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https://saudebrasil.saude.gov.br/ter-peso-saudavel/obesidade-e-porta-de-ent
rada-para-outras-doencas

OObesidade é um agravo de caráter multifatorial que decorre do 
balanço energético positivo favorecendo o acúmulo de gordura. 

Biológicos, 
históricos, 
ecológicos, 

econômicos, 
sociais, culturais e 

políticos

Sedentarismo, má 
alimentação, modos 
de comer e de viver 

da atualidade e 
o sistema alimentar 

vigente no País. 
Fatores

                                                                                                                  
Abordando a Obesidade



Abordando a Obesidade

Prevenção em saúde é a melhor maneira de lidar, pois é 
fundamentada na redução do risco de tornar-se doente. 

“exige uma ação antecipada, baseada no conhecimento da história 
natural da doença a fim de tornar improvável o seu progresso 
posterior”.



Desafios Experimentados por quem tem 
Obesidade

Elementos das funções e 
estruturas corporais Fatores Pessoais Fatores Ambientais

Influenciam na participação do 
tratamento e no manejo da obesidade.
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Desafios Experimentados por quem tem 
Obesidade: Impacto no Manejo do Tratamento

Fatores Influenciam na participação do tratamento e no manejo da 
obesidade.

Exercícios 
Físicos

Participação das atividades de 
vida diária (AVDs)

Preparação das 
refeições

Capacidade de cuidar 
de si (tomar banho, 

vestir, acesso a 
serviços de saúde)
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Aspectos Funcionais na Atenção da 
Pessoa com Obesidade 

1. A obesidade é uma condição de saúde que pode ser vivenciada com 
incapacidade como resultado da participação restrita ou limitações 
de atividades, causadas por fatores nos ambientes construído e 
social, fatores pessoais ou disfunção das funções e estruturas 
corporais. 

2. O desconhecimento destes desafios vivenciados pelas pessoas com 
obesidade poderá ser barreiras no manejo da obesidade.



  3. A capacidade de participar da AVDs está associado à qualidade de 
vida relacionada à saúde, reduzindo a incapacidade, bem como 
apoiando as pessoas que vivem com obesidade a gerenciar sua casa 
e em suas comunidades. 

  4. Atenção a estas questões, contribui para a saúde e o bem-estar 
geral do indivíduo, desenvolvendo a sua capacidade e 
proporcionando oportunidades de participação na atividade física, 
produtividade significativa e interações sociais.

Aspectos Funcionais na Atenção da 
Pessoa com Obesidade 



Proposta da Temática:

  Refletir sobre a importância de se avaliar a presença de fatores que 
possam ser barreiras ambientais, sociais e funcionais vivenciadas por 
indivíduos com obesidade, na realização das suas atividades do 
cotidiano.  

  Identificar estratégias para o manejo destes fatores, com intuito de 
propiciar a melhor participação deste indivíduo com obesidade, nas 
atividades cotidianas, no tratamento da obesidade, inclusive na 
promoção da sua saúde e bem-estar.



Obesidade e Aspectos Funcionais
Sedentarismo x AVDs 

• Índice de massa corporal (IMC) nem sempre é um preditor 
independente de comprometimento da mobilidade. 

• A sarcopenia (redução da força muscular)  tem sido considerada  
melhor preditor de incapacidade de mobilidade. 

• A forma corporal ou a distribuição de gordura (central vs. inferior do 
corpo) não relata associação com função de extremidade inferior ou 
deficiência. 

CMAJ 2020 August 4;192:E875-91. 
doi: 10.1503/cmaj.191707



Obesidade e Aspectos Funcionais
Sarcopenia x AVDs 



Obesidade e Aspectos Funcionais
AVDs 

• O gasto de 3x mais tempo em atividades de autocuidado, o que 
significa menos tempo para atividades de trabalho, descanso e lazer.  

• A obesidade classe II e III está associada a chance de 
comprometimento na AVDs e limitações em alcançar áreas do seu 
corpo para realizar atividades relacionadas à higiene pessoal. 
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Obesidade e Aspectos Funcionais 
Risco de quedas x perda de peso x exercício físico 

O risco de deslizamentos e quedas aumenta em todas as classes de 
obesidade, em adultos que têm obesidade classe II ou III. Isto pode 
interferir na capacidade e interesse em participar da atividade física.

A perda de peso tem sido associada a melhora da estabilidade postural e está 
diretamente relacionada à quantidade de peso perdido. 

Treinamentos específicos de equilíbrio incorporados em um programa multidisciplinar 
de redução de peso corporal de três semanas melhoraram significativamente o 

equilíbrio e reduzir o balanço do tronco mais do que a redução do peso corporal 
sozinho. 
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Obesidade e Aspectos Funcionais 

Imagem Corporal



Obesidade e Aspectos Funcionais 

Imagem Corporal



Obesidade e Aspectos 
Funcionais 

Perdas Urinárias

Obesidade e sobre peso levam 
ao aumento crônico da pressão 
intra abdominal e intra-vesical, o 
que fadiga e enfraquece a 
musculatura do assoalho pélvico, 
facilitando a perda de urina.



Obesidade e Aspectos Funcionais 
Sono 

• Apneia do Sono



Estratégias para promover a 
independência nas AVDs

• Verificar melhor hora do dia para consultas e integrar atividades 
relacionadas ao tratamento da obesidade, incluindo o exercício físico 
em sua rotina diária.



• Incentivar o uso de estratégias de conservação de energia.

https://msd.pt/wpcontent/uploads/sites/76/2021/07/Conservacao-de-E
nergia-na-HP.pdf

Estratégias para promover a 
independência nas AVDs



Relação risco x benefício do exercício físico

. 



Estratégias para reduzir o risco de lesão 
no exercício físico e nas AVDs:

• Conhecer seu cliente!

• Ter na equipe suporte do profissional com experiência em exercício 
terapêutico (fisioterapeuta e ou educador físico) para orientar e ou 
supervisionar  exercícios de acordo com demanda e condição 
funcional. 
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Exercício físico regular pode melhorar a qualidade de vida 
relacionada à saúde, transtornos de humor (ou seja, depressão, 
ansiedade) e imagem em adultos que vivem com sobrepeso ou 
obesidade. 

  Progressão gradual na intensidade, duração e frequência do exercício 
terapêutico (tipo). 

Estratégias para reduzir o risco de lesão 
no exercício físico e nas AVDs:



• A integridade da pele deve ser avaliada a fim de identificar 
quaisquer áreas de alerta, tais como: pontos de pressão, 
rachaduras de pele ou sinais de infecção. Atenção especial a ser 
dada às áreas em dobras cutâneas e pés. 

• Calçado adequados ao perfil postural e funcional 

• Uso de equipamento e adaptações (se necessário)
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Estratégias para reduzir o risco de lesão 
no exercício físico e nas AVDs:



Experiência de um Centro Especializado 
de Referência

Orientações em grupo

Grupo de Postura
https://portalfns-antigo.saude.gov.br/ultimas
-noticias/1496-exercicio-fisico-e-remedio-par

a-muitas-doencas

http://www.saude.ba.gov.br/2019/03/22/usu
arios-parabenizam-o-cedeba-na-celebracao

-dos-seus-25-anos/

Grupo InterdisciplinaresAtendimento 
Individual



http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Cedeba-folder-como-iniciar-a-caminhada.pdf



http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Cedeba-folder-como-iniciar-a-caminhada.pdf



Considerações Finais

• A prevenção de complicações e barreiras funcionais é possível através 
da identificação dos riscos e da inclusão de exercícios para melhorar o 
controle postural, o equilíbrio, força muscular, a flexibilidade e o 
condicionamento aeróbico.

• Indivíduos que relatarem desafios significativos na participação das 
AVDs podem se beneficiar de um encaminhamento para terapia 
ocupacional e/ou fisioterapia.
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• A infraestrutura do serviço de saúde, consultórios e espaços clínicos  
devem ser fisicamente acessíveis e equipados adequadamente para 
esta clientela.

• Acolher o indivíduo, sua história de vida e realidade complexa, com 
questões sociais e econômicas, é um desafio de responsabilidade de 
todos os profissionais da saúde e não de uma categoria específica.                                                     

Considerações Finais
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Considerações Finais

É fundamental que a abordagem dos profissionais de saúde não 
estigmatizem ou culpabilizem os indivíduos causando fatores de risco 
como aumento da probabilidade de comportamentos danosos à saúde, 
diminuição da prática de atividade física, medidas não indicadas para 
a perda de peso, maior chance de desenvolver transtornos 
psicológicos, isolamento social e insatisfação corporal. 

 PAIM; KOVALESKI, 2020 



A balança não deve ser o único termômetro ou o principal para 
resultado do tratamento!

Qualquer que seja a mudança, e a sua magnitude, devem ser 
valorizadas e comemoradas! 

OBRIGADA!



NÚCLEO TELESSAUDE BAHIA

Secretaria da Saúde, 4ª Avenida, 400, Centro 
Administrativo da Bahia/CAB, 1º andar - 
Salvador/BA. Tel.: 3115-9650


