma maior fidedignidade das informações, as entrevistas foram 

gravadas com um gravador digital da marca Sony, sendo posteriormente, transcritas 

e excluídas, respectivamente, para a preservação das participantes da pesquisa. 

 

2.4 ANÁLISE DOS DADOS 

  

2.4.1 Análise Quantitativa 

 

A normalidade dos dados foi analisada através do teste de Shapiro Wilk com 

um nível de confiança de (p<0,05). A partir disso, os dados foram apresentados por 
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meio de medidas de tendência central e de dispersão (média, desvio padrão, 

mediana, mínimo e máximo). Logo após, a análise inferencial foi realizada através 

do teste T para amostras independentes para as variáveis paramétricas e U de Man-

Whitney para as variáveis não paramétricas, no intuito de verificar as diferenças 

entre as variáveis dependentes e os grupos com sobrepeso e obesidade. Para 

analisar a relação entre a CAP com a Imagem Corporal e Qualidade de vida, 

utilizamos o teste de r de Pearson. Em todas as análises foi adotado o nível de 

significância menor ou igual a 0,05 (p≤0,05). 

 

2.4.2. Análise Qualitativa 

 

 A análise de conteúdo, extraído das entrevistas semiestruturadas, foi 

analisado pelo software NVivo 10, um software para análises variadas de pesquisa, 

que facilita organizar analisar e encontrar informações em dados não estruturados 

ou qualitativos como: entrevistas, respostas abertas de pesquisa, artigos, mídia 

social e conteúdo web, etc. (QSR International, 2010).  

 O software possibilita algumas funções como (a) divisão dos textos em 

unidades de significados (unidades textuais) e mapeamento das variáveis através de 

“nós” (b) organização de documentos de acordo com o tipo em pastas; (c) 

organização de todas as informações em pastas, incluindo todas as literaturas lidas 

antes e durante o estudo, e integrar a literatura com os dados para uma melhor 

discussão; (d) capacidade de usar diretamente vídeo ou dados de áudio como fonte 

de dados; (e) a comparação com o codificador cálculo Kappa que permite aos 

investigadores determinar fiabilidade (e, portanto, a estabilidade) do processo de 

codificação; entre outras funções como o mapeamento da frequência de palavras. 

(Ishak, Bakar, 2012). 

 Em primeira análise, com o objetivo de analisar a dimensão subjetiva 

oriunda das entrevistas semiestruturadas realizadas com as participantes, após a 

leitura das transcrições das entrevistas, buscou-se elencar o conteúdo dos discursos 

das mesmas em três grandes categorias (ou nós) denominados “Comportamento 

Alimentar e CAP”, “Percepção sobre a IC” e “Impacto na QV”, respectivamente. 

Dessa forma, cada trecho das entrevistas das participantes que trouxesse 

informações e/ou correspondesse à alguma das categorias, era selecionado e 

armazenado em seu respectivo “nó”. 

https://scholar.google.com.br/citations?user=ygjsxBEAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
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 Posteriormente, foram geradas “nuvens de palavras” a partir da análise de 

frequência de palavras das entrevistas. O critério utilizado na primeira análise da 

frequência de palavras utilizou apenas a seleção dos “nós” intitulados 

“Comportamento Alimentar e CAP”, “Percepção sobre a IC”. Já a segunda análise da 

frequência de palavras utilizou apenas a seleção dos “nós” intitulados 

“Comportamento Alimentar e CAP” e “Impacto na QV”.  

 Essas “nuvens de palavras” possibilitam que o pesquisador perceba a 

intensidade e frequência com que os termos são usados nos relatos das 

participantes. Pelo tamanho das palavras, pode-se ter uma melhor visualização em 

relação à recorrência com que as palavras estão presentes nos discursos. Deve-se 

atentar que, isto não significa que tais palavras, em função da sua recorrência, 

sejam mais importantes que outras. (Ishak, Bakar, 2012).  

 

  

https://scholar.google.com.br/citations?user=ygjsxBEAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Os resultados do presente estudo apontam que a obesidade em mulheres 

possui forte relação positiva com a compulsão alimentar e imagem corporal, e 

relação negativa com a qualidade de vida. 

A tabela 1 apresenta a caracterização da amostra, distribuída conforme a 

classificação de sobrepeso e obesidade.  

 

Tabela 1. Comparação das variáveis relacionadas a idade, peso, estatura, 
IMC e escores da ECAP e BSQ em mulheres com sobrepeso e 
obesidade. 

 Sobrepeso (n=14) Obesidade (n=19) Valor de p 

Idadea 30,93±7,93 38,42±13,34 0,071 

Pesob 70,94±5,91 84,81±11,39 0,001* 

Estaturab 1,64±0,04 1,58±0,06 0,006* 

IMCb 26,04 (25,08-29,58) 32,44 (30,08-41,38) 0,001* 

ECAPa 8,71±6,11 16,63±9,09 0,014* 

BSQa 104,93±35,53 136,68±34,17 0,008* 

*Diferenças significativas entre os grupos avaliados (p<0,05) 
a Valores apresentados por média e desvio padrão 
b Valores apresentados por mediana, mínimo e máximo. 

 

Pode-se perceber diferenças significativas (p<0,05) para as variáveis peso 

(p=0,001), altura (p=0,006) e IMC (p=0,001), entretanto estas diferenças já eram 

esperadas, visto as diferenças na classificação de sobrepeso e obesidade 

preconizadas pela WHO (2006) correspondendo ao IMC > 25Kg/m² e IMC > 30 

kg/m², respectivamente, e que pressupõe disparidade nos valores. 

Todavia, é importante destacar que o número de mulheres obesas (n=19) se 

sobressai, em comparação ao grupo de mulheres com sobrepeso (n=14), 

evidenciando um quadro preocupante relacionado ao excesso de peso. 

Estes resultados vão ao encontro de estudos que demonstraram que desde 

1974, os casos de sobrepeso e obesidade vêm aumentando na população acima de 

20 anos, sendo que entre as mulheres, o excesso de peso aumentou 

consideravelmente e têm representado um grave panorama no Brasil, ao longo dos 

anos, principalmente entre as mulheres. (IBGE, 2011; Santos, Carvalho, Chaves, 
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Goyatá, 2012; Aballay, Eynard, Díaz, Navarro, Muñoz, 2013; Freitas, Cunha Júnior, 

Medeiros, Knackfuss, 2014; Costa e Pinto, 2015).  

Neste contexto, deve-se considerar que o aumento da proporção de mulheres 

com excesso de peso deve-se aos múltiplos fatores que contribuem para as causas 

do sobrepeso e obesidade, assim como podemos observar no discurso das 

participantes:  

 

“Toda a minha família é acima do peso.. toda! Então claro que 
eu já tenho uma tendência natural.. E assim, depois de duas 
gravidez, dois filhos, é complicado.. Claro que a gente ganha 
peso.. eu fiquei mais cheinha depois disso [...]” (Participante 14 
– Obesidade grau I – CAP moderada) 
 
“Eu percebi que tive um aumento de peso de uns anos pra cá.. 
[...] Mas a principal mudança no meu peso foi quando comecei 
a tomar pílula anticoncepcional.. parece que fiquei com mais 
“corpo” depois disso, fiquei mais cheinha” (Participante 16 – 
Sobrepeso – Sem CAP) 
 
“Eu sempre fui gordinha, até porque eu sou muito baixinha, o 
que contribui... Na minha família todo mundo é baixinho e 
gordinho, então já puxei a família... Mas eu acho que depois da 
adolescência eu comecei a ficar mais gordinha ainda, e 
conforme foi passando o tempo, os hábitos né, eu adoro 
cerveja e gosto de uma festa... então meu a minha vida acaba 
não sendo muito saudável, eu acho”. (Participante 27 – 
Obesidade I – Sem CAP) 

 
 

Podemos perceber a multiplicidade de aspectos que podem ser considerados 

originários da problemática do excesso de peso entre as participantes do presente 

estudo, como o ganho de peso após a gestação, hábitos alimentares inadequados, 

uso de pílula anticoncepcional, histórico familiar entre outros, e que evidenciam as 

complexas interações entre aspectos metabólicos, genéticos, comportamentais, 

sociais, culturais e psicológicos que podem contribuir para o surgimento, 

desenvolvimento e/ou agravamento dos quadros de sobrepeso e obesidade. 

Entretanto, a influência dos aspectos psicológicos tem ganhado cada vez 

mais destaque nas pesquisas sobre sobrepeso e obesidade, embora o entendimento 

destas associações e as relações causais existentes sejam menos evidentes do que 

acontece mais frequentemente na associação de doenças físicas ao sobrepeso e 

obesidade. 
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Em pacientes com obesidade, as maiores prevalências clínicas estão 

associadas aos Transtornos de Ansiedade, Depressão e Comportamento Alimentar, 

sendo que dentre os Transtornos Alimentares (TAs), o Transtorno de Compulsão 

Alimentar Periódica (TCAP) e a Compulsão Alimentar Periódica (CAP) representam 

uma incidência superior. Além disso, mulheres com obesidade que enfrentam 

conflitos e sofrimento psicológico em decorrência de preocupações com sua imagem 

corporal, como depreciação da forma física e preocupação excessiva com o peso, 

podem levá-las a práticas alimentares anormais de mecanismo compensatório como 

ocorre na CAP. (Bernardi, Cichelero, Vitolo, 2005; Venzon e Alchieri, 2014).  

 

“Não vou dizer que eu gosto 100% porque eu não gosto.. Acho 

que nenhuma mulher no mundo vai dizer que ama seu corpo, 

porque estamos sempre reclamando.. vê as mulheres na 

televisão e quer ser igual às modelos.. Mas tô sempre fazendo 

minhas dietas pra tentar emagrecer um pouco... porque tudo é 

mais fácil pra pessoa magra, sem falar que ficam bem mais 

bonitas! O problema é quando eu fico muito tempo de dieta, aí 

vejo alguma comida que eu gosto...Aí eu chuto o balde!” 

(Participante 50 – Obesidade I – CAP moderada) 

“Eu sinto que quando tem alguma coisa me preocupando, 

algum problema.. eu como demais.. e eu sou aquelas pessoas 

de comer de noite.. às vezes eu me acordo a noite para comer, 

assaltar a geladeira.. mas não sei se é fome.. parece que só a 

comida faz passar aquela coisa ruim”.. (Participante 17 – 

Obesidade I – CAP moderada) 

 

Podemos observar o quanto as práticas alimentares, como a realização de 

dietas e também a alimentação em excesso, podem ser associadas aos 

mecanismos psicológicos de compensação, como por exemplo nas situações em 

que o indivíduo utiliza a comida como fonte de alívio para angústia e frustração, 

muitas vezes advindos de problemas e dificuldades do cotidiano, ou até mesmo no 

enfrentamento dos sentimentos de inadequação e preocupações com a imagem 

corporal (Forrester-Knauss, Zemp Stutz, 2012; Andrés, Saldaña, 2014; Silveira, 

Viana, 2015).  

Ainda sobre esta discussão, podemos observar na tabela 1, diferenças 

significativas (p<0,05) para as médias dos escores da ECAP e do BSQ para o grupo 

de mulheres com sobrepeso e obesidade.  
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Com relação à média dos escores da ECAP, houve diferença significativa 

(p=0,014) entre o grupo de mulheres com obesidade, que apresentou quase o dobro 

dos valores em relação ao grupo de mulheres com sobrepeso, indicando uma maior 

representatividade de CAP em mulheres com obesidade.  

Neste estudo, embora a média dos escores da ECAP no grupo de mulheres 

obesas (16,63±9,09) não tenha atingido um valor mínimo para classificação de “CAP 

moderada” (escores entre 18 e 26 pontos), é importante frisar que embora este seja 

um ponto de corte com sensibilidade suficiente, é necessário que o diagnóstico seja 

sempre confirmado por uma entrevista clínica (Ricca, Mannucci, Moretti, et al., 2000; 

Freitas, Lopes, Coutinho, Appolinario, 2001). 

Neste sentido, a entrevista traz os aspectos subjetivos do paciente e também 

pode ser utilizada como ferramenta para diagnóstico. Dessa maneira, embora 

mulheres com sobrepeso e obesidade não atinjam o ponto de corte para CAP nos 

diferentes graus da ECAP, o conteúdo expresso na fala dos pacientes pode 

evidenciar comportamentos que indicam CAP. Inclusive, a ECAP não se 

correlaciona aos critérios para o TCAP do DSM-V, reforçando a necessidade de 

entrevista clínica para respaldar os escores obtidos pela escala (Greeno, Marcus, 

Wing, 1995; Freitas, Lopes, Coutinho, Appolinario, 2001). 

 
“Eu me considero uma pessoa muito ansiosa.. tem períodos 
que eu sinto que eu fico com mais vontade de comer do que 
outros e eu não sei por que isso acontece.. Eu sinto também 
que quando eu fico estudando, nossa! Tenho que ter uma 
bolacha, alguma comida do lado.. alguma coisa pra beliscar, 
senão eu não consigo estudar.. Ou quando bate o desespero 
porque eu preciso estudar e tenho uns surtos de comer o que 
eu vejo pela frente, depois dá um ódio de ter comido... ainda 
mais que estou fazendo dieta e cuidando a alimentação.. é 
como se eu tivesse estragado tudo.. aí dá um desanimo né..” 
(Participante 12 – Sobrepeso – Sem CAP) 
 

“É uma vontade que parece que se você não comer aquilo, 
você fica doidinha.. [...] eu tenho bastante ansiedade, e uma 
coisa que eu noto: às vezes na correria do dia, eu até que 
consigo me controlar pra comer, mas quando eu chego em 
casa de noite.. [...] parece que não sinto fome de dia, mas 
quando chego de noite, eita! eu como tudo que vejo pela frente 
quase! dá um arrependimento danado!! Fico pensando porquê 
eu comi demais?! Não era pra ter comido tanto.. fica uma 
sensação ruim no estômago pra dormir” (Participante 2 – 
Obesidade I – Sem CAP) 
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Podemos observar nesses discursos, que embora algumas participantes 

tenham sido classificadas com ausência de CAP conforme a Escala de Compulsão 

Alimentar Periódica (ECAP), alguns comportamentos merecem atenção e podem ser 

enquadrados dentro dos critérios para ser considerados como episódios de 

compulsão alimentar periódica, como por exemplo o ator de beliscar alimentos sem 

estar necessariamente com fome, sensação de perda de controle sobre a 

alimentação, sensação de “empanturramento” após realizar a refeição, o 

arrependimento, desânimo e ódio por ter comido demais, entre outros, e que se 

constituem como informações importantes na avaliação e na entrevista clínica para o 

rastreio de CAP, principalmente em mulheres com obesidade (Nicoli, Liberatore 

Junior, 2011; APA, 2013; Cardoso, Costa, 2013; Grilo, 2013). 

Como podemos identificar, a obesidade demonstra impacto negativo sobre as 

variáveis relacionadas a CAP e imagem corporal. Evidências científicas têm 

apontado associação entre IMC e CAP, ou seja, quanto maior o IMC, maior a 

gravidade de compulsão alimentar, especialmente em mulheres, aumentando os 

riscos para o desenvolvimento de TCAP e grande impacto psicossocial na vida dos 

indivíduos (Napolitano, Himes, 2011; Nicoli, Liberatore Junior, 2011; Forrester-

Knauss, Zemp Stutz, 2012; Grilo, White, Masheb, 2012; Silva, Araújo, 2012; Mailloux 

et al., 2013; Andrés, Saldaña, 2014; Duarte, Pinto-Gouveia, Ferreira, 2014; 

Leombruni, Rocca, Fassino, Gastaldi, Nicotra, Siccardi et al., 2014; Lo Coco, 

Salerno, Bruno, Caltabiano, Ricciardelli, 2014; Herbozo, Schaefer, Thompson 2015).  

Ao longo dos anos, a CAP tem sido destacada em diversos estudos, uma vez 

que tem sido uma desordem identificada com frequência, principalmente entre as 

mulheres, sendo mais recorrente entre aquelas que apresentam obesidade, 

ocasionando grande impacto psicossocial na vida das mesmas (Silva, Araújo, 2012; 

Andrés, Saldaña, 2014; Herbozo, Schaefer, Thompson, 2015). 

Dessa forma, a CAP é considerada um dos principais comportamentos 

preditores como mantenedores do peso, uma vez que o comer compulsivo (ou em 

excesso), perda de controle e excesso de peso, muitas vezes dificultam o tratamento 

através de dietas para o controle do peso (Mailloux, Bergeron, Meilleur, D’Antono, 

Dubé, 2013; Costa, Pinto, 2015). Podemos visualizar estas questões nos trechos a 

seguir:  
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“Sou maluca por doce! Eu acho que esse é o meu principal 
problema.. Desde pequena adoro doce.. E eu sou muito 
preocupada com as coisas... é tanto problema que as vezes a 
gente acaba descontando na comida... parece que tá com um 
problema, vai lá e come.. dá uma alegria, um alívio.. Se eu tô 
triste, vou lá e como pra ficar feliz.. O problema é que quando 
come demais, ainda mais quando a pessoa tá de dieta, depois 
se arrepende, aí fica triste e vamos lá e comemos de novo pra 
ficar feliz de novo, e assim vai indo...” (Participante 49 – 
Obesidade III – CAP grave) 

 

Podemos identificar as dificuldades enfrentadas por mulheres que possuem 

CAP grave, quando a realização de dietas para a perda de peso acaba não sendo 

bem-sucedida. Neste caso, o indivíduo ao utilizar a comida como uma via para o 

descarrego dos afetos desagradáveis, acaba ocasionando uma sensação 

momentânea de satisfação. Entretanto, ao mesmo tempo em que se utiliza da 

alimentação como mecanismo compensatório, logo após o ato de comer, ocorre o 

arrependimento por não ter seguido a dieta, repetindo o ciclo de sofrimento e 

compulsão alimentar. Estes comportamentos demonstram as dificuldades de 

mulheres com obesidade em manter ou seguir dietas para que se consiga sucesso 

na perda de peso. 

 Em mulheres com obesidade e que apresentam CAP, a frequência da 

realização de dietas e restrição alimentar são comportamentos observados 

principalmente naquelas que apresentam maior preocupação e insatisfação com a 

forma e peso do corpo. Nestes casos, o exagero na ingestão de alimentos, 

característico da CAP, representaria um processo psicológico no qual o sujeito utiliza 

a comida como um canal para enfrentar sentimentos de inadequação pessoal, 

decorrentes da insatisfação com a imagem corporal. (Forrester-Knauss, Zemp Stutz, 

2012; Andrés, Saldaña, 2014; Silveira, Viana, 2015).  

 Neste contexto, percebe-se a necessidade de assistência multiprofissional 

para tratar questões de ordem física e/ou nutricional, como principalmente questões 

de ordem psicológica e que podem estar associadas ao quadro. 

 Em relação à média dos escores do BSQ, ainda na tabela 1 podemos 

verificar diferenças significativas (p=0,008) entre os grupos de mulheres com 

sobrepeso e obesidade. Conforme a classificação do BSQ, o grupo de mulheres 

com obesidade apresentou maiores escores em relação ao grupo de mulheres com 

sobrepeso, evidenciando preocupação com a imagem corporal em grau leve. 



49 

 

Entretanto, é importante destacar que quanto maiores os escores, maior o grau de 

preocupação com a imagem corporal, tanto para mulheres com sobrepeso quanto 

com obesidade. 

Evidências científicas vêm demonstrando fortes relações entre o IMC e 

imagem corporal. Estudos apontam que especialmente em mulheres com 

obesidade, a preocupação e insatisfação com o peso e/ou formas do corpo, e que 

podem ocasionar em vergonha, baixa autoestima e sentimentos de inadequação 

entre outros, são mais frequentes em mulheres com obesidade.  (Napolitano, Himes, 

2011; Nicoli, Liberatore Junior, 2011; Forrester-Knauss, Zemp Stutz, 2012; Grilo, 

White, Masheb, 2012; Mailloux et al., 2013; Andrés, Saldaña, 2014; Duarte, Pinto-

Gouveia, Ferreira, 2014; Leombruni, Rocca, Fassino, Gastaldi, Nicotra, Siccardi et 

al., 2014; Lo Coco, Salerno, Bruno, Caltabiano, Ricciardelli, 2014; Herbozo, 

Schaefer, Thompson 2015).  

Entretanto, é importante destacar que mulheres com sobrepeso também 

podem apresentar problemas em relação à imagem corporal, embora estas 

questões tornem-se mais evidentes em quadros de obesidade. Sobre este aspecto, 

devemos considerar a crescente valorização de padrões estéticos que cultuam 

corpos magros e definidos, e que podem causar conflitos e sofrimento psíquico 

especialmente nas mulheres que apresentam excesso de peso (Cardoso, Costa, 

2013). Estas questões podem ser visualizadas nos relatos a seguir, os quais 

apontam a insatisfação com seus corpos e aparência, buscando sempre modelos, 

construídos socialmente/culturalmente e que são veiculados através da mídia, por 

exemplo, e que fazem com que mulheres com excesso de peso sintam-se 

preocupadas sua imagem corporal: 

  

“eu me sinto mal quando me olho no espelho sabe.. não é a 
visão que eu gosto.. eu gostaria de estar de outra maneira.. a 
gente magra fica mais bonita.. fica se sentindo mais bonita [...] 
eu quero o corpo igual das mulheres da televisão! Quero coxa 
grossa, bumbum na nuca, e quero barriga sequinha [risos!] O 
objetivo é emagrecer.. emagrecer e ficar dura” (Participante 15 
– Sobrepeso – sem CAP) 
 
“não gosto do meu corpo.. acho que toda a mulher.. a gente 

sempre tá insatisfeita com alguma coisa.. sempre tem alguma 

coisa pra melhorar.. sempre dá pra emagrecer um pouco 

mais... e eu fico muito incomodada porque eu já sou um pouco 
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baixinha, mais gordinha não dá né..” (Participante 1 – 

Obesidade I – CAP moderada) 

 

 

Neste sentido, estudos relatam que preocupações com a imagem corporal 

acontecem na dimensão da percepção e da atitude, sendo esta formada por afetos 

crenças e comportamentos. A insatisfação com a aparência física do corpo, também 

engloba outra dimensão da atitude e pode ser entendida pelo aspecto da (in) 

satisfação com o peso; (in) satisfação corporal e (in) satisfação com a aparência. 

(Thompson, Heinberg, Altabe, Tantleff-Dunn, 1998; Campana, Tavares, 2009).  

Dentro deste contexto, diversos estudos vêm demonstrando que a 

insatisfação com o corpo, com o peso e com aparência tem sido descrita com 

frequência em mulheres com sobrepeso e obesidade (Nicoli, Liberatore Junior, 2011; 

Grilo, White, Masheb, 2012; Forrester-Knauss, Zemp Stutz, 2012). 

Os conflitos entre o corpo ideal e o corpo real, podem fazer com que mulheres 

com obesidade se tornem insatisfeitas com seu corpo, peso e aparência, buscando 

soluções milagrosas, muitas vezes prejudiciais à saúde física e mental, como a não 

aceitação de seu corpo, dietas frequentes, alimentação restritiva e que acabam não 

se prolongando por muito tempo em função da CAP (Silveira, Viana, 2015). 

Neste estudo, ao se relacionar a CAP com a imagem corporal nos grupos de 

mulheres com sobrepeso e obesidade, identificou-se uma forte relação positiva e 

significativa (p<0,05) para ambos os grupos, ou seja, para mulheres com sobrepeso 

e obesidade, quanto maior o escore da ECAP, maior a preocupação com a imagem 

corporal, conforme o BSQ. (Figura 6). 
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Figura 6. Correlação do escore geral obtido da ECAP com o escore geral do BSQ em 

mulheres com sobrepeso e obesidade. 

  *Correlações estatisticamente significativas (p<0,05). 

 

 

Diversos estudos têm apontado as relações entre CAP e imagem corporal de 

mulheres com sobrepeso e obesidade. Neste caso, o comportamento alimentar 

compulsivo foi associado a sentimentos negativos com relação à imagem corporal 

como insatisfação, vergonha e superestimação, preocupação com o peso e formas 

corporais, sendo que estes fatores podem ser considerados de risco para o 

desenvolvimento de transtornos alimentares como o TCAP (Ahrberg, Trojca, 

Nasrawi, Silja Vock, 2011; Nicoli, Liberatore Junior, 2011; Folope, 2012; Forrester-

Knauss, Zemp Stutz, 2012; Grilo, White, Masheb, 2012; Mailloux et al., 2013; 

Andrés, Saldaña, 2014; Duarte, Pinto-Gouveia, Ferreira, 2014; Leombruni, Rocca, 

Fassino, Gastaldi, Nicotra, Siccardi et al., 2014; Lo Coco, Salerno, Bruno, 

Caltabiano, Ricciardelli, 2014; Herbozo, Schaefer, Thompson 2015).  

A frequência na realização de dietas por pessoas com sobrepeso e obesidade 

é um ponto que merece destaque. No estudo de Andrés, Saldaña (2014), dietas 

frequentes foram consideradas um comportamento comum entre os participantes, e 

foram associadas ao IMC elevado e presença de CAP. Esta questão pode ser 

observada no trecho a seguir, que demonstra a tentativa de controle sobre a 

alimentação por parte da participante, entretanto, situações de extrema ansiedade 

podem acabar desencadeando episódios de CAP, dificultando a realização de 

dietas: 
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“Eu sou muito ansiosa.. quando eu tô ansiosa, nossa! É uma 

coisa que não dá pra controlar, parece.. Eu como muito rápido 

também.. quando vejo, fico até passando meio mal [...]. Depois 

que eu como demais, me sinto culpada.. fico pensando “eita.. 

eu não deveria ter comido tanto”.. é ruim.. [...] você tenta se 

controlar, mas ai quando vê a ansiedade toma conta e você 

está comendo besteira.. fugindo da dieta.. às vezes não dá pra 

controlar.. (Participante 1 – Obesidade I – CAP moderada) 

 

 

Além disso, o comportamento alimentar desordenado relacionado a 

compulsão alimentar e realização de dietas é mais provável em mulheres com maior 

insatisfação com o peso. Desta forma, dieta e sobrevalorização de peso e forma 

podem ser considerados fatores de risco para o desenvolvimento de compulsão 

alimentar, enquanto satisfação com o peso e forma e maior autoestima podem ser 

fatores protetivos contra ela. (Forrester-Knauss, Zemp Stutz, 2012; Andrés, Saldaña, 

2014).  

Alguns estudos demonstram que indivíduos insatisfeitos com a imagem 

corporal, tentam manter o controle da ingestão de alimentos, ficando por longos 

períodos de jejum até chegar ao limite da fome, momento este em que acabam 

ingerindo uma quantidade elevada de alimento e sentindo a perda de controle sobre 

o seu comportamento. (Mosca, Costa, Ramos, Asano, Ferreira, 2010). Estes 

apontamentos podem ser visualizados no relato a seguir: 

 

“Eu fico louca porque eu faço minhas dietas e não emagreço.. 

mas eu sei que ao mesmo tempo eu não consigo durar muito 

nas dietas, porque eu fico muito tempo sem comer as coisas 

que gosto, aí se eu resolvo comer, aí eu como tudo! E ai depois 

me arrependo.. é uma roda gigante!” (Participante 48 –

Obesidade I – CAP moderada) 

 

Como observado anteriormente, a realização de dietas frequentes e 

alimentação restritiva acabam não perdurando por muito tempo, pois o indivíduo 

insatisfeito com o seu corpo, forma e aparência, ao chegar ao seu limite, acaba 

utilizando a comida como fonte de alívio para suas frustrações. Neste contexto, após 

ingerir grandes quantidades de alimento em um curto espaço de tempo, seguido de 

sentimento de culpa por ter comido demais, o indivíduo acaba entrando em um ciclo 

de sofrimento sucessivo em relação a seu comportamento alimentar, podendo 
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agravar mais ainda tanto o quadro de obesidade, quanto podendo desenvolver 

algum transtorno alimentar como o TCAP. 

 

“Quando estou ansiosa ou com ‘TPM’.. é um descontrole total! 
Eu fico doida atrás de doces... principalmente chocolate... às 
vezes eu penso na comida que chego a salivar! Eu tento 
controlar a minha alimentação.. comer alimentos saudáveis.. 
tem dias que eu acordo me sentindo horrorosa... aí me 
esbaldo! Só que depois fico passando mal, sensação de 
empanturramento, barriga inchada. e culpada porque não me 
controlei.. mas continua sendo bom [risos]!” (Participante 18 – 
Sobrepeso – CAP moderada) 

 

A partir da associação das categorias relacionadas à “Comportamento 

Alimentar e Compulsão Alimentar Periódica” e “Percepção sobre a imagem corporal” 

(Figura 2), podemos perceber a ocorrência das palavras “Comer”, “peso”, “corpo”, 

“ansiosa”, “vontade”, “comida”, “fome”, “emagrecer”, “sou”, “gordinha”, “ansiedade”, 

“roupa”, “alimentação”, entre outras, e que ilustram as inter-relações entre o 

comportamento alimentar e as percepções sobre a imagem corporal. 

 

Figura 7. Nuvem de palavras originada da junção das categorias sobre 

“Comportamento Alimentar e CAP” e  “Percepção da IC”. 

 

   Fonte: Elaborada pela autora a partir do software NVivo (2017) 
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Dentro deste contexto, percebe-se que a relação entre CAP e imagem 

corporal estão intimamente interligados, podendo contribuir de forma negativa na 

qualidade de vida de pacientes com sobrepeso e obesidade. (Nicoli, Liberatore 

Junior, 2011). 

A tabela 2 demonstra a comparação dos domínios da qualidade de vida para 

identificar as diferenças entre o grupo de mulheres com sobrepeso e grupo com 

obesidade.  

 

Tabela 2. Comparação dos domínios do WHOQOL-100 em mulheres 

com sobrepeso e obesidade.  

Domínios Sobrepeso 

(n=14) 

Obesidade 

(n=19) 

Valor 

de p 

Físico 14,88±2,64 12,75±1,98 0,013* 

Psicológico 14,90±2,31 12,82±2,19 0,013* 

Independência 17,68±1,29 15,21±2,27 0,001* 

Relações sociais 15,52±2,39 13,72±2,57 0,049* 

Ambiente 13,89±1,45 13,33±1,43 0,282 

Religião 15,50±3,11 16,53±1,98 0,256 

*Diferenças significativas entre os grupos avaliados (p<0,05) 

 

 

Os resultados apresentados evidenciam diferenças significativas (p<0,05) nos 

domínios: físico, psicológico, independência e relações sociais para o grupo de 

mulheres com obesidade. Para cada domínio referido, este grupo apresentou 

valores médios inferiores em relação ao grupo de mulheres com sobrepeso, 

demonstrando que estes domínios da QV, foram os mais afetados em mulheres com 

quadro de obesidade. 

Com relação ao domínio físico, que engloba questões referentes à dor e 

desconforto, energia e fadiga, sono e repouso (Fleck, Fachel, Louzada, Xavier, 

Chachamovich, Vieira et al., 1999), as diferenças entre grupos podem ser explicadas 

pela própria condição de doença crônica que a obesidade acaba assumindo. 

Assim como os estudos têm demonstrado, o aumento do peso, ocasionado a 

partir do aumento dos depósitos de gordura no corpo, tem relação direta com o 
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aumento do risco de comorbidades associadas, como no caso das doenças físicas 

de origem metabólicas como a hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes mellitus 

tipo II, risco e/ou desenvolvimento de doenças cardiovasculares, etc., ou mecânica 

como os problemas ortopédicos, nas articulações em função do excesso de peso, 

apnéia do sono etc., e que acabam repercutindo negativamente na qualidade de 

vida das pessoas acometidas por estas condições. (Mosca, Costa, Ramos, Asano, 

Ferreira, 2010; Tavares, Nunes, Santos, 2010; Aballay, Eynard, Díaz, Navarro, 

Muñoz, 2013; Malta, Silva Jr, 2013; Venzon, Alchieri, 2014). 

 

“Claro que ser gorda tem seus prejuízos.. sinto muita dor nas 
pernas, nas costas.. as pernas incham e eu canso mais fácil, 
ainda mais nesse calorão de Mossoró” (Participante 25 – 
Obesidade II – sem CAP) 
 
“Eu tenho muita dificuldade de andar, eu canso demais, sinto 
muita dor no joelho, às vezes dificuldade pra respirar [...]. Sem 
falar que tenho que tomar medicação pra diabetes e 
hipertensão... O doutor falou que pode ser por causa do peso, 
então por isso estou tentando emagrecer...” (Participante 36 – 
Obesidade II – sem CAP) 

 
“Não tenho praticado atividade.. única atividade física que eu 

faço é comer [risos]. até queria fazer.. o meu medico já disse 

que eu tenho que emagrecer um pouco.. eu já estou com 

pressão alta e minha diabetes está querendo iniciar..” 

(Participante 14 – Obesidade I – CAP moderada) 

 

 

 Os relatos dessas participantes retratam as dificuldades e o impacto sobre a 

qualidade de vida de mulheres que apresentam obesidade, principalmente no que se 

refere às questões de ordem física, como dores em função do excesso do peso, 

retenção de líquidos, dificuldades de locomoção e respiração, bem como utilização 

de medicações para o controle de doenças como diabetes e hipertensão.  

Levando em consideração que o domínio relacionado à independência 

engloba questões relacionadas à mobilidade, atividades da vida cotidiana, 

dependência de medicação ou de tratamentos e capacidade para o trabalho (Fleck, 

Fachel, Louzada, Xavier, Chachamovich, Vieira et al., 1999), parece-nos evidente 

supor que estas questões se relacionam paralelamente ao domínio físico, uma vez 

que as problemáticas com relação às comorbidades associadas aos quadros de 

obesidade, podem interferir de maneira direta na capacidade de independência do 
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indivíduo e nas atividades de vida diária, e que vêm ao encontro das informações 

trazidas no relato da participante acima (Mosca, Costa, Ramos, Asano, Ferreira, 

2010; Tavares, Nunes, Santos, 2010; Aballay, Eynard, Díaz, Navarro, Muñoz, 2013; 

Malta, Silva Jr, 2013; Venzon, Alchieri, 2014). 

Com relação ao domínio psicológico, que engloba questões sobre 

sentimentos positivos, pensar, aprender, memória e concentração, autoestima, 

imagem corporal e aparência, e sentimentos negativos, percebemos a significância 

do mesmo para as participantes do estudo, principalmente nas questões 

relacionadas à autoestima, imagem corporal e aparência, assim como foi 

demonstrado. Estas questões podem ser observadas nos trechos a seguir, em que 

algumas participantes relatam sentimentos de preocupação excessiva, nervosismo e 

ansiedade, reforçando a importância e o impacto das questões psicológicas sobre a 

vida dos sujeitos: 

 

“Eu sou muito ansiosa!” (Participante 17 – Obesidade I – CAP 
moderada) 
 
“[...] é uma preocupação constante.. eu fico muito nervosa as 

vezes.. já até tomei medicação pra ansiedade.. [...] a pessoa 

tem que estar satisfeita... tanto na parte física quanto da 

cabeça.. a parte psicológica..” (Participante 1 – Obesidade I – 

CAP moderada) 

 

 

Os fatores associados ao domínio psicológico vem sendo demonstrados em 

alguns estudos, que apontam o afeto negativo, depressão, ansiedade, autocrítica 

inadequada, maior impulsividade ao comer, sentimentos de inadequação, vergonha, 

insatisfação, baixa autoestima e supervalorização com o peso e a forma corporal 

como fatores que podem ocasionar maiores problemas com imagem corporal e 

consequentemente uma pior qualidade da vida especialmente em mulheres que 

apresentam quadros de sobrepeso e obesidade (Fleck, Fachel, Louzada, Xavier, 

Chachamovich, Vieira et al.,1999; Herbozo, Schaefer, Thompson, 2015; Leombruni, 

Rocca, Fassino, Gastaldi, Nicotra, Siccardi et al., 2014; Lo Coco, Salerno, Bruno, 

Caltabiano, Ricciardelli, 2014; Duarte, Pinto-Gouveia, Ferreira, 2014; Andrés, 

Saldaña, 2014; Mailloux, Bergeron, Meilleur, D’Antono, Dubé, 2013; Grilo, White, 

Masheb, 2012; Forrester-Knauss, Zemp Stutz; 2012; Nicoli, Liberatore Junior, 2011). 
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No estudo realizado por Santos, Carvalho, Chaves, Goyatá (2012), por 

exemplo, com o objetivo de caracterizar e avaliar a QV de adultos com obesidade 

com grau III, os resultados do domínio psicológico, indicavam que os pacientes 

consideravam que aproveitavam a vida “muito pouco”, sentiam-se “muito pouco” 

satisfeitos com a aparência e “frequentemente” apresentavam pensamentos 

negativos. Além disso, mudança na aparência do corpo devido ao excesso de peso 

foi relatada por 86,70% dos pacientes. Essas mudanças, segundo os sujeitos, 

resultaram em sentimento de tristeza (37,30%); indiferença (15,40%); depressão 

(13,20%) e nervosismo (9,60%), evidenciando o grande impacto deste domínio na 

QV de forma geral. 

As questões referentes ao domínio psicológico também possuem impacto no 

domínio relações sociais, relacionado às relações pessoais, suporte (apoio) social e 

atividade sexual (Fleck, Fachel, Louzada, Xavier, Chachamovich, Vieira et al.,1999). 

Alguns estudos já vêm apontando que mulheres com obesidade, que 

apresentam CAP e percepção negativa da imagem corporal, em função dos 

aspectos psicológicos como baixa autoestima, quadros de depressão e/ou 

ansiedade entre outros, possuem tendência ao isolamento social, comprometendo 

suas relações interpessoais, pois evitam relacionamentos mais íntimos, prejudicando 

a vida amorosa e sexual por exemplo, como também situações que possam expor a 

sua aparência física, em função da visão negativa de si, e o comportamento 

alimentar inadequado (Nicoli, Liberatore Junior, 2011; Folope, 2012). 

 

“Quando eu era mais nova eu tinha vergonha até de ficar 
pelada na frente do meu ex-namorado por causa do meu 
corpo” (Participante 27 – Obesidade I – sem CAP) 

“eu fico com vergonha de colocar um biquíni nesse peso que 
eu estou..me sinto uma baleia!” (Participante 47 – Obesidade I 
– CAP moderada) 
 
“Acho que interfere sim na minha vida..  Eu morro de vergonha 
de ficar pelada, acredita? E na praia por exemplo, não coloco 
biquíni de jeito nenhum.. um maiô no máximo. Não me sinto 
bem.. o jeito que as pessoas me olham... Parece que todo 
mundo olha pra mim...dá vontade de sair correndo!” 
(Participante 49 – Obesidade II – CAP grave) 

 

 Podemos pensar a partir dos trechos acima, o quanto a insatisfação com a 

imagem corporal dificulta e afeta negativamente as relações interpessoais de 
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mulheres com obesidade, principalmente no que se refere à expressão da 

sexualidade. Nestes casos, a percepção negativa da imagem corporal, manifesta-se 

através da vergonha do corpo – pela nudez e pelos olhares alheios sobre os seus 

corpos. 

Os resultados também identificaram diferenças significativas na comparação 

do escore geral do WHOQOL-100 entre o grupo de mulheres com sobrepeso e 

obesidade. Neste caso, mulheres com obesidade apresentaram uma maior 

influência negativa desta condição, indicando maiores prejuízos na QV geral. (Figura 

8) 
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Figura 8. Comparação do escore geral do WHOQOL-100 em mulheres com 

sobrepeso e obesidade.  

 

A obesidade possui significativo impacto na saúde, bem-estar psicológico, 

longevidade e qualidade de vida dos indivíduos, isto porque o crescente aumento da 

obesidade e sua associação com comorbidades influem diretamente no bem-estar 

físico, emocional e psicossocial com impacto significativo sobre o declínio da 

qualidade de vida (Tavares, Nunes, Santos, 2010). 

Neste contexto, pode-se perceber a relação direta e proximal entre o excesso 

de peso e qualidade de vida, em que pessoas com obesidade possuem mais 

tendência ao isolamento social, ao estresse, depressão e agravamento da 

capacidade funcional (Tavares, Nunes, Santos,2010).  
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Percebe-se aqui que estas mesmas questões apontadas pelos autores 

correspondem aos domínios físico, psicológico, independência e relações sociais, 

referidas e apresentadas nos resultados do presente estudo. Desta forma, é possível 

dizer que mulheres com obesidade possuem maiores prejuízos na QV geral, visto o 

impacto em diversos domínios da QV em comparação a mulheres com sobrepeso.  

A tabela 3 apresenta as correlações entre cada domínio da QV com o escore 

geral da ECAP, para verificar quais eram os domínios associados positivamente ou 

negativamente com a CAP em mulheres com sobrepeso ou obesidade. Neste caso, 

não foram identificadas relações significativas (p<0,05) entre os domínios para o 

grupo de mulheres com sobrepeso, entretanto, para mulheres com obesidade 

constatou-se relações negativas nos domínios: psicológico, relações sociais e 

ambiente. Desse modo, quanto maior a CAP, menores os valores médios desses 

domínios, evidenciando que a obesidade em si e a CAP tem impacto negativo nos 

referidos domínios da QV.  

 

Tabela 3. Correlação de cada domínio do WHOQOL-100 com o 

escore geral da ECAP. 

 Sobrepeso Obesidade 

 r Valor de p r Valor de p 

Físico  0,010 0,973 -0,402 0,088 

Psicológico -0,526 0,053 -0,616 0,005* 

Independência 0,126 0,667 -0,121 0,621 

Relações 

sociais 
-0,410 

0,145 -0,755 0,001* 

Ambiente  0,097 0,742 -0,487 0,034* 

Religião -0,385 0,174 0,064 0,795 

*Correlações estatisticamente significativas (p<0,05) para a correlação de 
Pearson (r). 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, os domínios da qualidade de vida 

relacionados aos aspectos psicológicos e relações sociais assemelham-se a outros 

estudos que evidenciaram as relações entre CAP e pior qualidade de vida em 

mulheres com obesidade (Nicoli, Liberatore Junior, 2011; Folope, 2012; Forrester-

Knauss, Zemp Stutz; 2012; Grilo, White, Masheb, 2012; Mailloux, Bergeron, Meilleur, 
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D’Antono, Dubé, 2013; Leombruni, Rocca, Fassino, Gastaldi, Nicotra, Siccardi et al., 

2014; Lo Coco, Salerno, Bruno, Caltabiano, Ricciardelli, 2014; Duarte, Pinto-

Gouveia, Ferreira, 2014; Andrés, Saldaña, 2014; Herbozo, Schaefer, Thompson, 

2015). 

“Tem vezes que eu fico até com vergonha de comer na frente 

dos outros porque parece que tá todo mundo olhando pra mim! 

O quanto de comida vou colocar no prato.. às vezes até tento 

não dar bola.. mas acho que isso afeta né..” (Participante 49 – 

Obesidade II – CAP grave) 

 

O trecho acima demonstra o quanto os aspectos psicológicos relacionados à 

sentimentos de vergonha e/ou inadequação repercutem de maneira negativa nas 

relações sociais de mulheres que apresentam CAP, principalmente em relação ao 

seu comportamento alimentar, promovendo muitas vezes o isolamento social destes 

indivíduos. 

Ademais, não foram encontrados estudos que abordassem especificamente o 

domínio ambiente da QV, que se relaciona a segurança física e proteção, ambiente 

no lar, recursos financeiros, cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e 

qualidade, oportunidades de adquirir novas informações e habilidades, participação 

em, e oportunidades de recreação/lazer, ambiente físico (poluição, ruído, trânsito, 

clima) e transporte. (Fleck, Fachel, Louzada, Xavier, Chachamovich, Vieira et 

al.,1999) 

Todavia, hipóteses podem ser consideradas como o contexto cultural em que 

as participantes do estudo estão inseridas, como também o reflexo da dinâmica das 

inter-relações entre os demais domínios relacionados aos aspectos psicológicos e 

relações sociais e que podem ter impacto nos aspectos ambientais. Além disso, é 

importante destacar que o excesso de peso também pode acarretar, como também 

evidenciar em sua origem, o reflexo da interação dos aspectos psicológicos como os 

transtornos clínicos psiquiátricos, comportamentais e de personalidade (APA, 1994a, 

2013b, Venzon, Alchieri, 2014). Neste caso, comorbidades psiquiátricas como 

depressão e ansiedade, comumente associadas à TCAP, podem interferir nas 

relações do indivíduo com o contexto em que está inserido, podendo ocasionar em 

sentimento de insegurança e isolamento social, contribuindo para o declínio do 

domínio relacionado ao ambiente. 
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A partir da correlação entre o escore geral da QV e o escore geral da ECAP 

em mulheres com sobrepeso e obesidade, pode-se perceber que o grupo de 

mulheres com obesidade apresentou uma relação negativa e significativa (p<0,05), 

ou seja, quanto maiores os escores da ECAP, pior a QV de mulheres com 

obesidade em comparação a mulheres com sobrepeso (Figura 9). 
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Figura 9. Correlação do escore geral obtido no WHOQOL-100 e o escore 

geral da ECAP em mulheres com sobrepeso e obesidade. 

*Correlações estatisticamente significativas (p<0,05). 

 

Estes resultados assemelham-se a estudos como o realizado por Costa, Pinto 

(2015), que evidenciaram altas prevalências de obesidade no sexo feminino, sendo 

que dentre estas, 44,2% das pacientes apresentavam TCAP e os piores escores em 

todos os domínios de qualidade de vida. Dessa forma, apontaram para o fato da 

obesidade apresentar tendência na redução da qualidade de vida de indivíduos com 

TCAP quando comparados aos não compulsivos. 

Outros estudos realizados com mulheres obesas e que apresentavam TCAP 

também demonstraram pior qualidade de vida em comparação a mulheres obesas 

sem TCAP. Podemos perceber estes mesmos resultados nos relatos a seguir, em 

que uma das participantes que apresenta CAP moderada relata não se sentir 

satisfeita com sua vida, enquanto outra participante sem CAP, relata sentir-se bem 

com relação à sua vida. (Nicoli, Liberatore Junior, 2011; Leombruni, Rocca, Fassino, 

Gastaldi, Nicotra, Siccardi et al., 2014; Lo Coco, Salerno, Bruno, Caltabiano, 

Ricciardelli, 2014).  
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“Não me sinto totalmente satisfeita com a minha vida..” 

(Participante 17 – Obesidade I – CAP moderada) 

 

“eu sou feliz.. estou bem com a família.. com meu marido.. 

comigo mesma, independente de tudo né.. acho que é isso” 

(Participante 2 – Obesidade I – sem CAP) 

 

A partir da associação das categorias relacionadas à “Comportamento 

Alimentar e CAP” e “Impacto da QV” (Figura 10), podemos perceber a ocorrência 

das palavras “comer”, “vida”, “ansiosa”, “ansiedade”, “qualidade”, “fome”, “comida”, 

“pessoa”, “vontade”, “saúde”, “alimentação”, “emagrecer”, “controlar” entre outras, e 

que ilustram as inter-relações entre o comportamento alimentar e o impacto na 

qualidade de vida das participantes. 

 

Figura 10. Nuvem de palavras originada da junção das categorias sobre 

“Comportamento Alimentar e CAP” e  “Impacto na QV”. 

 

 

   Fonte: Elaborada pela autora a partir do software NVivo (2017) 
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A partir disso, podemos pensar que mulheres com CAP têm um grande 

impacto em sua qualidade de vida, muitas vezes associados a questões 

psicológicas, como por exemplo a ansiedade, sendo estas questões mais 

comumente evidenciadas em pacientes com obesidade. 

Nessa perspectiva, pode-se perceber que a obesidade em mulheres impacta 

negativamente tanto na CAP quanto na imagem corporal, com prejuízos na 

qualidade de vida desta população. Em outras palavras, em mulheres com 

obesidade, quanto maior a CAP, maior a preocupação com a imagem corporal e pior 

qualidade de vida. 

Desta forma, o entendimento destas relações especialmente no caso de 

mulheres que apresentam quadros de obesidade, como também nos quadros de 

sobrepeso, deve ser uma compreensão essencial a ser incorporada para o 

entendimento dos aspectos psicológicos que permeiam a temática. 
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4 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 

 O presente estudo vem contribuir para a ampliação da compreensão sobre a 

relação entre compulsão alimentar, imagem corporal e qualidade de vida de 

mulheres com sobrepeso e obesidade. 

No que se refere à sentimentos e percepções das participantes em relação às 

variáveis do estudo, podemos perceber em seus discursos indicadores de CAP e 

insatisfação com a imagem corporal para ambos os grupos, representando o quanto 

o peso do corpo impacta negativamente na qualidade de vida das participantes, 

contribuindo para o sofrimento psíquico das mesmas. Todavia, para o grupo de 

mulheres estas questões foram ainda mais evidenciadas. 

Desta forma, foi observado que mulheres obesas que apresentam maiores 

graus de CAP, possuem maior preocupação com a imagem corporal, em 

comparação a mulheres que apresentam sobrepeso. 

Além disso, mulheres com obesidade apresentam pior qualidade de vida geral 

em comparação a mulheres com sobrepeso. Entretanto, o impacto na qualidade de 

vida de mulheres com obesidade é ainda maior se as mesmas apresentam CAP.  

Portanto, de maneira geral, pode-se concluir que que a obesidade em 

mulheres, impacta negativamente tanto na CAP quanto na imagem corporal, com 

prejuízos na qualidade de vida desta população.  

Sugere-se que em trabalhos futuros, as variáveis relacionadas a transtornos 

psiquiátricos associados (como transtornos de ansiedade e depressão) sejam 

controlados, uma vez que podem ter impacto nos resultados, como também estudos 

sobre os instrumentos disponíveis tanto para rastreamento da compulsão alimentar, 

quanto instrumentos específicos para avaliação da qualidade de vida no contexto do 

sobrepeso e obesidade, visto a especificidade destas populações. 

Espera-se que esta pesquisa possibilite um olhar mais abrangente acerca das 

variáveis deste estudo, contribuindo para a atuação multiprofissional e 

interdisciplinar na assistência à esta população, enfatizando aqui a importância de 

profissionais de saúde mental como psicólogos e psiquiatras, como também 

nutricionistas, fisioterapeutas e educadores físicos e demais profissionais de saúde 

que possam atuar conjuntamente na promoção, proteção e recuperação de saúde 

no contexto do sobrepeso e obesidade. 
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Ademais, espera-se que os estudos sejam cada vez mais aprofundados, visto 

a demanda crescente de questionamentos acerca dos fenômenos que permeiam a 

temática, especialmente àqueles relacionados às questões psicológicas, essenciais 

para o entendimento, formulação de estratégias terapêuticas e tratamento desta 

população específica. 
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ANEXO A – ESCALA DE COMPULSÃO ALIMENTAR PERIÓDICA 
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ANEXO B – BODY SHAPE QUESTIONNAIRE (BSQ) 
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ANEXO C – WHOQOL-100 
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APÊNDICE 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
 

 DADOS PESSOAIS 
 
Participante nº: ______   

Idade: ___________              Data de Nascimento: ____/_____/______ 

Escolaridade:  ( ) fundamental incompleto   ( ) médio incompleto 
      ( ) fundamental completo       ( ) médio completo                           
      ( ) superior incompleto           ( ) pós-graduação incompleto 
      ( ) superior completo             ( )  pós-graduação completo  
 
Peso ______kg     Altura: ______ m    IMC: ________ kg/m² 
  
   

  QUESTÕES NORTEADORAS 
 

1) Há quanto tempo você frequenta este serviço e/ou pratica atividade física? 

2) Você sempre enfrentou problemas com o peso? Há histórico familiar para 

sobrepeso e obesidade? 

3) Em que momento de sua vida você percebeu o aumento do peso? Você 

atribui o ganho de peso a partir de alguma situação/evento específico? 

4) Você já realizou dietas e/ou outros comportamentos para perder peso? 

5) Como você percebe o seu comportamento alimentar? Você atribui uma 

maior ingestão de alimentos em períodos de maior estresse, ansiedade, 

por exemplo? Qual o impacto disso na sua vida? 

6) Como você percebe o seu corpo? O que você sente quando se observa no 

espelho, por exemplo? 

7)  Você se sente desconfortável com seu corpo em função do excesso de 

peso? Qual o impacto disso na sua vida? 

8) O que é qualidade de vida para você? Como você avaliaria a sua 

qualidade de vida? 

9) O seu comportamento alimentar e sua percepção sobre seu corpo têm 

impacto na sua qualidade de vida? Em quais aspectos? 

 


