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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A obesidade constitui-se em 
preocupação na esfera de saúde pública, uma vez que aumenta o 
risco de mortalidade, acarreta comorbidades, danos psicossociais 
relacionados à alteração da imagem, que contribui negativamente 
para a qualidade de vida (QV) do indivíduo, além de acarretar 
outros diferentes problemas à saúde. O estudo teve por objetivo 
caracterizar e avaliar a QV de adultos com obesidade grau III 
atendidos nas unidades da rede básica de saúde e contribuir com 
informações que subsidiem os profissionais de saúde na formula-
ção de estratégias de atenção à saúde desses pacientes. 
MÉTODO: Estudo quantitativo, descritivo, exploratório, de de-
lineamento transversal realizado com 83 pessoas com obesidade 
grau III provenientes da rede pública e cadastradas nas unidades 
básicas de saúde de um município do sul de Minas Gerais. A 
coleta de dados foi realizada em visita domiciliar, por meio de 
um questionário semiestruturado e o Questionário Abreviado de 
Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde (WHO-
QOL-bref ).
RESULTADOS: A média de índice de massa corpórea (IMC) 
encontrada foi de 43,139 kg/m2 ± 3,016; predominaram pacien-
tes do sexo feminino (89,16%), casados (72,3%), com faixa etá-
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ria entre 40 e 59 anos (55,42%), com baixo nível de escolaridade 
e de renda familiar. A obesidade esteve frequentemente associada 
à comorbidades, entre as quais foram identificados problemas 
psicoemocionais como ansiedade, depressão e dificuldades para 
o trabalho e o lazer. 
CONCLUSÃO: As pessoas que participaram deste estudo apre-
sentam problemas de saúde decorrentes da obesidade e classificam 
sua QV como “nem ruim/nem boa”; o que pode ser associado à 
condição de serem “indiferentes” em relação à mesma. Portanto, 
é necessário que os profissionais de saúde busquem estratégias 
que promovam a percepção do próprio bem estar e favoreçam 
a mudança de comportamento que resulte na melhoria da QV 
desses pacientes. 
Descritores: Enfermagem, Obesidade, Obesidade mórbida, 
Qualidade de vida. 

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Obesity is a major pub-
lic health concern since it increases the risk of mortality; causes 
comorbidities and psychosocial damage related to self-image 
change, which contributes negatively to the quality of life (QL) 
of individuals; and lead to other different health problems. The 
study aimed at characterizing and evaluating the quality of life 
of adults with class III obesity that were attended in units of the 
primary care network, and at contributing with information to 
health care professionals that subsidizes the formulation of strate-
gies for these patients’ health care.
METHOD: Quantitative, descriptive, exploratory, cross-sec-
tional study which was conducted with 83 people with class III 
obesity assisted in the Public Service and registered in the Prima-
ry Health Care of a city placed in the south of the State of Minas 
Gerais. Data collection was performed during home visits, using 
a semistructured questionnaire and instruments for quality of life 
assessment that were proposed by the World Health Organiza-
tion (WHOQOL-bref ). 
RESULTS: The mean body mass index (BMI) was found to 
be 43.139 ± 3.016 kg/m2, patients were predominantly female 
(89.16%), married (72.3%), aged between 40 and 59 years 
(55.42%), with low educational level and family income. Obe-
sity was often associated with comorbid conditions, which were 
related to psycho-emotional problems such as anxiety, depression 
and difficulties in work and leisure. 
CONCLUSION: People who participated in this study have 
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health problems resulting from obesity, and estimated their QL 
as “not bad/not good” which can be associated with the condi-
tion of being “indifferent” about this matter. Therefore, it is nec-
essary that health care professionals seek strategies that promote 
the perception of own welfare and foster behavior change that 
results in improved QL of these patients.
Keywords: Morbid obesity, Nursing, Obesity, Quality of life. 

IntRODUÇÃO

A obesidade é uma doença crônica e pode ser definida como o 
excesso de gordura no organismo1. Essa doença pode ser causada 
por múltiplos fatores relacionados à ingestão excessiva de alimentos 
pouco saudáveis, diminuição progressiva da atividade física, fatores 
genéticos, metabólicos, sociais, comportamentais e culturais2.
A classificação de obesidade em adultos é indicada pelo índice de 
massa corpórea (IMC), representado pela razão entre o peso ex-
presso em quilogramas dividido pelo quadrado da estatura expressa 
em metros3. A obesidade é caracterizada quando o IMC encontra-
do for igual ou maior a 30 kg/m2. A Organização Mundial de Saú-
de (OMS) também subdivide a obesidade em termos de gravidade, 
classificando-a em: obesidade grau I (moderado excesso de peso, 
no qual o IMC encontra-se entre 30 e 34,9 kg/m2); obesidade grau 
II (obesidade leve ou moderada, com IMC entre 35 e 39,9 kg/m2) 
e obesidade grau III (obesidade grave ou mórbida, na qual o IMC 
apresenta-se com valores superiores a 40 kg/m2)4.
A obesidade grau III associa-se a altas taxas de comorbidades, 
como por exemplo, diabetes, hipertensão, dislipidemia, afecções 
cardio e cerebrovasculares e doenças da vesícula biliar5,6. Essa do-
ença também acarreta danos psicossociais relacionados ao estig-
ma e discriminação em decorrência da alteração da imagem cor-
poral, o que resulta em diminuição da autoestima e o surgimento 
de sintomas depressivos e de ansiedade. Portanto, a obesidade 
tornou-se um problema de saúde pública, com consequências 
negativas para a saúde do indivíduo, tanto físicas quanto psicoló-
gicas, e que comprometem a qualidade de vida (QV)1,5.
Por outro lado, a OMS define a QV como a percepção que o 
indivíduo tem de si próprio em relação aos seus objetivos, expec-
tativas e preocupações, levando em consideração o contexto em 
que está inserido. Trata-se, portanto, de um conceito subjetivo e 
multidimensional4.
O impacto negativo da obesidade grau III na QV dos indiví-
duos tem sido amplamente investigado em diversos estudos1,6. 
Entretanto, a produção científica nacional sobre obesidade e QV 
é recente e escassa, quando comparada a produção internacional7.
No mundo, cerca de 1,6 bilhões de adultos estão com excesso de 
peso e 400 milhões são obesos. Para 2015, a previsão é de que 2,3 
bilhões de pessoas estejam com excesso de peso e 700 milhões 
sejam obesos8. No Brasil, estima-se que a população adulta com 
excesso de peso atinja 40% da população e desse grupo, a obesi-
dade alcance 11,1%9. 
Diante do exposto, o objetivo desse estudo foi caracterizar e avaliar 
a QV de adultos com obesidade grau III atendidos nas unidades 
da rede básica de saúde de um município do sul de Minas Gerais. 
Além disso, buscou-se contribuir com informações que possam 
subsidiar os profissionais de saúde na formulação de estratégias de 
atenção à saúde para melhoria da QV e de saúde desses pacientes.

MÉtODO 

Estudo quantitativo, descritivo, exploratório e de delineamento 
transversal, realizado com pacientes provenientes da rede pública, 
cadastrados nas unidades básicas de saúde do município de Alfe-
nas, Sul de Minas Gerais. 
No período de coleta de dados, de outubro de 2006 a janeiro 
de 2007, estavam cadastradas aproximadamente 90 pessoas com 
obesidade grau III. Os critérios de elegibilidade incluíam pessoas 
com idade acima de 20 anos, com IMC maior que 40 kg/m2, 
com capacidade cognitiva e de comunicação verbais preservadas e 
que aceitassem participar do estudo, assinando o Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido; compôs-se, portanto, uma amos-
tragem por conveniência.
A coleta de dados, realizada pelos próprios pesquisadores, deu-
-se por meio de visita domiciliar e foi utilizado um questionário 
semiestruturado com questões sobre as condições clínicas, carac-
terísticas sociais, econômicas e populacionais; além disso, foi apli-
cado o Questionário Abreviado de Qualidade de Vida da OMS 
(WHOQOL-bref )10.
O WHOQOL-bref é a versão abreviada do WHOQOL-100, ins-
trumento de avaliação de QV com 100 questões, desenvolvido pelo 
Grupo de Qualidade de Vida da OMS10. Este instrumento consta 
de 26 questões, em que duas questões são gerais de qualidade de 
vida e as demais representam cada uma das 24 facetas que compõe 
o instrumento original (WHOQOL-100), divididas em quatro 
domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente10.
O instrumento considera as duas últimas semanas vividas pelos 
respondentes. As respostas para todas as questões do WHOQOL- 
bref são obtidas por meio de uma escala do tipo Likert de cinco 
pontos, na qual a pontuação pode variar de um a cinco, além 
de duas questões sobre QV geral calculadas em conjunto para 
gerar um único escore independente dos escores dos domínios, 
denominada “qualidade de vida geral”. Para cálculo dos escores 
dos domínios, os índices das facetas componentes resumem os 
domínios aos quais pertencem11.
Para a aferição da pressão arterial (PA) foram seguidas as recomen-
dações metodológicas da “V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão”12 
e foi utilizado um esfigmomanômetro aneroide periodicamente ca-
librado, com manguitos apropriados, respeitando a proporção lar-
gura/comprimento de 1:2 e um estetoscópio. A PA foi medida no 
braço esquerdo, com o indivíduo sentado em uma cadeira com as 
costas apoiadas, após um mínimo de 20 minutos em repouso. 
Verificou-se o peso dos indivíduos vestindo roupas leves, descal-
ços, utilizando-se uma balança portátil com capacidade de re-
gistrar 180 kg e uma precisão de 0,1 kg. A leitura da altura foi 
determinada com o auxílio de um antropômetro constituído por 
uma trena, de 3 m, com trava, aderida a um esquadro e uma pla-
nilha com grampo. A circunferência de cintura (CC) foi aferida 
com auxílio de fita métrica de material não elástico; o indivíduo 
foi avaliado em pé, sem qualquer roupa que impedisse o acesso ao 
abdômen ou a cintura, com os músculos abdominais relaxados, 
braços ao lado do corpo e pés juntos13.
A relação cintura-quadril (RCQ) foi calculada dividindo-se a me-
dida da CC em centímetros pela medida da circunferência do 
quadril em centímetros, a qual também foi realizada por meio de 
fita métrica não elástica.
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De acordo com a OMS adotaram-se os critérios para os valores 
de IMC, 30 kg/m2; circunferência de cintura, 94 cm para ho-
mens e 80 cm para mulheres e RCQ, 0,90 para homens e 0,85 
para mulheres4-14. 
Para a análise estatística dos dados, utilizou-se o programa “Sta-
tistical Package for Social Scienses” (SPSS), versão 17 para Win-
dows. A estatística descritiva permitiu descrever e resumir os da-
dos obtidos e para analisar a associação dos dados foi utilizado o 
teste de Kruskal-Wallis. O nível de significância estabelecido foi 
de 5 % (p < 0,05).
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL), sob o protocolo nº 
23087000704/2005.

RESUltADOS

Participaram deste estudo 83 pessoas com obesidade grau III. 
Quanto ao perfil dessa amostra, obteve-se como média de IMC o 
valor de 43,139 kg/m2 ± 3,016. Houve predomínio de pacientes 
do sexo feminino, casados, com faixa etária de 40 a 59 anos. Do 
total, 88,88% tinham renda familiar de até dois salários mínimos.
 
Tabela 1 – Distribuição da amostra de acordo com as características 
sócio-demográficas. 
Variáveis n %
Faixa etária (anos)
 20 a 39
 40 a 59
 60 a 79
 > 80

17
46
19
01

20,48
55,42
22,89
1,20

Sexo
 Feminino
 Masculino

74
09

89,16
10,84

Estado civil
 Solteiro
 Casado
 Viúvo
 Divorciado

09
60
10
04

10,84
72,30
12,05
4,81

n = número absoluto; % = percentual.

Houve predominância de baixo nível de escolaridade, obser-
vando-se que sete pessoas (8,44%) nunca haviam estudado; 58 
pessoas (69,88%) tinham até oito anos de estudo; 15 pessoas 
(18,07%) até 11 anos e apenas três pessoas (3,61%) tinham 
mais que 11 anos de estudo.
Quanto à avaliação clínica, a principal queixa relacionada às con-
dições de saúde relatadas foi ansiedade (71,08%), seguida por dor 
(51,19%), principalmente nos membros inferiores (79,06%), com-
pulsão alimentar (38,55%) e insônia (33,93%). Em relação ao estilo 
de vida, 74,69% relataram sedentarismo, 16,86% etilismo, 15,66% 
tabagismo e 54,22% informaram não realizar atividades de lazer. 
A comorbidade predominante entre os entrevistados foi hi-
pertensão arterial (79,50%), seguida por hipotireoidismo 
(30,12%), diabetes (21,68%) e dislipidemia (20,48%). Ao 
aferir a PA verificou-se que 53,01% dos entrevistados encon-
travam-se normotensos no momento da entrevista; entretanto, 
vale ressaltar que o menor valor de PA encontrado foi de 110 x 
70 mmHg e o maior 220 x 130 mmHg.

Do total de entrevistados, 21,68% apresentaram síndrome me-
tabólica (n = 18), sendo todos do sexo feminino e destes 88% 
tinham 50 anos de idade ou mais. 
A média da CC encontrada no estudo foi de 127,94 cm. A RCQ 
apresentou média de 0,97, sendo que 90,50% das mulheres apre-
sentavam RCQ ≥ 0,85 e 88,88% dos homens ≥ 0,90.
Ao investigar a história familiar de obesidade, constatou-se que 
71,08% dos entrevistados relatavam antecedente positivo. Entre 
os familiares obesos a mãe foi a mais citada (54,23%). 
Dos entrevistados, 75,90% não faziam tratamento para a obe-
sidade, no momento da entrevista. Dos que faziam tratamento, 
60% eram acompanhados pelo clínico geral; 25% pelo endo-
crinologista e 15% por nutricionista. A dietoterapia já havia 
sido adotada por 59% dos participantes do estudo; entretanto, 
100% destes atribuíam o insucesso do tratamento da ansiedade 
e ao desânimo. Já em relação à indicação de cirurgia bariátrica, 
somente 6,10% haviam tido essa indicação, segundo o relato 
dos entrevistados.
A tabela 2 apresenta os escores brutos de cada domínio do 
WHOQOL-bref. Entre as 26 questões investigadas, o menor es-
core encontrado foi para oportunidade de atividade de lazer (2,7 
± 0,7) e o maior escore foi para as relações pessoais (3,9 ± 0,6). 

Tabela 2 – Escore bruto segundo os domínios do WHOQOL-bref da 
população estudada. 
Domínios  Escore Bruto DP
Qualidade de vida geral 3,5060 0,2044
Físico 3,4681 0,0977
Relações sociais 3,5502 0,3743
Meio ambiente 3,3433 0,4131
Psicológico 3,4016 0,3967

DP = desvio padrão

A QV geral, baseada nos aspectos físicos, sociais, ambientais e 
psicológicos foi classificada pelos sujeitos como “nem ruim/nem 
boa”, com uma população média de 3,5.
No domínio psicológico do WHOQOL-bref destacaram-se al-
guns achados relevantes como: aproveitar “muito pouco” a vida 
(2,9759), sentir-se “muito pouco” satisfeito com a aparência 
física (2,8554) e, frequentemente, apresentar pensamentos ne-
gativos (3,7711). A mudança na aparência do corpo devido ao 
excesso de peso foi relatada por 86,70% dos pacientes. Essas 
mudanças, segundo os sujeitos, resultaram em sentimentos de 
tristeza (37,30%); indiferença (15,40%); depressão (13,20%) e 
nervosismo (9,60%).
Na tabela 3 estão relacionadas as questões do WHOQOL-bref 
com as variáveis sócio-demográficas e clínicas do estudo.
A variável independente escolaridade apresentou associação sig-
nificativa em relação ao relato de dor, à capacidade de aproveitar 
a vida, à satisfação com o sono e vida sexual. Entre faixa etária e 
relato de dor, disponibilidade de recursos financeiros, desempe-
nho das atividades da vida cotidiana e capacidade para o trabalho 
também houve associação significativa. 
Entre renda familiar, disponibilidade de recursos financeiros e 
acesso à informação houve associação significativa. A variável 
RCQ apresentou forte associação em relação ao relato dos entre-
vistados quanto à ocorrência de pensamentos negativos.
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DISCUSSÃO 

Os índices de obesidade cresceram nos últimos 30 anos e sua 
frequência ainda tende a aumentar em homens e mulheres, tanto 
em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento15.
Neste estudo foram entrevistadas 83 das 90 pessoas com obesi-
dade, cadastradas em serviços públicos de saúde. Esses sujeitos 
apresentaram valores altos para IMC, CC e RCQ, superiores aos 
valores de referência da OMS14, o que se associa à necessidade de 
se formularem estratégias de intervenção no âmbito da saúde pú-
blica capazes de dar conta de um modelo de atenção voltado para 
os casos de obesidade na perspectiva de prevenção da produção 
social de doença16.
A história familiar de obesidade foi relatada em mais de 70% dos 
participantes do estudo. Desses, mais da metade referiram que 
a mãe apresentava obesidade. Esse achado está em consonância 
com outros estudos16,17 em que o sobrepeso e a obesidade nos pais 
associavam-se com sobrepeso e obesidade encontrada nos filhos, 
principalmente em relação à mãe. 
Mais da metade das pessoas da amostra (55,42%) tinha idade 
entre 40 e 59 anos, o que torna a investigação da QV ainda mais 
necessária, principalmente por se constituir em faixa etária ativa 
na sociedade, que trabalha e é mantenedora do lar. Portanto, este 
estudo confirma a preocupação com o fato de a obesidade re-
presentar um importante problema de saúde pública, que atinge 
homens e mulheres e tem sua ocorrência aumentada conforme 
a idade15. Para os homens a obesidade aumenta até os 64 anos 
de idade, declinando de forma intensa com 65 anos ou mais. 
Para a mulher, ela aumenta mais do que para os homens, até os 
64 anos de idade, e declina, de forma menos acentuada a partir 
desta idade18.
A relação negativa estabelecida entre idade e QV se faz presen-
te não somente na obesidade, como também em outras doenças 
crônicas não transmissíveis. Em outro estudo pode-se constatar 
correlação linear e negativa entre idade e as dimensões de QV 
como limitação por aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, 
aspectos sociais, entre outros19. 
Neste estudo foi verificado um baixo nível de escolaridade, o que 
pode ter contribuído para o surgimento da obesidade em função 
de um desconhecimento sobre os seus efeitos deletérios. Também 
a literatura confirma19 essa relação no sexo feminino, ou seja, no 
estrato de menor escolaridade há mais mulheres obesas do que no 
estrato de maior escolaridade; já no sexo masculino a ocorrência 

de obesidade é semelhante nos diferentes estratos de escolaridade.
Além de a baixa escolaridade relacionar-se com a obesidade, ela 
também estabeleceu relação inversa com a QV, o que está de acor-
do com outro estudo20, em que a autopercepção da QV em ido-
sos com baixo nível de escolaridade, foi considerada como “muito 
ruim; ruim; nem ruim nem boa” e a autoavaliação como “muito 
insatisfeitos; insatisfeitos; nem satisfeitos nem insatisfeitos”. 
Neste estudo, o percentual de pessoas com baixa renda familiar 
foi elevado. Quanto maior a renda, maior a prevalência de obe-
sidade; entretanto, é mais alta em mulheres de baixa renda21. Na 
literatura já se registrou que quando associadas baixa escolaridade 
e baixa renda familiar há maior comprometimento da QV20. A 
presença de excesso de peso em uma população menos favorecida 
socialmente pode ser explicada por vários fatores como a falta de 
orientação alimentar, a reduzida atividade física e o maior consu-
mo de alimentos calóricos21.
Em virtude dessa relação entre baixa renda familiar, baixa esco-
laridade e a presença de obesidade ressalta-se a importância da 
atuação dos profissionais de saúde na prevenção e tratamento da 
doença. Para poder atuar de maneira a garantir melhor QV às 
pessoas obesas, com nível de escolaridade e de renda familiar bai-
xos, os profissionais de saúde devem estar atentos para possibilitar 
a acessibilidade às informações quanto aos hábitos de vida saudá-
veis. Devem fornecer informações claras e propor intervenções 
adequadas a cada pessoa que é atendida nessa situação.
Constatou-se, ainda, no presente estudo a predominância de um 
estilo de vida sedentário (74,69%), que se constituiu em condição 
preocupante em vista da associação entre sedentarismo e obesida-
de14 ou ainda, em decorrência de que a obesidade, em si, dificulta 
um estilo de vida ativo. Acrescido a isso se encontram as tendências 
do século XXI, em que as pessoas se deparam com o consumismo, 
a globalização, a necessidade de respostas imediatas e de prazeres 
rápidos, que as tornam cada vez mais suscetíveis à obesidade22. 
Certamente é necessária uma mudança de hábitos de vida e de 
postura da pessoa, diante do diagnóstico de obesidade grau III. 
As mudanças no estilo de vida podem proporcionar redução no 
percentual de gordura corporal, com isso, pode-se melhorar a 
percepção e avaliação da sua QV.
Acrescido ao sedentarismo e aos hábitos de vida pode-se destacar 
a condição clínica coadjuvante à obesidade, como a hipertensão 
arterial (HA), o que foi relevante neste estudo. A alimentação 
inadequada e a falta de atividade física são fatores de risco para o 
desenvolvimento de HA e também contribuem para a obesida-

Tabela 3 – Relação das variáveis escolaridade, renda familiar, faixa etária e relação cintura quadril com itens do WHOQOL-bref *. 
Itens do WHOQOL-bref Escolaridade Renda Familiar Faixa Etária RCQ
Dor 0,017 0,164 0,018 0,711
Aproveitar a vida 0,016 0,252 0,385 0,254
Recursos financeiros 0,150 0,018 0,047 0,929
Acesso à informação 0,185 0,039 0,239 0,416
Satisfação com o sono 0,015 0,663 0,464 0,644
Desempenho das atividades de vida diária 0,236 0,366 0,039 0,746
Capacidade para o trabalho 0,200 0,187 0,032 0,806
Satisfação quanto à vida sexual 0,035 0,288 0,059 0,698
Pensamentos negativos 0,200 0,940 0,657 0,006

RCQ = relação cintura quadril. *Análise estatística feita pelo teste de Kruskal-Wallis.
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de23. Já o diabetes foi pouco prevalente nos sujeitos investigados 
(21,68%), o que difere do que foi visto em outro estudo24, con-
siderando-se que essa doença também ser associada aos fatores de 
risco já apresentados.
O tratamento da obesidade visa a perda de peso, a redução da 
gordura corporal, por meio de modificação do estilo de vida, ade-
quação alimentar, realização de atividade física e uso de medica-
mentos23. Porém, neste estudo, a maior parte das pessoas (75,09%) 
não fazia tratamento para a obesidade no momento da entrevista, 
mesmo sendo todos provenientes de rede pública, cadastrados em 
unidades básicas de saúde e tendo disponíveis tais tratamentos. 
Dos participantes do estudo que realizaram tratamento, mais da 
metade (59%), em algum momento, adotaram a dietoterapia, no 
entanto, não aderindo à mesma ao longo do tratamento. Daí a 
necessidade dos profissionais de saúde estar atentos à adesão do 
paciente e investigarem se essa não ocorre em decorrência de fa-
lha no serviço de saúde ou pela resistência das pessoas.
Dos participantes que haviam se submetido à dietoterapia todos 
associaram o insucesso do tratamento à “ansiedade” e ao “desâni-
mo”. Quanto às condições de saúde, registrou-se mais de 70% de 
queixas de ansiedade e 51,19% de queixas de dor, principalmente 
relacionada aos membros inferiores (79,06%).
A QV geral foi classificada pelos sujeitos em estudo como “nem 
ruim/nem boa”. Apesar da presença da obesidade grau III, da fal-
ta de lazer, do sedentarismo, as pessoas participantes deste estudo 
não demonstraram insatisfação com sua QV, demonstrando “in-
diferença” em relação à mesma. Entretanto, segundo a literatura, 
a melhora da QV de pessoas com obesidade depende da redução 
de quantidade de massa corporal25.
A mudança corporal decorrente da obesidade, na maioria dos en-
trevistados, gerou sentimentos de tristeza, indiferença e depres-
são. A presença desses sentimentos reflete sobre a QV das pessoas, 
uma vez que gera alterações no comportamento, em relação a si 
próprio, ao meio ambiente, às relações familiares e sociais.
O pensamento negativo mostrou-se fortemente associado à RCQ 
(p = 0,006). Neste estudo, o valor aumentado da RCQ mostrou- 
se relacionado a sentimentos negativos como mau humor, deses-
pero, ansiedade e depressão.
Os aspectos emocionais, dessa forma, comprometem a QV e con-
sequentemente o bem estar da pessoa, o que influencia na saúde 
geral do indivíduo.

COnClUSÃO

Nas pessoas com obesidade grau III entrevistadas neste estudo 
foram identificados problemas psicoemocionais associados à essa 
doença, como ansiedade, depressão, mudança na imagem corpo-
ral e dificuldades para trabalhar e se divertir. Constatou-se que 
a obesidade grau III tinha implicações para além dos aspectos 
físicos em nível das atividades da vida diária, psicoemocionais, 
sociais e ocupacionais, o que pode ter repercussão na QV da 
população estudada. Entretanto, a maioria dos pacientes apre-
sentou-se como “indiferente” na avaliação da QV, o que talvez 
possa ser reflexo do próprio instrumento utilizado para avaliação. 
Daí a necessidade de se utilizar um instrumento mais específico 
para a obesidade, e que possibilite medir a QV dessa população e 
classificá-la de maneira mais adequada. 

Conhecer aspectos da QV das pessoas que apresentam obesidade 
pode contribuir para a formulação de estratégias que promovam 
a percepção do próprio bem estar e favoreçam a mudança de 
comportamento desses pacientes, que por sua vez, são ações que 
devem integrar a rede de atenção a saúde pública, por meio da 
assistência interdisciplinar.
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