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INTRODUÇÃO 

  A obesidade nos últimos tempos tornou-se um problema de saúde publica. Nela 

estão envolvidos fatores ambientais, genéticos, emocionais e psicológicos. 

Considerada atualmente uma epidemia atingindo o 49% da população 

brasileira, na adolescência segundo a POF 2008-2009 um de cada cinco 

adolescentes de 10 a 19 anos, se encontra acima do peso. Por ser a 

adolescência um período de identificação e transformação, a obesidade agrega 

preconceito e exclusão social. O objetivo foi identificar o conhecimento que o 

adolescente tem sobre a obesidade e sua percepção em relação às pessoas 

obesas, com a finalidade de identificar fatores que possam minimizar atitudes 

discriminatórias direcionadas a este tipo de pessoas. 

METODOLOGIA 

   Estudo de caráter descritivo. Como instrumento de coleta de dados foi 

utilizado um questionário e aplicado a 219 adolescentes da rede municipal de 

ensino da cidade de Limeira – SP, dos quais 148 foram do sexo feminino e 71 

do sexo masculino.  

  O instrumento tinha como objetivo identificar o conhecimento e as atitudes 

que os adolescentes tem sobre o tema. Contou com perguntas fechadas, 

abertas e imagens para identificação.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  Os adolescentes (99,54%) reconhece que a obesidade trás problemas para 

saúde, destacando problemas cardíacos, hipertensão e diabetes como 

principais problemas da obesidade, sendo essa associada ao colesterol 

elevado assim como também a problemas psicológicos. Observou-se que 

entendem a obesidade como um malefício a saúde, apesar de muitos não a 

classificarem como uma doença e sim de forma pejorativa relacionando a 

pessoa obesa ou com sobrepeso, à preguiça, falta de cuidado, falta de higiene, 

entre outras. Porém 73,05% definem a obesidade como doença por essa ser 

geradora de problemas de saúde, podendo ser resultado de distúrbios 

emocionais e/ou funcionais afetando a qualidade de vida associando ao um 

maior risco de morte.  

 Quando perguntados se eles concordam com a frase de Uchoa (1986) “Só é 

gordo quem quer”, 70,31% dos adolescentes responderam que não (Tabela 1.0) 

justificando o fator genético e devido algum tipo de doença como principais 

causas que levam os indivíduos ficarem obesos. 

 Os adolescentes reconhecem que a obesidade não é uma escolha de vida e 

sim uma consequência de multifatores associados com aspectos pessoais, 

sociais e ambientais. Porém, 28,31% dos adolescentes acreditam que “só é 

gordo quem quer”, usando como justificativas a falta de cuidado com a 

alimentação e a falta de inatividade física. 

  

 

 Quando questionados sobre relacionamento com pessoas obesas, 

53,42% dos adolescentes se relacionariam com indivíduos obesos, sendo 

35,61% das meninas e 17,8% dos meninos. Enquanto que 41,09% disseram 

que não se relacionariam (27,85% das meninas e 13,24% dos meninos). 

Observou-se que tanto os meninos como as meninas, levam em consideração 

o perfil sócio efetivo ao escolher um parceiro (a), afirmando que o que importa 

numa possível relação é o caráter e a personalidade da pessoa, sendo que o 

seu interior é visto como algo mais importante do que sua estética.  

 
Tabela 1.0 – Algumas questões do questionário. (n=219) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
*NR = Não Respondeu  
 

 Para os adolescentes os principais fatores que levam a obesidade é a má 

alimentação com 81,73%, seguido de sedentarismo e/ou inatividade física com 

74,88%, e a gula com 70,77% (Tabela 2.0). Destaca-se também a associação 

com a genética (60,73%) e com a preguiça (42,46% ) como fatores à 

obesidade, assemelhando-se ao estudo de Melo (et. al. 2010) que apontou que 

39% dos pacientes obesos associaram a obesidade à preguiça.  

 

 
 
 
 
 
 
 

*MA = Má Alimentação; Sed.= Sedentarismo; Out.D= Devido alguma Doença; 

Gen.=Genética; Preg.=Preguiça; MC=Más Companhia; CA=Compulsão Alimentar; 

PP=Problemas Psicológicos; NS=Não Sei; Outr.=Outro; NR=Não Respondeu 

 

CONCLUSÃO 
 Os adolescentes possuem uma percepção de obesidade como Pessoa, 

relacionando-a com o corpo e a estética, definindo um indivíduo obeso como 

fora dos padrões impostos pela mídia, além de não possuírem uma percepção 

diferenciada entre sobrepeso e obesidade, associando qualquer pessoa acima 

do peso com obesidade.  

 Contudo, conclui-se a importância e a necessidade de intervenções 

sociais e nutricionais com ações de prevenção através de estratégias 

educacionais e comportamentais.  
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Questionário Sim Não NR

* 

Total  

N % N % N % % 

Você considera que a 

obesidade trás problemas 

para a saúde? 

218 99,54 1 0,45 0 0,0 100 

Você considera a obesidade 

como doença? 

160 73,05 44 20,09 12 5,47 100 

Você concorda com a frase: 

“Só é gordo quem quer”? 

62 28,31 154 70,31 3 1,36 100 

Você se relacionaria com um 

indivíduo obeso? 

117 53,42 90 41,09 12 5,47 100 


