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RESUMO 

Segundo o modelo organizacional vigente em grandes empresas públicas e privadas, vemos 
com freqüência a importância da adoção da qualidade de vida no trabalho, atuando diretamente 
na melhoria de produção e das relações interpessoais. 

A prática nos mostra que questões ligadas à rotina do professor, como problemas de saúde, 
licenciamentos, comorbidades ligadas à obesidade poderiam ser diminuídas se sua prevenção 
ocorresse desde a formação inicial , antes  mesmo da entrada no mercado de trabalho. 

Os quadros de obesidade podem apresentar-se já instaurados ou como agravamento do mesmo, 
através de respostas adaptativas às dificuldades e encontradas no trabalho diário do docente. 

Através do Projeto de Obesidade realizado procuramos discorrer sobre tais questões. 

O projeto: o trabalho foi realizado com servidores portadores de obesidade da Fundação 
Municipal de Educação de Niterói – FME ,que foram encaminhados ao Núcleo de Atenção à 
Saúde do Servidor/Programa de Serviços de Psicologia por demanda espontânea ou através de 
encaminhamentos da chefia imediata, em função de queda de produtividade, absenteísmo e 
licenciamentos médicos. 

Tal Projeto teve por clientela Professores da FME. 

Percebeu-se a importância de orientações e cuidados direcionados a este grupo, frente à 
gravidade do problema.  

Compulsão alimentar, “vazio” e outros sintomas, são demandas a tratamentos psicoterápicos, 
psiquiátricos, endócrino, cardiológicos e outros. 

Outra questão levantada através do desenvolvimento do projeto, foi pensar na relevância de 
trabalhos de cunho informativo e preventivo, durante a formação  inicial e continuada, dos 
professores, já que percebeu-se a dificuldade quanto à execução de rotinas, interferindo 
acentuadamente no trabalho docente. 

Os servidores encaminhados ou que nos procuraram, informaram peso e altura e tiveram 
analisados o Índice de Massa Corporal, a fim de priorizar o trabalho a portadores de obesidade 
graus 2 e 3 (obesidade mórbida), face ao caráter emergencial dos mesmos. 

Foram avaliadas, orientadas e encaminhadas demandas de tratamento, dentro do possível, 
utilizando a rede de assistência do Município de Niterói. 

PALAVRAS-CHAVE: Obesidade. Multidisciplinar.Saúde.Formação 
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APRESENTAÇÃO 

Este trabalho objetiva pensar a relevância de Projetos de cunho informativo e preventivo acerca 
de questões sobre a obesidade 

INTRODUÇÃO  

O presente trabalho visa apresentar trabalho realizado na Fundação Municipal de Educação, em 
Niterói, RJ, com professores obesos selecionados através de demanda espontânea e 
encaminhamento de chefias imediatas ao Núcleo de Atenção à Saúde de Servidores/ Programa 
de Serviços de Psicologia, com a finalidade de trabalho multidisciplinar informativo acerca da 
obesidade, bem como discutir a necessidade de inclusão de programas preventivos durante a 
formação inicial e continuada do corpo docente tendo em vista resultados levantados após 
execução do referido projeto frente àquela população. 

Tal projeto pretende analisar a necessidade de trabalho preventivo acerca deste tema, durante a 
formação profissional de docência, com o intuito de objetivar redução de índice entre os 
profissionais atuantes. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A saúde do trabalhador no Brasil está marcada por movimentos sociais e insistentes lutas por 
melhores leis trabalhistas. 

Vários setores foram envolvidos nas mudanças ocorridas neste âmbito, tendo em vista o espaço 
que o trabalhador foi conquistando como merecedor de direitos quanto aos locais de trabalho,  
segurança e qualidade de vida. 

A Saúde do trabalhador é uma área de pesquisa com abrangência multidisciplinar e 
multiprofissional, levando “ao mesmo tempo, preservar a autonomia e a profundidade da 
pesquisa em cada área envolvida e de articular os fragmentos de conhecimento  ultrapassando  e 
ampliando a compreensão pluridimensional dos objetos” (Minayo, 1991) 

Segundo a OMS (http://www.opas.org.br/ambiente/temas.cfm?id=44&area=Conceito, 
26/06/2009),  

a saúde do trabalhador e um ambiente de trabalho saudável são valiosos bens 
individuais, comunitários e dos países. A saúde ocupacional é uma importante 
estratégia não somente para garantir a saúde dos trabalhadores, mas também para 
contribuir positivamente para a produtividade, qualidade dos produtos, motivação e 
satisfação do trabalho e, portanto, para a melhoria geral na qualidade de vida dos 
indivíduos e da sociedade como um todo.  

Aos poucos incentivou-se a idéia do trabalhador em lutar por questões de saúde, seja de ordem 
preventiva, como quanto a uso de materiais adequados com a finalidade de diminuir riscos de 
acidentes, como quanto a controle de incidentes no ambiente de trabalho. 

Minayo-Gomez  (Cad. Saúde Pública ) cita trabalho de Dejours ao “percebemos questões 
quanto ao caráter nocivo do trabalho, como reprodutor de adoecimento mental, físico e social. 
Verificamos também estratégias adaptativas do trabalhador, na realização de tarefas, nem 
sempre satisfatórias na diminuição de sofrimento/adoecimento”. 
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A rotina estressante do trabalho leva a conseqüências nem sempre agradáveis: Laurell & 
Noriega (1989) falam da “perda da capacidade potencial e ou efetiva corporal e psíquica”, no 
desgaste da relação de trabalho e adaptação como reprodutores de adoecimento. 

A  subjetividade veio ganhando espaço onde não mais bastavam somente os ganhos de 
produção. 

Michel Foucault permitiu a compreensão da temática dos projetos de subjetivação hoje 
dominantes no mundo do trabalho. Fala também da dimensão social da escola, ... “que além de 
produzir,  transmitir conhecimentos, é uma máquina que faz ver e falar a realidade educacional 
complexa em constante processo de constituição” (Foucault, 1987). 

Vemos cada vez mais a necessidade de articulação saúde, trabalho e educação como construção 
de novas práticas desta articulação. 

Ao produzir novos modos de existência produzimos subjetividades. 

Como articular educação à saúde e trabalho? 

Frente às dificuldades encontradas na Educação Pública  Brasileira, como baixos salários, 
enfrentamento de questões sociais e de violência,  populações carentes, várias doenças podem 
ser desenvolvidas: Burnaut (patologia surgida em profissões que lidam no trato com o público),  
ansiedade, transtorno de pânico, fobias e até o desenvolvimento ou agravamento de transtornos 
alimentares, como a obesidade. 

A OMS estima que atualmente haja cerca de 180 milhões de obesos adultos no 
mundo,  sendo que esse número se torna significativamente maior se considerarmos 
os indivíduos com sobrepeso e que por isso mesmo apresentam um risco aumentado 
de se tornarem futuros obesos. (Ana Beatriz, 2005) 

Apesar da obesidade não ser classificada como transtorno mental, apresenta aspectos 
de funcionamento semelhante, tendo em vista perturbações no comprometimento 
alimentar, com diversas alterações que por vezes necessitam de intervenção 
psiquiátrica. (Ana Beatriz, 2005) 

O comprometimento expressa dificuldade nos  relacionamentos sociais e afetivos, 
atingindo graus de sofrimento. (Ana Beatriz, 2005) 

Enquanto obeso , como é a atuação do docente? 

Quais são as dificuldades por ele encontradas nos cuidados e atividades de sua rotina diária? 

Algumas questões:  

... o obeso tem dificuldades de conseguir cargos que exijam exposição da imagem 
corporal,  além de apresentarem dificuldades para acompanhar a agilidade dos 
magros em determinadas funções. Não bastasse isso,  o estudo dá conta de que os 
empregadores consideram que a obesidade é responsável por um número de falta ao 
trabalho com licença médica,  pois segundo a OMS,  aproximadamente 80% das 
doenças cardiovasculares e diabetes estão ligadas ao excesso de peso. 
(www.traquimfar.org.br/jornal/set-2007/jornal.htm, 26/06/2009)  

Tanto em homens como  em mulheres, a obesidade acarreta aumento da incidência de 
doenças como diabetes, doenças cardiovasculares,  hipertensão e isquemia cerebral 
(derrame cerebral),  além de certas formas de câncer. Existe também o risco de morte 
prematura e a redução da qualidade de vida em função das doenças crônicas e sérias 
com as quais o obeso é obrigado a conviver. (Ana Beatriz, 2005) 
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Há promoção de saúde suficiente que viabilize tratamentos e acompanhamentos médicos 
necessários? Que cuidados e mudanças precisariam acontecer para que não fossem perdidos de 
foco a boa atuação docente e a promoção de qualidade de vida necessários? 

Talvez fosse necessário que a prevenção abrangesse os processos de formação profissional, 
onde a informação e a atuação ocorressem antes da entrada do docente no mundo do trabalho. 

Minayo-Gomez aborda a questão: 

Estudos mais recentes implicados na conceitualização de trabalho, em particular a 
ergonomia, também têm trazido para discussão a categoria do sujeito e da 
subjetividade pela noção de atividade subjetivante. Tal noção inscreve-se, dentre 
outros aspectos, na “crítica da racionalidade”,  apontando o fato de que o trabalho não 
é apenas o que se objetiva nos atos e modos operatórios, mas, principalmente, as 
marcas de seus atos na transformação do sujeito, ou seja, a  atividade subjetivante fala 
das interações entre o homem e o posto de trabalho. Nas palavras de Dejours (1997,  
44/45)  “Essa mediação permite intercalar - entre a objetividade própria e o mundo do 
ambiente ou posto de trabalho e a objetividade da expressão material do 
comportamento, em tempo de subjetivação – a atividade subjetivante onde a 
exigência objetiva e o processo subjetivo apóiam-se mutuamente, justamente no 
detalhe de sua dinâmica interna sem jamais conseguir a heteronomia das duas 
dimensões de comportamento e de sua intenção”. (Minayo-Gomez,C & Thedim-
Costa) 

Objetivando tais questões e atendendo à demanda de Professores Servidores do Município de 
Niterói, encaminhados ao Programa de serviços de Psicologia – PSP, do Núcleo de Atenção à 
Saúde do Servidor, pensamos o referido projeto de cunho interdisciplinar, unindo Educação, 
Saúde e Trabalho. 

Profissionais de áreas variadas, cada um dentro de sua especificidade buscando informar  e 
orientar na promoção de qualidade de vida. 

É o caminho de uma prática que articule informação, novas perspectivas, nova atuação e 
inserção no ambiente de trabalho, priorizando a história pessoal e implicação do sujeito em seu 
trajeto de vida. 

O PROJETO DE OBESIDADE 

OBJETIVOS 

1. Objetivo geral 

 Orientar, informar e direcionar demandas terapêuticas, promovendo melhoria da qualidade 
de vida no trabalho e no aspecto pessoal; 

 Ampliar discussões sobre processos de formação profissional e questões de Ergonomia, 
saúde do trabalhador  e rotina de diária de atividades docentes; 

 Instrumentar informação sobre estratégias de ação quanto à rotina de trabalho docente e 
restrições da obesidade. 

2. Objetivo específico 
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 Intensificar relações de grupo; 

 Estimular busca de informações e cuidados com a saúde; 

 Estimular melhoria da auto-estima; 

 Utilizar dinâmicas a fim de promover relacionamento interpessoal, conscientizações, 
trocas grupais e direcionamento de novas perspectivas; 

 Fazer encaminhamentos a tratamentos psicoterápicos, psiquiátricos e outros; 

 Conscientizar a importância do acompanhamento do clínico médico; 

 Conscientizar sobre comorbidades endócrinas e cardiológicas envolvendo a obesidade, 
bem como informar sobre sua gravidade; 

 Avaliar mudanças comportamentais, frente à implicação do presente trabalho, através de 
relatórios após reencontros com os grupos. 

 

Ácido Úrico
6,3%

Glicose
6,3%

Triglicerídios
6,3%

Hipertensão
31,3%

Dificuldade de 
Locomoção

6,3%

Artrose
12,5%

Seratocone
6,3%

Coluna
6,3%

Diabetes
6,3%

Sem Indicação
26,1% Colesterol

6,3%

 

Figura 1 - Comorbidades Apresentadas 
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Figura 2 – Incidência de Comorbidades por Participante 

METODOLOGIA 

O grupo de apoio foi desenvolvido em um encontro semanal durante aproximadamente dois 
meses e meio, com três horas de duração, onde foram trabalhados os seguintes conteúdos: 

 Informações sobre Nutrição (2 encontros) - com profissional da área, esclarecendo dieta 
saudável, reavaliando hábitos alimentares, avaliando modificações e dúvidas quanto ao 
processo de mudança (ao final dos encontros); 

 Aula de conscientização corporal (1 encontro) - trabalhos que envolveram percepção e 
imagem corporal; 

 Psicólogo (2 encontros) - orientações quanto a causas físicas, emocionais, hereditárias e 
comportamentos relacionados à obesidade, através de dinâmicas de auto-estima 
relacionamento interpessoal, conscientizações, trocas grupais e orientações quanto a novas 
perspectivas, encaminhamento a tratamentos psicoterápicos e outros; 

 Professor de Educação Física (1 encontro) - esclarecimento quanto à importância da 
realização de atividades físicas; 

 Clínico geral (1 encontro) - informações e orientações quanto à importância de 
acompanhamento clínico; 

 Cardiologista (1 encontro) - informações quanto à obesidade, comorbidades envolvidas e 
importância de acompanhamento médico; 

 Endócrino (1 encontro) - informações quanto à obesidade, comorbidades envolvidas e 
importância de acompanhamento médico; 

 Representante do Vigilante do Peso (1 encontro), pontuando novas perspectivas; 

 Arteterapeuta (1 encontro) - trabalhando conflitos e afetos e contribuindo para a melhor 
interação do indivíduo no grupo e do Ser/Estar no mundo; 
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 Avaliação (1 encontro) – culminância com avaliação do processo, mudança de perspectiva, 
comportamento, hábitos e implicação do processo (encontros posteriores agendados para 
realização de relatórios relativos às modificações observadas no grupo). 

 Meta – Atingir quatro grupos de cinco pessoas durante o ano. 

DESENVOLVIMENTO 

1. Acolhimento do grupo 

 Como se construiu a estória da obesidade de cada um? 

 Perspectivas e expectativas junto ao grupo. 

2. Apresentação de slides 

 Objetivos/metas do Projeto; 

 Obesidade, transtornos alimentares, estatísticas de obesidade no Brasil, inventário de 
imagens tóxicas; 

 Questões psicológicas da obesidade, ato de comer, mito da beleza, obesidade e afeto, 
obesidade e inserção social, traços de personalidade do obeso; 

 Cirurgia bariátrica /percepção e saúde. 

3. Tcap (Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica) 

 Orientações: diagnóstico e tratamento 

4. Orientações quanto a tratamentos psiquiátrico e psicoterápico. 

5. Dinâmicas 

 Análise de perspectivas do futuro; 

 Prognóstico de vida; 

 Meu corpo e o grupo; 

 Onde percebo e retribuo afeto. 

6. Declarações dos participantes, colhidas ao longo do processo 

 Maior consciência de limitações e melhor identificação de momentos de avanços e 
retrocessos; 

 Opções por atitudes que favorecem ou atrapalham o movimento, refletidas a partir de 
informações colhidas nos encontros; 

 Maior comprometimento com dietas: variedade de alimentos ajudando a resistir aos 
“escorregões”; 

 Importância de fazer algo para si mesmo ao invés de sempre priorizar os outros; 

 Aprendizado de combinação de alimentos, importância de atividades físicas e 
informações; 
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 Maior proximidade com profissionais da saúde, ajudando na adesão a tratamentos 
médicos; 

 Maior ingestão de alimentos saudáveis e menor de alimentos calóricos; 

 Busca do prazer diário; 

 Percepção da relação alimento e ansiedade; 

 Relação de obesidade e hábitos alimentares inadequados na infância e família; 

 Necessidade de consumo de frutas e legumes e redução de doces. Necessidade de metas 
para realização de exercícios físicos; 

 Maiores cuidados com a aparência e maior motivação para realização de tarefas diárias; 

 Inicio de caminhadas; 

 Atenção com a auto-estima; 

 Relatos da obesidade dificultando relacionamentos e inserção no meio social; 

 Informações sobre TCAP respondendo às dificuldades do dia a dia; 

 Importância do relacionamento grupal e questões afins, como suporte, acolhimento e 
motivação; 

 Percepção do projeto como acompanhamento fundamental para o grupo; 

 Relatos de destaque ao desempenho e carinhos dos profissionais envolvidos; 

 Hábitos alimentares: relatos preventivos de alimentação distante de TV, organização da 
mesa com cuidado e beleza, importância de alimentar-se devagar, higiene mental; 

 Percepção de tratamento visando qualidade de vida ao invés de apenas o emagrecimento; 

 Percepção da importância de exercícios físicos: andar mais, freqüentar mercados mais 
distantes, descer no ponto de ônibus em paradas antes do seu destino, práticas de exercícios 
com a família; 

 Compra de livros informativos e alimentos em lojas de produtos naturais; 

 Pesquisa de informações nutricionais nos rótulos dos alimentos a serem adquiridos; 

 Apontaram paciência, vitória, esperança e disposição como alimento de sucesso no 
processo; 

Relatos de implicação no trabalho: “Não sei se perdi peso. Mas o que vivi aqui vou levar para a 
vida toda.” 

O texto a seguir foi escrito por uma das participantes, após reflexões durante a participação no 
Projeto: 

Obesidade 

 Olhar no espelho 

 Já não é tarefa fácil 
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 Como quase todas as 

 Outras corriqueiras do 

 Dia a dia. 

  

 O que sobra é o desconsolo 

 O sorriso largo e fácil 

 Que esconde a tristeza de ser 

 O que não se quer ser. 

  

 Escondida atrás da grande massa 

 Está uma pessoa acompanhada e só 

 Que faz de algo absolutamente 

 Essencial uma ameaça a sua 

 Vida. 

  

 Doce sabor, prazer fugaz 

 Fuga descontrolada que trás 

 Solidão e dor. 

  

 Como parar isso? 

  

 Tão bom seria se uma 

 Pílula resolvesse... 

 A falta de tempo, a baixa- estima 

  A falta de amor 

 Próprio e apropriado 

 Gostaria de ser leve 

 Como o meu espírito 

 Mas a materialidade me 

 Prende a muitos e muitos 

 Quilos a mais. 
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 Isso pode ter fim? 

 Sim. É uma luta constante, 

 Que não pode ser vencida pelos olhares de reprovação 

 Nem por pequenas derrotas. 

  

 Dentro de nós existe alguém 

 De extremo valor, que precisa 

 Ser ouvido, respeitado pelos 

 Outros e por nós mesmos. 

  

 Um dia nós sairemos 

 Dessa prisão e abandonaremos 

este “vício” que nos destrói. 

 Nós podemos nos ajudar 

 Não estamos presos ao chão 

 

 Devemos acreditar 

 O ser humano é capaz de tudo 

 De destruir-se e de curar-se 

  

 Estamos lutando e esperando 

 Pelos dias em que poderemos 

Nos olhar sem culpa. 

Simone Pimenta 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

Verificou-se a ocorrência de melhorias das relações no trabalho, da qualidade de vida e 
intensificação de cuidados com a saúde. A adesão dos grupos ao trabalho se traduziu no 
resultado, que atingiu a expectativa do Projeto.  

 Percentual de participantes que apresentaram redução de Peso: 60,00%; 

 Percentual de participantes com adesão ao tratamento: 69,23%; 

 Percentual de participantes que adotaram mudanças de hábito alimentar: 70,00 %; 
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 Percentual de participantes que passaram a realizar exercícios: 69,23 %; 

 Percentual de participantes com encaminhamento Psicoterápico: 100% ; 

 Percentual de participantes com encaminhamento Médico: 38,43 %;  

 Percentual de participantes que apresentaram melhoria de auto-estima: 84,62 % 

Os gráficos seguintes representam a estatística de servidores atendidos pelo Programa de 
Serviços de Psicologia em 2008/2009. 

 

Aumento
10%

Manutenção
30%

Redução
60%

 

Figura 3 – Variação de Peso 
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Figura 4 – Adesão ao Tratamento 
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Figura 5 – Mudança de Hábito Alimentar 
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Figura 6 – Índice de Massa Corpórea 

CONCLUSÃO 

O trabalho confirmou a necessidade e importância da atividade com profissionais de áreas 
multidisciplinares na conscientização, adesão e tratamento das questões relativas à obesidade. 
Identificamos também, o caráter fundamental do grupo de apoio, onde os participantes 
reconheceram problemas em comum, interagiram e se fortaleceram enquanto pertencentes ao 
mesmo grupo: dificuldade de locomoção; problemas respiratórios, dificultando a comunicação; 
dificuldade de adaptação aos cuidados relacionados à educação infantil (amarrar sapatos de 
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crianças, mesinhas baixas); dificuldade em realizar recreação e dificuldade em disponibilizar 
horários para tratamento médico e psicoterápico (alto índice de professores atuando em carga 
horária integral, face aos baixos salários). Percebemos problemas ligados a dores lombares - no 
abaixar e levantar-se ao realizar os cuidados de rotina com a Educação Infantil. Doenças como 
a Apnéia do Sono. 

O que aumenta o risco de acidente, no cuidado com crianças. Problemas como o afastamento do 
convívio social e familiar, agravando os quadros de estresse ligados ao trabalho e podendo 
sugerir quadros de ordem de Transtornos Psíquicos (Ansiedade, Depressão, Transtorno de 
Pânico, etc...) 

Pensamos  a necessidade de um trabalho multidisciplinar durante a formação inicial do 
professor, de caráter informativo e preventivo, como disciplina de Saúde do Trabalhador, 
Ergonomia ou como grupo de apoio, a partir de demandas detectadas. O objetivo seria a 
promoção de qualidade de vida e a prevenção de problemas futuros. 

Várias são as pesquisas, inclusive na Internet, que apontam para cuidados dos profissionais em 
relação a seus alunos, como prevenção da obesidade infantil e juvenil. E os cuidados com o 
Professor? Como cuidar de quem cuida? Como cuidar do Mestre? 

Percebemos a importância de orientações quanto à Ergonomia, postura e manejos de rotina 
diária com o intuito de diminuir índices de acidentes adoecimentos e licenciamentos de 
Professores. 

Percebemos a importância de disciplinas quanto à Saúde do Trabalhador, Direitos do 
Trabalhador, Qualidade de Vida. 

Destacamos a importância de trabalhos preventivos junto às Fundações,  Secretarias e Estado, 
no que se refere ao maior investimento na qualidade de vida e trabalho e no desenvolvimento 
de projetos preventivos. 

Baseado em experiência de projetos de obesos e da demanda de atendimentos médicos e 
psicoterápicos, entendemos a necessidade de parcerias com Instituições de Saúde da Rede 
Pública e Privada, Clínicas Sociais e SPAS das Universidades da região. 

O trabalho com a obesidade não é simples: como relata o projeto, envolve questões 
psicológicas, sociais, familiares, de saúde e  a abordagem multidisciplinar propicia o 
desenvolvimento global dos temas, bem como a percepção integralizada do indívíduo. 

Entendemos que o trabalho preventivo da formação inicial poderia minimizar problemas 
futuros, e talvez fosse menos custoso com parcerias que poderiam ocorrer dentro das 
Universidades, junto à Cursos de Formação da Área Médica, integralizando assim Educação  
Saúde e Trabalho. 
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