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INTRODUÇÃO
Sendo a obesidade uma doença crónica, com uma prevalência crescente ao longo

dos anos, é urgente tomar medidas terapêuticas, a nível dos cuidados de saúde

primários.

Tendo em conta a variedade de pessoas que se propõe a perder peso, é necessário

reunir um conjunto de condições, bem como analisar os fatores existentes, sejam

estes genéticos, comportamentais ou ambientais.

OBJETIVO
Propor um estadiamento para o risco de indivíduos adultos com obesidade,

referenciados à consulta de Nutrição nos cuidados de saúde primários e elaborar

uma proposta de intervenção para 3 estadios de risco.

MÉTODOS
Adaptar uma ferramenta de estadiamento de obesidade, proposta por Sharma em 

“Edmonton Obesity Staging System”, na identificação e classificação de indivíduos 

adultos com obesidade.

Em relação ao Risco 0 propõe-se a vigilância por parte da equipa da família (médico

e enfermeiro de família) após a capacitação da equipa pelo nutricionista. No Risco 4

propõe-se que a referenciação pelo Médico de Família seja diretamente para um

centro especializado de cirurgia da obesidade - Circular Normativa 20/DSCS/DGID de 13/08/2008

Na consulta individualizada, além da rotina da consulta de Nutrição  propõe-se a 

aplicação de um INQUÉRITO MOTIVACIONAL onde se avaliam alguns fatores

motivacionais:

- Disponibilidade e motivação para a mudança

- Motivos e metas atuais para a perder peso 

- A prontidão para a mudança comportamental

- A pressão profissional e familiar

- O suporte familiar de apoio

Figura 3: Proposta de intervenção no individuo adulto com obesidade, pelo grau de risco, referenciado 
para a consulta de Nutrição e posterior articulação com uma equipa multidisciplinar.

RESULTADOS
Foi desenhado um sistema de estadiamento de risco, baseado no proposto por

Sharma, que avaliasse o IMC, os fatores de risco ou comorbilidades existentes,

sintomas psiclológicos e limitações funcionais, permitindo assim, aos profissionais de

saúde, uma abordagem mais adequada e eficaz. Figura 1.

Figura 1: Proposta de 5 estadios de risco no individuo adulto com obesidade.

Avaliam-se também as CRENÇAS E ATITUDES :
- Perceção da imagem corporal 

- Motivação 

- Atitudes face ao peso

- Autocontrolo e estímulos para a ingestão alimentar

- Expetativas para a autoeficácia / comportamentos não realistas 

- Controlo alimentar associado a emoções 

Na CONSULTA DE GRUPO MOTIVACIONAL dinamizam-se tópicos como:

- Partilha de comportamentos, crenças e atitudes individuais

- Qualidade de vida

- Disposição e humor diários (tristeza, preocupação)

- Auto-estima (sou capaz?)

- Patologias associadas (diabetes, …)

- Aparência física/Imagem corporal

- Vida social

- Capacidade física

Na consulta de GRUPO DE SUPORTE são abordados temas como:

- Relato individual de dificuldades sentidas com o cumprimento do plano

alimentar e de atividade física

- Esclarecimento de dúvidas coletivas relativamente a mitos, crenças e

estratégias que facilitem a adesão ao plano

- Tempo despendido durante as refeições sem outras distrações

- Tempo disponível para comprar e cozinhar alimentos frescos

- Contabilização do número de calorias ingeridas ao longo do dia

- Rótulos (Como interpretar?)

- Cadeia de comportamentos como consequência das emoções (ex. tristeza -

comer chocolate)

- Os 15 minutos diários que não se utilizam para atividade física (subir

escadas, levar o lixo, buscar pão,…)

- A companhia adequada ou a falta dela para a atividade física

CONCLUSÕES
A existência das várias especialidades reunidas, nomeadamente no ACeS Porto Oriental, permite a oportunidade de uma melhor reorganização e partilha de casos entre as

especialidades, tornando a intervenção de todos mais eficaz. Os ganhos em saúde por este sistema de estadiamento serão mais realistas, tendo em conta que se espera que um

indivíduo em Risco 1 ou 2 motivado, obtenha uma maior perda de peso que um indivíduo em Risco 3, e evita a referenciação de indivíduos em Risco 4 aos quais não se prevê sucesso na

intervenção dos cuidados de saúde primários.

Figura 2: Proposta de intervenção no individuo adulto com obesidade referenciado para a consulta de 
Nutrição, nos cuidados de saúde primários.

Após a avaliação do risco é elaborado e proposto um Plano de
Intervenção Individual pela Nutrição com a possibilidade de intervenção
da equipa multidisciplinar (Psicólogo / Fisioterapeuta). Figuras 2 e 3.


