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especial al imentação infantil

A obesidAde é uma doença com-
plexa, determinada pela interação de 
uma multiplicidade de fatores (por 
exemplo, genéticos, comportamentais, 
ambientais, psicossociais, etc.) e que, 
atualmente, se encontra cada vez mais 
presente na população infantil. Portugal 
está entre os países da europa com as 
maiores taxas de prevalência, estiman-
do-se em 30% as crianças com excesso 
de peso no nosso país.

CompliCações médiCas  
e psiCológiCas

diversas doenças e complicações 
médicas surgem associadas à obesida-
de infantil (diabetes, doenças cardiovas-

culares, complicações gastrointestinais, 
metabólicas, entre outras), contudo, e 
embora a gravidade destas doenças/
complicações seja “visível” para os médi-
cos e para os pais, não o são geralmen-
te para a criança. Para esta, as conse-
quências mais imediatas e visíveis da 
obesidade não são tanto as doenças/
complicações médicas, mas mais as 
complicações psicológicas e sociais 
associadas ao excesso de peso, como 
a baixa autoestima, a insatisfação com 
a imagem corporal e a aparência física, 
a discriminação e rejeição dos pares, a 

dificuldade em fazer amigos, 
etc. de facto, as crianças 

com excesso de peso/
obesidade apresentam 
riscos acrescidos de 
desenvolverem diver-

a intervenção do psicólogo  
pode dar um contributo importante 

para a prevenção e intervenção ao 
nível dos problemas psicossociais 

associados à obesidade

Qual o pap el 
do psic ólogo?

pela dra. Cláudia madeira pereira, psicóloga Clínica e pediátrica
www.claudiamadeirapereira.com

Conheça os problemas psicológicos comummente associados  
ao excesso de peso e saiba mais sobre a intervenção psicológica  
na obesidade infantil. saiba ainda o que pode fazer se tiver  
um filho com excesso de peso/obesidade.

> I Conselhos úteIs

alertas para os pais
4os pais são quem, geralmente, compra 
e prepara os alimentos em casa, pelo 
que devem esforçar-se por fazer escolhas 
saudáveis;
4os pais e irmãos devem modelar com-
portamentos saudáveis para que a criança 
possa aprender a desenvolver esses mes-
mos comportamentos (principalmente os 
pais devem dar o exemplo);
4punir a criança por ser obesa só irá con-
tribuir para o aumento dos seus problemas 
psicológicos e para a sua desmotivação 
para o tratamento;
4os pais e irmãos devem apoiar criança, 
facilitando e encorajando os seus compor-
tamentos saudáveis;
4os pais e irmãos devem reconhecer e 
elogiar o esforço da criança, e não apenas 
os resultados da perda de peso;
4os pais devem associar os comporta-
mentos saudáveis a situações ou aconte-
cimentos positivos para que a criança lhes 
associe experiências e emoções positivas;
4os pais, entre si, devem estabelecer 

regras consistentes no que respeita 
à alimentação e outros aspetos com 

implicações para a saúde da criança; 
4os pais devem estar disponíveis para 
colaborar e participar no tratamento.
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sos problemas psicológicos como a 
depressão, ansiedade, baixa autoestima, 
baixa autoconfiança, autoimagem nega-
tiva, problemas de comportamento, pro-
blemas de aprendizagem, tentativas de 
autoagressão, isolamento social, entre 
outros. estas são também crianças que 
apresentam um maior risco de virem a 
desenvolver perturbações do comporta-
mento alimentar, como a perturbação de 
ingestão alimentar compulsiva, bulimia 
ou anorexia nervosa. 

A intervenção psicológica torna-se 
assim um elemento fundamental no 
tratamento, que deve ser, sempre que 
possível, multidisciplinar; ou seja, deve 
envolver a intervenção de diversos téc-
nicos e profissionais de saúde, como 
sejam o pediatra, o endocrinologista, 
o nutricionista e o psicólogo. Veremos 
em seguida o papel da intervenção do 
psicólogo na obesidade infantil. 

a intervenção psiCológiCa 
A intervenção do psicólogo na obe-

sidade infantil pode dar um contributo 
importante para a prevenção e inter-
venção ao nível dos problemas psicos-
sociais associados à obesidade (depres-
são, baixa autoestima, isolamento social, 
etc.), assim como para a prevenção e 
intervenção nas perturbações do com-
portamento alimentar que, muitas vezes, 
estão associadas ou decorrem da condi-
ção de excesso de peso (como a ingestão 
alimentar compulsiva, a bulimia ou a 
anorexia nervosa). 

Não obstante, o papel do psicólo-
go não se esgota nestas intervenções, 
podendo ainda assumir um papel 
importante ao nível do tratamento da 
obesidade. Neste campo de atuação, os 
programas de intervenção psicológica 
que se baseiam na Terapia Cognitivo-
Comportamental revelam cada vez mais 
resultados de sucesso, a médio e longo 
prazo, na intervenção com crianças e 
adolescentes com excesso de peso/obe-
sidade. 

se, na intervenção com crianças e 
adolescentes, o envolvimento dos pais é 
fundamental, com crianças muito peque-
nas a intervenção é conduzida exclusiva-
mente com os pais (uma vez que as 
crianças mais pequenas não têm ainda 
autonomia e capacidade suficientes para 
empreender as mudanças necessárias). 
de facto, a colaboração e participação 

dos pais na intervenção é sempre impor-
tante, mas nestes casos torna-se estrita-
mente necessária. A intervenção passa 
por promover uma atitude global de 
valorização da saúde que envolve saber 
avaliar o estilo de vida e a saúde dos 
próprios e da criança, assumir um papel 
e uma participação ativa na promoção 
da sua saúde e intervir nos problemas 
psicológicos e/ou sociais associados ao 
excesso de peso da criança. 

especial alimentação infantil

> I tratamento da obesIdade InfantIl

contributos da intervenção psicológica
a tabela que se apresenta em seguida expõe os contributos que a intervenção psicológica 

pode dar no tratamento da obesidade infantil.
4ajudar os pais a lidarem com o problema (isto é, ajudar os pais a ajudarem a criança);
4aumentar a motivação para o tratamento;
4promover a adesão ativa ao tratamento;
4prevenir e/ou intervir ao nível dos problemas psicossociais associados ao excesso de peso 

(depressão, baixa autoestima, isolamento social, etc.);
4prevenir e/ou intervir nas perturbações do comportamento alimentar;
4promover a mudança de comportamentos e cognições (pensamentos, crenças, expetati-

vas) disfuncionais, dos pais e/ou da criança, que podem estar a manter os problemas e/ou que 
podem vir a comprometer o sucesso do tratamento;
4promover o desenvolvimento de estratégias adequadas aos problemas de saúde, física e 

psicológica, da criança; 
4promover a aquisição e o desenvolvimento de competências de autocontrolo e de controlo 

dos estímulos ambientais desencadeadores dos comportamentos disfuncionais; 
4facilitar comportamentos promotores de um estilo de vida saudável por parte de toda a 

família (pais, irmãos e criança); 
4promover a manutenção dos resultados terapêuticos a longo prazo;
4prevenir a recaída.
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> I saIba maIs sobre...

terapia cognitivo-comportamental
a terapia cognitivo-comportamental (tcc) é cada vez mais 

utilizada, com sucesso, no tratamento da obesidade… mas em que 
consiste?

esta terapia comporta dois tipos de intervenção. por um lado, a 
intervenção cognitiva, que se centra no trabalho terapêutico dos 
fatores cognitivos (pensamentos, crenças, expetativas disfuncionais) 
que estão na origem e/ou na manutenção do problema de excesso 
de peso/obesidade. por outro lado, a intervenção comportamental, 
que proporciona a compreensão dos fatores comportamentais que 
mantêm o problema e que promove o desenvolvimento de compe-
tências e estratégias para a mudança autorregulada dos comporta-
mentos a longo prazo.

Quais os resultados da terapia cognitivo-comportamental (tcc)?
esta terapia tem demonstrado diversos resultados de sucesso com 

crianças, adolescentes e adultos com excesso de peso/obesidade, 
entre os quais se destacam:
4perdas de peso sustentadas a longo prazo;
4aumento da autoestima e da autoconfiança;
4aumento da satisfação com a imagem corporal;
4diminuição da ansiedade e da depressão;
4diminuição do isolamento social;
4melhoria e aumento das relações interpessoais;
4aumento do bem-estar físico, psicológico e social;
4aumento das capacidades de autorregulação e de autocontrolo;
4aquisição de um estilo de vida mais saudável;
4aumento da qualidade de vida e do bem-estar pessoal.

poderá encontrar mais informação sobre este tema no site 
“obesidade na infância e na adolescência”,  
da autoria da dr.ª cláudia madeira pereira,  
em http://sites.google.com/site/obesidadepsiclaudiapereira/
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a terapia cognitivo-comportamental tem  revelado cada vez  
mais resultados de sucesso, a médio e lon go prazo,  
na intervenção com crianças e adolescen tes com excesso  
de peso/obesidade


