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Introdução: Durante a maior parte da história humana, o ganho de peso e o armazenamento 

de gordura foram sinais de saúde e prosperidade. Contudo, atualmente, à medida que os 

padrões de vida aumentam, o ganho de peso e a obesidade representam uma ameaça crescente 

à condição de vida saudável em todos os países. As comorbidades da obesidade incluem 

doença cardíaca coronária, hipertensão e acidente vascular cerebral, certos tipos de câncer, 

diabetes não insulino-dependente, doença da vesícula biliar, dislipidemia, osteoartrite, gota e 

doenças pulmonares, incluindo a apneia do sono [1]. O crescimento das doenças crônicas tem 

sido tão grande que mudou o quadro epidemiológico do Brasil e do mundo inteiro. No 

passado, os problemas nutricionais eram mais relacionados à desnutrição, porém, hoje a maior 

preocupação da saúde pública são as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT’s), dentre 

esse grupo de doenças está a obesidade [2]. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

demonstra que a prevalência da obesidade mundial mais que duplicou entre os anos 1980 a 

2014. A maior parte da população mundial vive nos países em que o sobrepeso e a obesidade 

matam mais pessoas do que o baixo peso [3]. A industrialização do país fez com que 

ocorressem modificações importantes no quadro distributivo da mão de obra: como redução 

das ocupações nos setores extrativos e da agricultura em toda a população e que, no caso das 

mulheres, foi acompanhada de aumento nos setores do comércio e sociais e leve redução do 

setor de serviços. Esse processo expandiu a migração interna: em 1970 os moradores das 

áreas urbanas representavam 58,0% da população, já em 2000, segundo os dados do Censo, 

81,0% da população residia nos aglomerados urbanos, favorecendo o consumo de alimentos 

industrializados e o sedentarismo [2]. A obesidade é definida como acúmulo de gordura 

anormal ou excessiva, a qual pode ser prejudicial à saúde. Sendo essa avaliação determinada 

pelo Índice de massa corporal (IMC), dada pela fórmula do peso em Kg dividido pela altura 

em metros ao quadrado, utilizado para classificar se a pessoa está eutrófico, com sobrepeso ou 

obeso. Segundo a OMS, o IMC maior ou igual a 30 kg/m² é definido como obesidade, este 

valor é o mesmo para ambos os sexos ou idade. Ao nível da população, é uma medida útil, 

porém, não corresponde com o mesmo grau de gordura entre indivíduos obesos, pois, a 

quantidade do excesso de gordura, sua distribuição no corpo e as consequências para a saúde 

variam entre si. Em relação à distribuição no corpo, a obesidade abdominal, é de maior 

preocupação uma vez que, está associada a maiores riscos para a saúde do que a distribuição 

de gordura periférica. A principal causa da obesidade é o desequilíbrio entre as calorias 

consumidas e as gastas, a nível global tem havido um elevado consumo de alimentos densos 

em energia e rico em gorduras somado a um aumento da inatividade física [3,4]. Objetivos: 

Relatar o caso de uma paciente que obteve evolução positiva do estado nutricional 

acompanhada no Centro de Referência em Obesidade (CROb) do Hospital Universitário 

Bettina Ferro de Sousa (HUBFS). Descrição da Experiência: O relato faz referência aos dois 

anos de acompanhamento (2007-2018) da paciente J. F. de 39 anos de idade, do sexo 

feminino. Na primeira consulta J. F. apresentou o peso, altura e IMC de 117,9 Kg, 1,62 m e 
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44,9 Kg/m², respectivamente. Além da antropometria, a paciente foi submetida ao teste de 

Impedância Bioelétrica para verificação da composição corporal e teve o percentual de 

gordura estimado em 55,3 %. Ademais, foi aplicado Recordatório de 24h identificando o 

consumo de alimentos in natura, minimamente processados, uso de shakes e quantidade 

irregulares com períodos espaçados de uma refeição para outra. Na consulta de triagem foi 

feito diagnóstico do estado nutricional de obesidade grau III. Nas consultas de retorno os 

procedimentos de Impedância Bioelétrica e Recordatório de 24h foram realizados 

mensalmente até o próximo ano de 2018, no qual foram aplicados os mesmos procedimentos 

observando melhora do estado nutricional, redução de peso e conduta alimentar adequada. 

Este relato de caso faz parte da pesquisa Obesidade e Cirurgia da Obesidade, aprovada pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa do Instituto de Ciências da Saúde da UFPA sob parecer nº 

2.516.980/2018 (3ª versão). Resultados: Em todas as consultas de retorno foi possível 

verificar uma melhora da saúde da J.F. em relação ao peso, conduta alimentar e à composição 

corporal. Na última consulta do ano de 2018, a paciente apresentou peso, altura e IMC de 85,4 

Kg, 1,62 m e 32,5 Kg/m², respectivamente. O percentual de gordura corporal foi estimado 

próximo ao valor de 41,0 %, o que caracteriza obesidade grau I. Os Recordatórios de 24h, das 

consultas anteriores, indicaram maior consumo de alimentos in natura, integrais ou 

minimamente processados, as quantidades foram equilibradas e os horários adequados 

condizentes com cada refeição realizada, configurando hábitos alimentares saudáveis. Além 

disso, a paciente está disciplinada para preparar sua refeição, proporcionar a quantidade 

recomendada, distribuir de 5 a 6 vezes ao dia, com escolhas nutritivas e com intervalo, entre 

refeições, de 3 horas. Durante o período referido de acompanhamento a paciente obteve perda 

de peso de aproximadamente de 32,5 Kg, houve redução do IMC e, consequentemente, 

melhora do estado nutricional com mudanças significativas no hábito alimentar e no estilo de 

vida, adotando prática diária de atividade física. Conclusão: A partir dos dados coletados e da 

conduta nutricional aplicada foi detectado que a paciente necessitava de orientações 

nutricionais adequadas e de acompanhamento especializado, pois encontrava-se em estado 

nutricional classificado em obesidade grau III, de acordo com o Índice de Massa Corporal 

(IMC). O tratamento foi por meio da promoção da alimentação saudável adequada ao seu 

quadro clínico, com calorias, macronutrientes, micronutrientes e ingestão hídrica; incentivo à 

prática de atividade física; e cuidados no aspecto psicológico, buscando uma melhora da 

saúde de forma geral, evidenciando uma evolução nutricional positiva e gerando uma melhor 

qualidade de vida. Há de se considerar a determinação e a persistência da paciente para o 

sucesso do tratamento, que ainda permanece em monitoramento do estado nutricional, devido 

a obesidade ser considerada uma doença crônica. 

 

Descritores: Obesidade, Emagrecimento, Comportamento alimentar. 
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