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RESUMO  

No Brasil, a obesidade tem representado um problema crescente, pois, de acordo com o último 
censo do IBGE (2019), essa condição atingiu aproximadamente 96 milhões de pessoas em 
2019. Essa patologia é caracterizada pelo aumento exacerbado de gordura corporal, e tem 
diferentes tratamentos, sendo a base deles o emagrecimento e a manutenção do peso, sendo 
necessário que as estratégias adotadas se adequem ao cotidiano de cada indivíduo. O presente 
estudo trata-se de uma revisão integrativa analisando artigos científicos anteriores, encontrados 
em bases indexadores como o google acadêmico e o PubMed, assim como discussão dos 
principais resultados e conclusões de um escopo específico da literatura disponível. Foram 
selecionados um total de 11 (onze) estudos após a seleção da amostra e análise, que foram 
agrupados em 3 eixos temáticos: obesidade; emagrecimento; manutenção do peso. Como 
resultados: (1) a obesidade vem aumentando principalmente após o isolamento social causado 
pela pandemia; (2) todo programa de emagrecimento se torna mais eficiente quando relaciona 
atividade física com orientação dietética; (3) a manutenção de peso deve ser contínua para que 
não haja reganho de peso. Portanto, a obesidade precisa ser tratada combinando atividades 
físicas e estratégias nutricionais, contudo tanto o emagrecimento quanto sua manutenção só 
serão atingidos de acordo com a motivação do indivíduo.  

Palavras-chaves: obesidade; emagrecimento; manutenção do peso; motivação. 

ABSTRACT  

In Brazil, obesity has represented a growing problem, since, according to the latest census 
of the IBGE (2019), this condition reached approximately 96 million people in 2019. This 
pathology is characterized by an exacerbated increase in body fat, and has different 
treatments, being the basis of them the weight loss and weight maintenance, being necessary 
that the strategies adopted fit the daily life of each individual. The present study is an 
integrative review analyzing previous scientific articles found in indexing databases such as 
Google Scholar and PubMed, as well as discussing the main results and conclusions of a 
specific scope of available literature. A total of 11 (eleven) studies were selected after 
sample selection and analysis, which were grouped into 3 thematic axes: obesity; weight 
loss; weight maintenance. As results: (1) obesity has been increasing mainly after the social 
isolation caused by the pandemic; (2) every weight loss program becomes more efficient 
when it relates physical activity with dietary guidance; (3) weight maintenance should be 
continuous so that there is no weight regain. Therefore, obesity needs to be treated by 
combining physical activity and nutritional strategies, but both weight loss and weight 
maintenance will only be achieved according to the individual's motivation.  

Keywords: obesity; motivation; weight loss; maintenance. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A obesidade é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um acúmulo 

de gordura excessiva que aumenta o risco de comorbidades. O diagnóstico da obesidade é 

realizado seguindo parâmetros da OMS com base no índice de massa corporal (IMC), que é 

um cálculo relacionando peso corpóreo (kg) e estatura (m) ² dos indivíduos (OMS, 2021). A 

partir deste parâmetro, é considerado sobrepeso índice superior a 25kg/m², enquanto índice 

igual ou acima de 30 kg/m² é considerado obesidade. Contudo, há muitas limitações neste 

índice, pois, como Pinheiro, Freitas e Corso (2004) apresentam em seus estudos, o IMC não 

acompanha a grande variação da composição corporal, como a massa magra, e também 

desconsidera a variação trazida pela idade.  

Além disso, o sobrepeso e a obesidade, segundo Anjos (2006), agravam o risco de outras 

doenças, como a osteoartrite, doença coronariana, câncer do endométrio, do cólon, da mama e 

da próstata, e o acidente vascular cerebral, além das alterações metabólicas na pressão arterial, 

na intolerância à glicose, na dislipidemia e no sistema de coagulação, que são consequências 

diretas dessas comorbidades.   

No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019), na 

última pesquisa nacional de saúde feita em 2019, o número de pessoas com sobrepeso ou 

obesidade era de aproximadamente 96 milhões, sendo em sua maioria mulheres (53 milhões), 

a faixa etária mais afetada é entre 40 e 59 anos, e a faixa etária menos afetada é entre 18 e 24 

anos, conforme descrito na tabela 1.  

 

Tabela 1 - Pessoas de 18 anos ou mais de idade com excesso de peso ou obesidades, por sexo e grupo de idade 

no Brasil. 

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional de Saúde  

A obesidade, enquanto um atributo físico, é percebida, interpretada e influenciada pelo 



sistema social. Como cita Wanderley e Ferreira (2010), isso influencia diretamente sobre os 

fatores psíquicos, já que a pessoa obesa ou com sobrepeso ainda é vista como incapaz de se 

controlar ao se alimentar, egoísta, transgressora por violar as regras sociais sobre comida e 

ansiosa. Esses pensamentos afetam negativamente o aspecto psicológico da pessoa obesa ou 

com sobrepeso, segundo Almeida et al. (2005):  

Dentre os prejuízos diversos à saúde associados à obesidade, estão os aspectos 

psicológicos relacionados à imagem corporal que envolve diversos fatores que se 

interrelacionam, como os emocionais, de atitude e também perceptuais. Um 

ambiente competitivo, com altas expectativas da adequação a um corpo perfeito, 

pode criar diversos problemas de realização pessoal para um indivíduo. (p.33)   

A distorção da imagem corporal, citada acima, é muito incitada por meio das mídias 

sociais, televisivas, propagandas e afins, a sociedade apresenta constantemente o corpo ideal e 

perfeito a ser seguido, que é pouco provável de se alcançar. Segundo Wanderley e Ferreira 

(2010): 

A obesidade está relacionada a fatores psicológicos como o controle, a percepção de 

si, a ansiedade e o desenvolvimento emocional. Entretanto, ser gordo não significa ter 

problemas psicológicos, sendo necessário desmistificar esta crença que é muito 

utilizada como explicação para o excesso de peso. (p. 191)  

O cenário pandêmico que a COVID-19 trouxe para a realidade atual, com diversas 

famílias em casa, sem muitos movimentos diários e com maiores sensibilidades emocionais, 

levou a um aumento da incidência de indivíduos obesos e/ou com sobrepeso, Garces, et al. 

(2021).  A combinação das medidas de isolamento e o fechamento dos lugares próprios para a 

prática de atividades físicas também levaram a esse aumento e a um agravamento dos casos de 

obesidade, tornando a corona vírus quatro vezes mais mortal em pacientes obesos (BOLSONI-

LOPES, FURIERI, ALONSO-VALE, 2021).  

A obesidade tem diferentes formas de tratamento, contudo a base de todos eles é o  

emagrecimento e a manutenção do peso, aliando a prática de exercícios e estratégias dietéticas,  

para maximizar a perda de gordura e minimizar a perda de massa magra, assim como ressaltado  

por Hill et al. (1993): “O sucesso do tratamento  da obesidade consiste em alcançar a redução 

do peso corporal e manutenção dessa perda  mediante a máxima perda de gordura e mínima 

perda de massa magra, o que só é obtido com a  terapia nutricional aliada à prática regular de 

exercícios físicos”. (p.132)  

Essa afirmação também é apresentada por Godoi (2019), que cita que a redução da 

quantidade de atividade física é encarada como fator importante no desenvolvimento da 



obesidade, aumentando os riscos decorrentes dessa patologia, para mediano et al. (2007) a 

combinação entre a restrição alimentar e o exercício físico é um dos tratamentos mais eficientes 

para a obesidade, ou seja, o exercício físico se torna essencial no controle da massa corporal.  

A atividade física é definida por Miragaya (2006) como todo movimento corporal que 

resulta em um gasto energético maior que estando em repouso, englobando exercícios físicos, 

esportes, lazer ativo, trabalho ocupacional e tarefas domésticas. Essa prática é uma das formas 

de auxiliar no combate à obesidade, visto que por meio da atividade física irá ocorrer maior 

dispêndio energético diário, promovendo benefícios no processo de emagrecimento (DE 

ANDRADE et al., 2017). Assim, ao relacionar essas atividades com uma dieta hipocalórica 

ocorre a manutenção de massa magra e redução de massa gorda.  

Hauser, Benetti e Rebelo (2004) reforçam os benefícios da atividade física como 

tratamento para o excesso de acúmulo de gordura, pois a atividade física:   

Estimula o aumento da atividade do SNS (sistema nervoso simpático), que 

permite o controle dos fluxos de substrato de energia. A elevação do gasto 

energético em resposta do aumento da atividade do SNS, pode ter ação na redução 

do apetite, aumento da taxa metabólica de repouso e maior ação na oxidação de 

gorduras. (P. 74)  

Sendo assim, essa prática auxilia os indivíduos a manter a perda de peso no período de 

dieta, pois tendem a reduzir a ação do sistema nervoso simpático no organismo, responsável 

pelo controle dos fluxos de energia. 

Além da prática de atividade física, as estratégias alimentares também são essenciais para 

o processo de emagrecimento. De acordo com Santos (citado por OLIVEIRA et al., 2019, p.15), 

as dietas com foco no emagrecimento se caracterizam como sistemas regulatórios e regras 

regentes de como se alimentar e quais alimentos usar, sendo uma das vias para o tratamento da 

obesidade. Sendo assim Leão et al. (2015), caracteriza como papel do profissional da nutrição 

ajudar na modificação de hábitos alimentares, não apenas com informações, mas também 

disponibilizando instrumentos para que seu paciente obtenha o resultado esperado, através de 

estratégias e planos alimentares. O planejamento alimentar é essencial para a qualidade de vida, 

porém, muitos ainda veem isso como algo elitizado e de difícil acesso, como cita Oliveira, et 

al (2019), entretanto, há muitas formas de acesso à informação e profissionais de qualidade no 

mercado.  

Contudo, é importante estar atento a qualidade do conteúdo que é consumido, pois muitos 

indivíduos tentam seguir atalhos mais fáceis, adotando dietas da moda, jejuns intermitentes sem 

técnica, seguem muitos anúncios que prometem resultados milagrosos, remédios 

emagrecedores e afins, isso tudo pode levar a um agravamento da situação. (KUCHKUNTLA 



et al., 2018; OLIVEIRA, 2019).   

Uma outra opção para o processo de emagrecimento é a cirurgia bariátrica, que também 

deve ser combinada com a prática de atividades físicas e as estratégias alimentares. A 

comunidade médica considera o processo cirúrgico como uma alternativa segura, apesar de 

invasiva. Tal  procedimento pode ser realizado de quatro formas diferentes, senda elas: a 

gastrectomia vertical,  que consiste em remover de 70% a 85% do estômago do paciente; a 

gastroplastia em Y de Roux,  que consiste na diminuição da capacidade gástrica do paciente 

para 10%; a derivação  biliopancreática, que é uma variação da gastrectomia vertical associada 

a um desvio intestinal, e,  por fim, a banda gástrica ajustável, que consiste em um dispositivo 

de silicone ligado a um  reservatório de água destilada (SANCHEZ, 2021). Já para o indivíduo 

ser elegível para a cirurgia bariátrica deve apresentar um IMC maior que 40Kg/m² e estar 

acometido por duas complicações relacionadas à obesidade. A ressalva apresentada por 

Sanchez (2021) está relacionada ao paciente evitar buscar inicialmente a alternativa cirúrgica 

aos outros métodos de emagrecimentos já abordados.  

Além das estratégias nutricionais e da prática de atividades físicas, é de suma importância 

um acompanhamento psicológico para o tratamento da obesidade, como cita Cochrane (2008): 

“[...] alguns pacientes com excesso de peso têm pouco ou nenhum interesse em emagrecer. 

Parte dos que procuram ajuda relutam em aceitar sua responsabilidade em sua própria perda de 

peso”.   

Após o processo de perda de peso, é de suma importância a manutenção contínua, sendo 

essencial para a continuação do tratamento da obesidade. De acordo com Jorge et al. (2019), a 

manutenção do peso é definida como uma variação inferior a 3% do peso corporal, ou seja, ao 

variar o peso em até 3% tanto para cima quanto para baixo, essa variação ainda é considerada 

como manutenção.  

Segundo Franz et al. (2007), indivíduos que passaram pelo processo de emagrecimento 

devem continuar com a manutenção para evitar a recuperação do peso.  Contudo, se essas 

intervenções para perda de peso forem totalmente interrompidas, a recuperação do peso perdido 

é provável de acontecer, resultando no efeito sanfona, como cita Vasconcelos et al. (2021), 

quanto mais rápido a perda de peso, mais rápido ocorre o reganho.  

Como é visto no estudo de Jorge et al. (2019), há dois tipos ativos de pessoas a tentar 

controlar o peso, sendo eles: “os ‘ioiôs’, caracterizados pelas flutuações de peso e frequentes 

episódios/fases de desinibição alimentar, e os ‘moderados’, que conseguem atingir um controle 

do peso sustentado através de um comportamento alimentar ‘aparentemente mais normal’”.  

Além disso, para Araújo (2007) “não importa o tipo de tratamento que se pretende 

desenvolver em um indivíduo, o caminho motivacional será sempre o de suas necessidades 



pessoais, sejam elas físicas, espirituais, políticas, estéticas, econômicas”.  

Para que todo esse processo de emagrecimento e manutenção contínua ocorra, é 

necessária motivação, que é essencial para o sucesso do tratamento, podendo um indivíduo 

desmotivado ter um fracasso na manutenção de dietas, assim como altos percentuais de 

insucessos terapêuticos e de recidivas (SAMPAIO, 2014).  

A motivação é um conceito muito estudado com diferentes caminhos, podendo ser 

definida como “sempre que sentimos um desejo ou necessidade de algo, estamos em um estado 

de motivação. Motivação é um sentimento interno é um impulso que alguém tem de fazer 

alguma coisa” (ROGERS 1963 p. 83). Outra definição encontrada na psicologia é que “A 

motivação é encarada como uma espécie de força interna que emerge, regula e sustenta todas 

as nossas ações mais importantes. Contudo, é evidente que motivação é uma experiência 

interna que não pode ser estudada diretamente”. (VERNON, 1973, p.11).  Portanto, através 

da análise das influências sobre ativação, força e direção de comportamento do indivíduo é que 

se encontra a motivação do mesmo. As pessoas altamente motivadas são mais persistentes em 

buscar sucesso nas suas atividades.   

Segundo Araújo et al. (2007), esse impulso ou ativação à ação pode ser provocado por 

um estímulo externo e também gerado internamente nos processos mentais da pessoa, ou seja, 

vários são os fatores intrínsecos e extrínsecos que podem influenciar na compreensão da 

motivação. Os fatores extrínsecos, segundo Liz, et al. (2013), são fatores que afetam a 

motivação advindo de uma fonte externa, como um professor ou a família, já os fatores 

intrínsecos são aqueles que afetam a motivação advinda da própria pessoa.  

Segundo Liz et al. (2013) e Meurer et al. (2011), a Teoria da Autodeterminação (TAD),  

desenvolvida por Ryan e Deci, compreende que o comportamento humano é incentivado por 

três  necessidades psicológicas primárias, que são: a autonomia, que se define pela possibilidade 

de  escolha; capacidade/competência, que compreende se sentir apto para determinada ação, e 

relação  social, que se caracteriza pela necessidade de ser reconhecido por outras pessoas 

positivamente  ou a facilidade em socializar.  

Segundo Murcia et al. e Sarrazin et al. (citados por LIZ et al., 2013), a motivação pode 

ser autodeterminada pelo indivíduo de acordo com seu contexto, ou seja, fator extrínseco, de 

modo que a motivação mais autodeterminada está relacionada a resultados positivos, já a 

motivação menos autodeterminada se relaciona com resultados negativos, podendo até 

acarretar no abandono da atividade.  

O estudo da motivação no contexto da prática de atividade física e do esporte compõe 

algumas das pesquisas da Psicologia do Esporte, a partir da análise de praticantes de algum tipo 

de esporte ou atividade física, contudo, esse estudo tem como alvo em sua maioria indivíduos 



não atletas.   

De acordo com Nascimento et al. (2019):   

Adolescentes são motivados a praticarem atividade física por aspectos motivacionais 

intrínsecos, predominantemente pela dimensão do prazer, seguido de status e 

realizações pessoais na prática da atividade esportiva e/ou física. Entretanto, na fase 

adulta os fatores se modificam, e aspectos como condicionamento físico, 

emagrecimento e estética se tornam mais relevantes, ou seja, fatores ligados à imagem 

corporal. (P. 130)  

Portanto, a motivação vai variar de acordo com o contexto social e ambiental e da 

autodeterminação do indivíduo. E será determinante para o processo de emagrecimento e 

manutenção do peso.  

A expectativa com esse estudo é de trazer à tona uma melhor compreensão das 

motivações que levam ao processo de emagrecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 OBJETIVO  

O objetivo do estudo é compreender, por meio de uma revisão de literatura, como o 

processo de emagrecimento e sua manutenção são abordados ao se relacionarem com a 

pandemia de COVID 19 e como diferentes tipos e intensidades de motivação se relacionam 

com tais processos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA   

Esse estudo é uma revisão de literatura integrativa que agregou pesquisas anteriores para 

analisá-las com clareza e crítica, de modo que o leitor consiga identificar as características 

mais acentuadas dos estudos revisados, seus métodos, resultados e reflexões com base no eixo 

central em torno desse estudo (BEYEA; NICOLL, 1998).   

As etapas utilizadas nesta revisão foram: seleção da temática, estabelecimento dos 

critérios para a seleção da amostra, análise e interpretação dos resultados e apresentação da 

revisão. Para realizar a busca nas bases de dados foram utilizadas as palavras: obesidade, 

motivação, emagrecimento, manutenção de peso, atividade física e saúde, consultando-se as 

seguintes bases indexadoras: Scielo, PubMed e Google Acadêmico.   

Foram adotados critérios de inclusão e exclusão com a finalidade de excluir publicações 

de áreas distanciadas dos temas obesidade, emagrecimento e motivação, a menos que 

estivessem estritamente relacionados aos aspectos subjetivos envolvidos no processo de 

emagrecimento e sua manutenção. Para inclusão a publicação deveria discorrer sobre um ou 

mais das palavras chaves citadas anteriormente e também deveria ser congruente com a 

temática deste trabalho. Já como critério de exclusão foram analisados o idioma, a relevância 

perante os temas obesidade e motivação, a integração dos temas obesidade, emagrecimento e 

manutenção.  Também foram descartados da revisão estudos não relacionados diretamente 

com os temas em conjunto. 

No que se refere ao período de abrangência da revisão, foram selecionados estudos 

publicados de 2002 até 2022. Os idiomas dos estudos pesquisados nas bases de dados foram o 

português e inglês. Após o levantamento das publicações, os resumos foram lidos e analisados 

criteriosamente.  As pesquisas selecionadas foram utilizadas na íntegra e analisadas 

detalhadamente, primeiro foram identificados os dados de localização dos artigos como, autor, 

objetivo, método, público-alvo, ano de publicação e principais conclusões e depois foi 

realizada uma análise crítica dos artigos, bem como sua discussão. As bases de dados onde 

foram encontrados textos mais relevantes foram o Google Acadêmico e o Scielo, com um 

retorno prévio de 67 (sessenta e sete) estudos. As etapas de seleção do estudo encontram-se 

representadas no fluxograma (Figura 01): 

 

 

 

 

 

 



67 estudos   

Potencialmente  

Relevantes  

34 Estudos 

excluídos  Após 

leitura dos 

resumos 

 

33 estudos   

Potencialmente  

Relevantes  

                    

 21 estudos excluídos   

após a leitura e   

avaliação dos critérios   

de inclusão  

11 estudos   

Relevantes 

 

Assim, os trabalhos foram avaliados individualmente, conforme suas características 

científicas. Posteriormente a essa abordagem prévia, realizou-se a leitura integral de cada artigo 

buscando descrever os eixos temáticos, ligações e explanações mais relevantes no conjunto do 

material reunido. Por fim, foi realizada uma discussão relacionando os textos como pode ser 

visto a seguir.  

 

 

 



 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A presente revisão de literatura é composta por 11 estudos, que foram agrupados em três 

eixos temáticos: obesidade; emagrecimento; manutenção do peso. Os estudos correspondentes 

a cada eixo temático estão relacionados nos quadros 1 a 3, e são apresentados em seus 

respectivos eixos temáticos.  

 

4.1 - Obesidade  

No quadro 01, estão descritos os estudos referentes à temática obesidade relacionando 

com o contexto atual de pandemia. Selecionou-se três estudos identificando os riscos que o 

isolamento social trouxe, o aumento do número de pessoas com sobrepeso e obesidade e os 

agravantes.  

Quadro 01 - Sinopse dos estudos que abordaram obesidades e Covid-19 

Autor/Ano  Objetivo  Método  Principais conclusões 

GARCÊS et al.  

2021. 

Analisar o comportamento  
sedentário, nível de 
atividade  física e compulsão 
alimentar  em adultos com 
sobrepeso e  obesidade 
durante o período de  
isolamento social causado 
pela  pandemia de COVID-
19. 

Público alvo: Pessoas em 
período de isolamento social  

Instrumentos: Coleta de 
dados através de formulários  

Abordagem: Qualitativa 

O isolamento social causado 
pela pandemia de COVID-
19 causou mudanças 
negativas na atividade física, 
comportamento sedentário e 
compulsão alimentar 
afetando, substancialmente, 
indivíduos com sobrepeso e 
obesidade, que também 
apresentaram maior 
prevalência de ganho de 
massa corpórea. Destacamos  
que a combinação das  
consequências relacionadas 
ao  isolamento social possa  
resultar em efeitos 
duradouros  sobre a saúde 
metabólica e  agravamento 
da prevalência de  obesidade 
e doenças  metabólicas 
associadas. 



BOLSONI-LOPES, 
FURIERI e ALONSO-
VALE,  

2021. 

Realizar uma análise 
reflexiva sobre a relação da 
obesidade como fator de 
risco para o agravamento 
dos quadros de COVID-19.  

Público alvo: Pessoas 
obesas; Profissionais da 
saúde.  

Instrumentos: Pesquisa 
bibliográfica relacionando 
COVID-19 com obesidade.  

Abordagem: Qualitativa 

A obesidade é um fator de  
risco para agravamento da  
COVID-19, que está  
contribuindo para o  
congestionamento dos  
serviços de saúde, e que 
requer  uma assistência de 
saúde  diferenciada, com 
ajustes de  protocolos 
assistenciais,  
farmacológicos e empenho 
na  educação em saúde no 
âmbito  do Sistema Único de 
Saúde. 

LEÃO, Juliana Medeiros et  

al., 2015. 

Investigar o estágio 
motivacional de pacientes 
com sobrepeso ou obesidade 
que procuram tratamento 
para perda de peso e fatores 
que interferem na prontidão 
para mudança de 
comportamento.  

Público alvo: Pessoas 
obesas; Profissionais da 
saúde  

Instrumentos: Coleta de 
dados a partir de aplicação 
de questionários  

Abordagem: Transversal 

Parte dos indivíduos que  
procuram tratamento para  
perda de peso não o faz com 
a  motivação necessária e 
que o  aconselhamento 
profissional é  capaz de 
aumentar tal  motivação e,  
consequentemente, as 
chances  de sucesso. 

 

Garcês et al. (2021) investigaram os impactos do isolamento social em relação à 

obesidade, através da análise de um questionário aplicado de forma on-line, cuja coleta foi feita 

com 316 indivíduos, de 18 a 60 anos. A análise foi baseada em três variáveis: o sedentarismo, 

que apresentou um aumento; o nível de atividades físicas, que resultou em uma diminuição, e 

a compulsão alimentar, que teve um agravamento de casos, tudo isso a partir do início do 

isolamento causado pela pandemia, que influenciou um aumento no ganho de massa corporal. 

Esses fatores criaram um ambiente propício para o aumento da população obesa, evidenciando 

consequências indesejadas para a saúde pública.   

Bolsoni-lopes, Furieri e Alonso-Vale (2021) fizeram uma análise reflexiva da obesidade 

como complicador nos quadros de COVID-19. A partir de uma revisão de literatura, 

evidenciaram uma negligência inicial em relação à obesidade no início da pandemia, pois a 

obesidade é um fator de risco e também é facilitadora da transmissão e agravante dos sintomas 

aumentando, assim, a ocorrência de óbitos e internações causados pelo coronavírus.   

Leão et al. (2015) investigaram em qual estágio motivacional se encontravam sujeitos 

que buscaram tratamento para a obesidade, cuja metodologia utilizada foi a coleta de dados de 

48 indivíduos, incluindo anamnese, avaliação antropométrica, da compulsão alimentar e do 

estágio motivacional. Os resultados indicaram que os indivíduos que procuraram o tratamento 

para a obesidade estavam no estágio motivacional de contemplação, ou seja, não estavam 

devidamente motivados ao processo, mesmo tendo ciência dos riscos e das complicações que 



essa comorbidade promove, levando a resultados menores e a desistências do programa. Porém, 

também foi constatado que o acompanhamento profissional pode aumentar a motivação, assim 

dando andamento no processo de emagrecimento.  

Sendo assim, ao analisar os textos deste eixo temático, conseguimos evidenciar que, em 

meio a pandemia, a obesidade se tornou um problema de saúde pública mais preocupante do 

que anteriormente, devido ao ambiente ter se tornado mais favorável ao desenvolvimento desta 

patologia, por fatores como compulsão alimentar, sedentarismo e redução da prática de 

atividades físicas. Além disso, a obesidade também é um agravante dos quadros de COVID-

19, trazendo maiores riscos ao indivíduo com esta patologia ou que a adquirirem ao longo da 

pandemia, tornando a busca por estratégias de emagrecimento ainda mais relevantes. E por 

mais que a população tenha consciência dos riscos e complicações causados por essas 

comorbidades, a motivação para o processo de emagrecimento pode não ser suficiente para o 

êxito em programas de treinamento e estratégias dietéticas.  

4.2 - Emagrecimento  

No quadro 02, estão relacionados os estudos referentes à temática emagrecimento. 

Selecionou-se seis estudos identificando os meios para se emagrecer, as melhores estratégias e 

estratégias arriscadas para o processo de emagrecimento.  

Quadro 02 - Sinopse dos estudos que abordam emagrecimento 

Autor/Ano  Objetivo  Método  Principais conclusões 

SABIA, SANTOS e 
RIBEIRO,  

2004. 

Comparar o efeito do 
exercício  físico aeróbio 
contínuo e  anaeróbio 
intermitente  associado à 
orientação  alimentar em 
adolescentes  obesos sobre a 
redução da  massa corporal e 
composição  corporal, 
lipídios sanguíneos e  
capacidade de trabalho 
físico. 

Público alvo: Pessoas 
obesas; Profissionais da 
saúde  

Instrumentos: Coleta de 
dados através de testes 
clínicos  

Abordagem: Qualitativa 

A atividade física proposta 
e a  orientação alimentar, 
tanto  para o GEC quanto 
para GEI,  foi suficiente e 
satisfatória,  promovendo 
diminuição  ponderal, 
melhora da  composição 
corporal, dos  níveis 
lipídicos e aumento na  
capacidade aeróbia dos 
adolescentes. 



FERREIRA,  

2013. 

Avaliar a melhor estratégia 
ou  o método de treinamento 
físico  na diminuição do 
peso  corporal de pessoas 
obesas,  além de contribuir 
para a  comunidade 
acadêmica e  principalmente 
aos  profissionais que atuam 
com  essa população. 

Público alvo: Mulheres 
obesas; Profissionais da 
saúde  

Instrumentos: Coleta de 
dados através de avaliações   

Abordagem: Descritiva 

Mesmo não identificando o  
método de treinamento mais  
eficaz (com diferença  
significativa) ambos os  
protocolos apresentaram  
resultados positivos em  
pessoas com sobrepeso e  
obesidade, mostrando com  
isso a eficácia do exercício  
físico aliado ao  
acompanhamento 
nutricional  para esta 
população. 

COSTA, Analucia G. et 

al,  2005 

Verificar a utilidade da   

internet no tratamento do  
sobrepeso e obesidade de 
uma  população do estado 
do Rio  Grande do Sul, na 
cidade de  Lagoa dos Três 
Cantos, com  alta 
prevalência de sobrepeso  e 
obesidade (58,6%). 

Público alvo: Pessoas 
obesas; Profissionais da 
saúde  

Instrumentos: Coleta 
através de 
acompanhamento  

Nutricional pela internet  

Abordagem: Quantitativa 

O uso da internet é viável e  
eficiente não apenas como  
meio de consulta, mas como  
método para 
acompanhamento  e perda 
de peso, sendo um  grande 
aliado no tratamento  da 
obesidade. 

LOPES, Júlia Pacote, 2013.  Analisar os efeitos de 
dietas de muito baixo valor 
calórico em pacientes com 
excesso de peso atendidos 
em uma   

Clínica de Brasília – DF.  

Público alvo: Pessoas 
obesas; Profissionais da 
saúde  

Instrumentos: Coleta de 
dados através do 
acompanhamento dos 
pacientes   

Abordagem: Descritivo,   

quantitativo, 
qualitativo e  
retrospectivo 

O tratamento da 
obesidade com dietas 
VLCD pode ser uma boa 
alternativa para 
pacientes obesos se for   
acompanhado por uma 
equipe  multidisciplinar 
com médico,  psicólogo, 
educador físico e 
nutricionista. 

ARAUJO, Alessandra  
Santana et al., 2007. 

Verificar os principais 
fatores  motivacionais que 
tem levado  as pessoas a 
procurarem por  academias. 

Público alvo: Pessoas 
praticantes de atividade 
física  

Instrumentos: Coleta de 
dado através de aplicação de 
questionários  

Abordagem: Qualitativa 

O fator que mais levou as 
pessoas a procurarem a 
academia OU para prática de 
atividade física foram os 
fatores estéticos. Esse fato  
pode ser explicado pela  
valorização do corpo, ou 
seja,  o culto do corpo 
perfeito nos  dias atuais. 

GONÇALVES, 

Marina;  ALCHIERI, 

João, 2010. 

verificar as médias dos  
participantes nos cincos  
motivos (diversão,  
competência, aparência, 
saúde  e social) da escala 
MPAM-R,  em relação às 
variáveis  
sociodemográficas: idade,  
gênero, IMC (índice de 
massa  corporal), tipo de AF  
(exercício ou esporte), 
forma  de praticar (sozinho 
ou  acompanhado) e o tempo 
de  prática. 

Público alvo: Pessoas 
praticantes de atividade 
física  

Instrumentos: Coleta de 
dado através de aplicação de 
questionários  

Abordagem: Qualitativa 

Verificou-se que os 
participantes deste estudo 
praticavam atividade física 
mais por motivos de saúde,  
diversão, aparência e  
competência e menos por  
motivos sociais, tendo em 
vista  que apresentaram 
médias  superiores ao ponto 
médio  teórico da escala 
nesses quatro  fatores, com 
exceção apenas  do fator 
social. 



 

 

Sabia, Santos e Ribeiro (2004) fizeram uma análise comparativa entre o exercício 

anaeróbio e aeróbio intermitente, investigando seus respectivos efeitos sobre a redução de 

massa corporal, lipídios sanguíneos e capacidade de trabalho físico, ambos associados à 

orientação nutricional. O estudo foi feito com 28 participantes que foram divididos em dois 

grupos, cada grupo submetido a um tipo de exercício, aeróbio e anaeróbio, realizado 3 vezes 

por semana, durante 16 semanas. Foi constatado que ambos os métodos de treinamento 

associados à orientação nutricional se mostraram eficientes contra o emagrecimento e as 

comorbidades relacionadas, mas o exercício anaeróbio se destacou na diminuição do IMC 

dos sujeitos.   

Ferreira (2013) também fez uma comparação entre exercício resistido e exercício 

aeróbio em relação ao emagrecimento, de forma que ambos os grupos foram orientados com 

dietas similares. Como resultado, os dois métodos de treinamento se mostraram eficientes 

em diferentes variáveis relacionadas à obesidade, como o IMC e a composição corporal, e 

ainda propõem o uso dos dois métodos em conjunto para melhores resultados no 

emagrecimento.   

Costa et al. (2005) verificaram a utilidade da internet como ferramenta para auxiliar 

no emagrecimento através de orientações e acompanhamento nutricional semanal que foram 

aplicados online, com exceção das pesagens iniciais e finais e as palestras de 

conscientização alimentar que foram feitas presencialmente. Foi concluído que esse método 

se mostrou eficiente para o emagrecimento, também constatou melhora em comorbidades 

relacionadas e que representa um recurso econômico para indivíduos que têm dificuldades 

financeiras.   

Lopes (2013) fez uma análise do impacto de dietas de valor calórico muito baixo em 

indivíduos obesos, que se mostrou eficiente em relação a perda de peso, mas também 

evidenciou grande perda de massa magra, tornando a associação com atividades físicas 

imprescindível para um emagrecimento mais saudável. Também foi observado que o 

processo de emagrecimento nesse tipo de dieta pode ser conturbado e bem incômodo para 

o indivíduo, podendo ser desfavorável para a saúde psicológica do mesmo.   

Araújo et al. (2007) buscaram identificar os fatores que motivam as pessoas a 

buscarem a academia para a prática de atividades físicas. Essa investigação foi feita por 

meio de um questionário aplicado a 83 indivíduos que frequentam academia e assim 

chegaram à conclusão que os valores estéticos corporais foram mais motivadores do que 



fatores relacionados à saúde, o que pode ser explicado pela valorização corporal e padrões 

estéticos presentes na sociedade atual.  Além disso, foi salientado que cabe ao profissional 

identificar as motivações de seus alunos para que os objetivos e metas estejam alinhados.   

Gonçalves e Alchieri (2010) buscaram compreender o que motiva as pessoas a 

praticarem atividades físicas, de maneira a entender as motivações dentre fatores como 

saúde, estética, diversão, competência e social. O estudo foi realizado com 309 

participantes, todos praticantes de alguma atividade física no geral e praticantes de algum 

esporte que responderam a um questionário, onde apresentavam perguntas referentes à 

escala de motivação. Foi concluído que a motivação pessoal se dá por necessidades 

individuais acima das necessidades coletivas, sendo o fator social um dos menos indicados 

como fator motivacional, com exceção de praticantes de esporte que também tiveram esses 

valores, mas tiveram um aumento em fatores motivacionais sociais e diversão.  

 

Portanto, ao relacionar os achados nos textos do eixo temático processos de 

emagrecimento, podemos concluir que um programa de emagrecimento se torna mais 

efetivo quando a atividade física é relacionada com a orientação dietética. Por mais que 

novas abordagens busquem métodos mais rápidos ou práticos, essas abordagens podem ser 

arriscadas por causarem um retorno do peso perdido. Além disso, também foi analisado nos 

textos que o tipo de atividade física pode influenciar na perda do peso, e concluíram que a 

combinação de exercícios aeróbios e anaeróbios traz maiores resultados para o 

emagrecimento, do que praticá-los isolados. Entretanto, também foi constatado que a 

motivação para se realizar atividades físicas se dá por necessidades individuais mais do que 

coletivas, seja ela estética ou saúde. Assim, após esse processo (de emagrecimento) se inicia 

um novo, o de manutenção do peso perdido. Entretanto, também foi constatado que a 

motivação para se realizar atividades físicas se dá por necessidades individuais mais do que 

coletivas, seja ela estética ou saúde. 

 

4.3 - Manutenção do peso   

No quadro 03, estão relacionados os estudos referentes à temática manutenção de peso. 

Selecionou-se dois estudos identificando os benefícios da manutenção, as possíveis 

complicações caso não ocorra a manutenção e os meios de se fazer essa manutenção.  

Quadro 03 - Sinopse dos estudos que abordam manutenção de peso 



Autor/Ano  Objetivo  Método  Principais conclusões 

MACHADO, Mariana 

Mello,  2020. 

Analisar os fatores  

relacionados ao reganho de  

peso em mulheres brasileiras  

que não tenham realizado a  

cirurgia bariátrica, para que  

seja possível traçar um plano  

de ação adequado 

Público alvo: Mulheres 
obesas; Profissionais da 
saúde  

Instrumentos: Coleta de 
dados a partir de aplicação 
de questionários  

Abordagem: Descritiva 

As pessoas que possuem  
tendência a um reganho de  
peso costumam apresentar 
os  seguintes fatores 
relacionados:  tendência a 
seguirem dietas  restritivas, 
as quais não  conseguem 
manter a longo  prazo; o fato 
de não se  alimentarem 
prestando  atenção ao ato de 
comer; o fato  de não 
seguirem uma rotina  
alimentar aos finais de 
semana,  cometendo 
excessos  alimentares; além 
do desânimo  em si. 

RUIVO, Marlene, 2012.  verificar se atualmente o  
processo de manutenção de  
peso tem vindo a ser mais  
positivo e os indivíduos que  
procuram ajuda de peso  
conseguem perdê-lo com  
eficácia. 

Público alvo: Pessoas em 
período de manutenção de 
peso; profissionais da saúde  

Instrumentos: Coleta de 
dados a partir de aplicação 
de questionários  

Abordagem: Quantitativa 

A questão da manutenção de 
peso está a melhorar nos 
últimos anos, porventura 
devido à consciencialização 
de que depende fortemente 
da continuação de bons 
hábitos alimentares e prática 
de atividade física.  

 

 

Machado (2020) investigou os principais fatores que levam ao reganho de peso e 

identificou que foi mais evidente em pessoas que usaram estratégias mais radicais como 

dietas hipocalóricas ou tratamentos com medicamentos, trazendo ansiedades e insegurança 

aos indivíduos possibilitando vir a ter recidivas do peso. Também foram igualmente 

agravantes para a manutenção do peso fatores como a atenção e a percepção no ato de comer 

e sair da rotina nutricional durante os fins de semana ou feriados. Portanto, pode ser vista a 

importância do uso de estratégias para a manutenção do peso, desde a prática de atividades 

físicas a estratégias nutricionais que se adequam ao cotidiano de cada um, levando em 

consideração os hábitos, cultura e demais precedentes que podem influenciar positiva ou 

negativamente nisso.   

Ruivo (2012) analisou a manutenção de peso após certo tempo do fim do processo 

de emagrecimento, por meio de um questionário com questões relacionadas à perda de peso 

e manutenção, aplicado a 99 indivíduos. O autor concluiu que a continuidade dos programas 

após alcançar a meta de peso, reajustando para que a manutenção seja o foco, é essencial 

tanto no âmbito da dieta quanto na prática de atividades físicas, para que não tenham um 



reganho de peso.  Além desses fatores, foi abordada também a importância da motivação 

intrínseca, apoio dos amigos e familiares. Por fim, os indivíduos que não conseguiram 

manter o peso foram aqueles que não se mantiveram no programa após a perda do peso.   

 

Portanto, ao interpretar os estudos do eixo manutenção de peso, torna-se clara a  

importância da aderência aos programas de manutenção de peso mesmo após o alcance das 

metas  estipuladas para que não tenha um reganho de peso causando inseguranças e 

ansiedades, as quais  se mostraram grandes fatores desmotivadores para a prática de 

atividades físicas e aderência aos  programas dietéticos, ou seja, a falha em um programa de 

manutenção de peso pode ser encarada  como fator determinante no processo de 

emagrecimento como um todo. Além disso, pudemos analisar que é vital para a manutenção 

de peso a adoção de meios que se mostrem sustentáveis para cada indivíduo a longo prazo, 

de acordo com o cotidiano de cada um e suas individualidades.  Entretanto, assim como para 

emagrecer, um aspecto necessário para a manutenção do peso é a motivação.  

 

Por fim, os estudos evidenciam a importância de apoio externo para alguns dos 

indivíduos,  como o apoio familiar ou de amigos e afins, e ressaltam a importância do 

acompanhamento  profissional para o início do processo de emagrecimento ou para a 

manutenção do peso, como  uma forma de indicar o caminho inicial, auxiliando, também, o 

indivíduo a não seguir por  caminhos desfavoráveis para o seu processo, como dietas e 

treinos da moda que não se adequam  à sua estrutura física e ao seu cotidiano, podendo levar 

a desmotivação que é prejudicial para o  tratamento, fazendo o indivíduo desistir do 

processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De acordo com o último censo do IBGE (2019), o índice de obesos e pessoas com 

sobrepeso vem aumentando no Brasil. Para o tratamento da obesidade é importante a prática de 

atividades físicas e estratégias dietéticas em conjunto (PONTES, DE SOUZA, NAVARRO, 

2009). Além disso, é necessário que haja manutenção do peso ao longo do processo de 

emagrecimento, para que o indivíduo não tenha um reganho de peso. A motivação é essencial 

para o sucesso do processo de emagrecimento, podendo um indivíduo desmotivado ter um 

fracasso na manutenção de dietas, altos percentuais de insucessos terapêuticos e de recidivas 

(SAMPAIO, 2014).   

Com isso, este trabalho desenvolveu uma revisão bibliográfica de maneira a contribuir 

com o entendimento acerca das motivações relacionadas ao processo de emagrecimento e sua 

manutenção. Foram analisados 11 (onze) estudos divididos em 3 eixos temáticos: obesidade, 

emagrecimento e manutenção.  

Ao analisar cada eixo, pudemos identificar que, a obesidade se intensificou no período 

de isolamento social, tanto em aumento no número de casos quanto em gravidade, já que ela 

associada ao COVID-19 se mostrou um risco ainda maior do que o já estabelecido, tornando-

se um problema de saúde pública ainda maior.  

Já no eixo temático emagrecimento, a busca por programas de emagrecimento se torna 

essencial para o tratamento do sobrepeso e obesidade, cujos programas que se mostraram mais 

eficientes no processo de perda de peso são aqueles que combinam o acompanhamento 

nutricional com a prática de atividades físicas. O tipo de atividade física também foi um fator 

analisado, de modo que exercícios resistidos e exercícios aeróbios se mostraram mais eficientes 

na perda de peso quando praticados juntos do que sendo praticado um ou o outro isoladamente.  

Com relação a manutenção do peso, o reganho de peso pode ser facilitado caso a 

estratégia usada no processo de emagrecimento tenha sido abrupta ou radical, de maneira a 

desenvolver quadros de compulsão alimentar ou outras complicações, caso a pessoa volte a 

ganhar peso, além de fatores psicológicos como ansiedade e inseguranças que podem ser um 

fator determinante para o abandono do programa de emagrecimento/manutenção. A abordagem 

mais indicada pelos estudos envolve a prática de atividades físicas e estratégias dietéticas feitas 

em conjunto e adaptadas para que os indivíduos consigam incluí-las no seu cotidiano de 

maneira a manter a saúde tanto física quanto psicológica.  



Já com relação aos fatores motivacionais, encontrados ao longo dos três eixos, os 

estudos indicaram que a motivação é individualizada, ou seja, cada pessoa se motiva de maneira 

diferente. Identificamos duas categorias de fatores motivacionais, sendo eles os extrínsecos e 

os intrínsecos, os quais respectivamente se compreendem como fatores externos como 

aparência, interação social, ou fatores internos como confiança, autoestima. Os fatores 

motivacionais mais destacados foram a busca por saúde, a estética corporal que vem sendo cada 

vez mais desejada pelos indivíduos, por causa do padrão estético imposto pela mídia e pela 

sociedade. As diferentes motivações levam à prática de atividades físicas específicas, como 

indivíduos que praticam esportes ou atividades coletivas, que são motivados também pela 

diversão e interação social. Além disso, a desmotivação foi um fator abordado que pode levar 

o indivíduo a desanimar ou desistir do emagrecimento ou da manutenção, levando ao reganho 

de peso e inseguranças psicológicas. 

Por fim, conectando com o objetivo do estudo, concluímos que a motivação é um fator 

essencial para o início e continuação do tratamento de emagrecimento assim como sua 

manutenção após a perda de peso, combinando atividades físicas com estratégias dietéticas. Há 

diferentes fatores motivacionais, podendo ser intrínsecos que predominam mais para a 

continuação desse processo, como beleza e competência e também motivações extrínsecas, que 

são mais vistos praticantes de atividades físicas coletivas, do que em praticante de atividades 

físicas mais individuais. Além disso, foi analisado que a não manutenção do peso leva a 

desmotivação e possível desistência do programa.  

O estudo foi essencial para a análise dos fatores motivacionais em torno do tratamento 

da obesidade, espera-se que as discussões e reflexões deste estudo possam contribuir para novos 

debates referentes aos processos de emagrecimento e sua manutenção. 
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