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torna melhores.” (Sócrates). 



RESUMO 

 

O presente estudo objetiva construir uma teoria de médio alcance para o diagnóstico de 

enfermagem Sobrepeso em adolescentes e adultos jovens. Trata-se de um estudo 

metodológico à luz do referencial teórico de Roy e de Lopes, Silva e Herdman. O estudo foi 

operacionalizado por meio de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de 

dados Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature; Scopus; National Library of 

Medicine and National Institutes of Health; e Web of Science. Utilizou-se os descritores 

“Overweight”; “Adolescent” and "Young Adult”, bem como os operadores booleanos AND e 

OR. Obteve 3.925 artigos, os quais foram avaliados por meio de um consenso entre três 

pesquisadores com auxílio do software State of the Art Through Systematic Review. A 

amostra final foi composta por 28 artigos. Os resultados evidenciam 3 atributos essenciais, 14 

antecedentes e 8 consequentes voltados para o diagnóstico de enfermagem Sobrepeso. Os 

atributos essenciais foram: excesso de peso; ingesta alimentar superior aos gastos corporais; e 

modernização. Encontrou-se como antecedentes clínicos do Sobrepeso: baixa qualidade de 

sono; conhecimento deficiente sobre hábitos de vida saudáveis; estilo de vida sedentário; 

comer em situações de estresse; etilismo; hábitos alimentares inadequados; histórico pessoal 

ou familiar de excesso de peso; idade da menarca anterior aos 12 anos; renda domiciliar 

moderada; residir em área urbana; união estável; sexo feminino; uso de drogas 

obesogênicas;  e vida acadêmica. Por fim, os consequentes clínicos foram: autopercepção de 

saúde negativa; comportamentos restritivos para controle do peso; distúrbios metabólicos; 

estresse relacionado ao estudo ou trabalho; insatisfação com a imagem corporal; pressão 

arterial aumentada; saúde mental prejudicada; e tabagismo. Em seguida a Teoria de Médio 

Alcance do referido diagnóstico foi desenvolvida. Constatou-se que, a partir da criação da 

Teoria de Médio Alcance, foi possível uma melhor compreensão do diagnóstico de 

enfermagem Sobrepeso no contexto do adolescente e adulto jovem. O entendimento desse 

fenômeno permite o avanço da ciência da enfermagem por meio do direcionamento das 

intervenções e da prestação de um cuidado holístico e centrado nas necessidades da clientela. 

 

Palavras-chave: Enfermagem. Diagnóstico de Enfermagem. Sobrepeso. Adolescente. Adulto 

Jovem. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present study aims to build a medium-range theory for the diagnosis of overweight 

nursing in adolescents and young adults. This is a methodological study in the light of the 

theoretical framework of Roy and of Lopes, Silva and Herdman. The study was made 

operational through an integrative literature review, carried out in the databases Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature; Scopus; National Library of Medicine and 

National Institutes of Health; and Web of Science Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature; Web of Science; and National Library of Medicine and National Institutes 

of Health. The descriptors “Overweight” were used; “Adolescent” and “Young Adult”, as 

well as the Boolean operators AND and OR. It obtained 3.925 articles, which were evaluated 

by means of a consensus among three researchers with the aid of the State of the Art Through 

Systematic Review Software. The results show 3 essential attributes, 14 antecedents and 8 

consequent ones focused on the nursing diagnosis of Overweight. The essential attributes 

were: being overweight; food intake higher than body expenses; and modernization. The 

clinical history of Overweight was found to be: low sleep quality; deficient knowledge of 

healthy lifestyle habits; sedentary lifestyle; eating in stressful situations; alcoholism; 

inadequate eating habits; personal or family history of overweight; age of menarche before 12 

years of age; moderate household income; live in an urban area; stable union; women; use of 

obesogenic drugs; and academic life. Finally, the clinical consequences were: negative self-

perceived health; restrictive behaviors for weight control; metabolic disorders; stress related 

to study or work; dissatisfaction with body image; increased blood pressure; impaired mental 

health; and smoking. Then the Medium Reach Theory of the referred diagnosis was 

developed. It was found that, from the creation of the Medium Reach Theory, it was possible 

to better understand the diagnosis of Overweight nursing in the context of adolescents and 

young adults. The understanding of this phenomenon allows the advancement of nursing 

science by directing interventions and providing holistic care and focused on the needs of the 

clientele. 

 

Keywords: Nursing. Nursing Diagnosis. Overweight. Teenager. Young Adult.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objeto de estudo da presente pesquisa é a construção de uma teoria de médio 

alcance do diagnóstico de enfermagem Sobrepeso em adolescentes e adultos jovens. A 

literatura que circunscreve esta temática é bastante vasta no que se refere ao público infantil, 

mas ainda incipiente em relação a estudos com a clientela escolhida. 

O sobrepeso é o acúmulo anormal ou excessivo de gordura, caracterizado pelo índice 

de massa corporal (IMC) igual ou superior a 25,0 kg/m
2 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 2020).  A literatura relata que o excesso de peso corporal é uma prioridade de saúde 

pública no mundo, pois tem relação direta com as doenças crônicas não transmissíveis, 

principalmente diabetes mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares, hipertensão, câncer e 

distúrbios músculo-esqueléticos (BISWAS et al., 2015).  

O censo realizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou que o número 

de pessoas com sobrepeso triplicou em escala mundial no período de 1975 a 2016. Existiam 

aproximadamente 1,9 bilhão de pessoas com 18 anos ou mais acima do peso (OMS, 2020).  

Destaca-se que esta mudança está relacionada às modificações nos padrões de 

consumo de alimentos e nas modificações de fatores sociais, econômicos e culturais, dentre os 

quais há: a concentração das populações no meio urbano; a diminuição do esforço físico tanto 

no trabalho quanto na rotina diária; a crescente industrialização dos alimentos; e o aumento da 

inserção da mulher no mercado de trabalho (MOTTA et al., 2004; MENDONÇA; ANJOS, 

2006; LELIS; TEIXEIRA; SILVA, 2012). 

A inserção da mulher no mercado de trabalho é discutida como fator importante para o 

problema do sobrepeso devido às mudanças nos hábitos alimentares da família. A ausência da 

mãe no lar durante a maior parte do dia, leva ao aumento do consumo de alimentos 

congelados e industrializados por parte dos filhos, consequentemente ao seu aumento de peso 

(LELIS; TEIXEIRA; SILVA, 2012). 

Percebe-se maior vulnerabilidade do adolescente e adulto jovem para o ganho de peso. 

Tal fato é atribuído às mudanças na composição corporal, sensibilidade à insulina, ajustes 

psicológicos, comportamentos alimentares inadequados e início da vida acadêmica, comuns 

dessa faixa etária (ALBERGA et al., 2012). No Brasil, 30,1% dos jovens adultos entre 18 e 

24 anos apresentam sobrepeso. Sendo este atribuído ao consumo excessivo de alimentos ultra 

processados, que contêm altos teores de gordura e açúcar (BRASIL, 2019).  

Ressalta-se que adolescentes e adultos jovens com sobrepeso frequentemente são 

adultos obesos e com baixa qualidade de vida devido às comorbidades associadas (BARNET 
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et al., 2018). Desta forma, torna-se imprescindível o desenvolvimento de ações de saúde 

voltadas para essa clientela para prevenção e controle do sobrepeso, a fim de minimizar ou 

evitar consequências negativas para sua qualidade de vida (SOUZA; CALDAS; DE 

ANTONI, 2017).  

O aumento da população com sobrepeso impacta diretamente no sistema de saúde, 

pois resulta em maiores gastos para o tratamento de doenças crônicas não transmissíveis 

(CANELLA; NOVAES; LEVY, 2015). Em 2011, os gastos hospitalares e ambulatoriais do 

Sistema Único de Saúde (SUS) voltados para o tratamento do sobrepeso e da obesidade 

chegaram a US$ 269,6 milhões (OLIVEIRA; SANTOS; SILVADA, 2015; GONÇALVES; 

SILVA, 2018). 

Outro fato alarmante associado a essa condição clínica é o aumento do número de 

óbitos prematuros. Pesquisa realizada por Malta et al. (2019) apontou que as quatro principais 

causas de óbito entre jovens são doenças cardiovasculares (28,1%), neoplasias (16,0%), 

doenças respiratórias (5,6%) e diabetes mellitus (4,8%). Ribeiro et al. (2016) salientam que 

essas doenças têm no sobrepeso um importante fator de risco. Assim, pode-se pressupor que 

jovens com excesso de peso apresentam maior risco de óbito prematuro. 

Ressalta-se ainda a relação do sobrepeso com a fragilidade emocional dos 

adolescentes e adultos jovens. A prevenção e o diagnóstico precoce são importantes aspectos 

para a qualidade de vida, pois implica diretamente em questões psicológicas de aceitação 

social desses indivíduos, os quais prezam pelo pertencimento a grupos e se sentem excluídos 

por não atingirem a estética difundida pela sociedade contemporânea. Indivíduos dessa faixa 

etária com sobrepeso tendem a apresentar comportamento de isolamento (BRASIL, 2006; 

ANDRADE; MORAES; ANCONA-LOPEZ, 2014). 

A Organização das Nações Unidas (ONU), em sua Agenda para o Desenvolvimento 

Sustentável, relata a importância da promoção de vida saudável e do bem-estar para todos 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2020). Nesse contexto, destaca-se o 

profissional enfermeiro no desenvolvimento de estratégias de promoção da saúde em busca do 

alcance de melhorias e aumento da qualidade de vida dos indivíduos e comunidades (FREIRE 

et al., 2016).   

Cabe ao enfermeiro, junto a equipe multiprofissional, o desenvolvimento de medidas 

rotineiras de promoção da saúde, prevenção e controle de agravos resultantes do sobrepeso e 

da obesidade. O enfermeiro atua no manejo dessa situação de saúde, garantindo o apoio 

necessário aos usuários (VAN DILLEN et al., 2015). 
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Estudo realizado por Braga et al. (2017) reforçou a necessidade de um olhar mais 

instigante do enfermeiro para os aspectos nutricionais da sua clientela. Nesse contexto, o uso 

de tecnologias baseadas em recursos digitais, bem como técnicas motivacionais e consulta de 

enfermagem direcionada ao aconselhamento em saúde da criança e seus familiares, 

adolescentes e adultos apresentaram-se como agentes facilitadores durante intervenções 

destinadas a prevenção e controle do sobrepeso. O conteúdo das intervenções de enfermagem 

incluiu aspectos da alimentação preventiva, importância da atividade física e hábitos 

alimentares saudáveis. 

 As intervenções de enfermagem voltadas ao sobrepeso destinam-se a capacitar a 

população para lidar com as fontes de estresse, de modo a restabelecer um novo equilíbrio, 

saudável e cada vez mais completo, com um mínimo de danos causados pela exposição ao 

risco. Assim, cabe ao enfermeiro auxiliar a população a desenvolver competências pessoais e 

sociais para o restabelecimento rápido de novos equilíbrios (NEUMAN, 1995).  

Entretanto, observa-se déficits quanto ao manejo do paciente com sobrepeso, o que 

dificulta a sua conscientização e enfrentamento do quadro. Conhecimento limitado sobre 

estratégias para o enfrentamento do sobrepeso, falta de prioridade na gestão, carga de trabalho 

elevada e falta de clareza sobre protocolos e papéis para nortearem a atuação clínica são 

algumas das dificuldades enfrentadas pelos profissionais durante sua assistência (NOLAN et 

al., 2012; BLACKBURN et al., 2015) 

Pesquisa desenvolvida por Robinson et al. (2013), com enfermeiros australianos que 

cuidavam de pessoas com sobrepeso, evidenciou que as dificuldades encontradas para adesão 

dessa clientela às mudanças no estilo de vida ocasionam nos enfermeiros uma falta de 

confiança em seu próprio trabalho. Esses profissionais passam a adotar uma postura passiva e 

resignada frente às intervenções de saúde que muitas vezes não são alcançadas pela clientela. 

Uma vez que a meta não é alcançada, o profissional sente que não teve êxito na sua 

intervenção e apresenta sentimentos negativos. 

O principal facilitador do cuidar da enfermagem nesses casos é a implementação do 

Processo de Enfermagem (PE), o qual promove uma prática clínica sistematizada e 

operacionalizada. O PE é um instrumento metodológico composto por cinco etapas inter-

relacionadas, a saber: coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, 

implementação e avaliação (BRASIL, 2009). 

O diagnóstico de enfermagem (DE) é um julgamento clínico das respostas humanas 

em relação às condições de saúde reais e potenciais do indivíduo, família ou comunidade. O 

sistema de classificação de diagnóstico mais usado mundialmente é taxonomia II da NANDA 
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Internacional (NANDA-I). Essa é composta por 13 domínios, 47 classes e 244 diagnósticos 

de enfermagem (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

Na NANDA Internacional, o domínio Nutrição é composto por cinco classes, a saber: 

Ingestão, Digestão, Absorção, Metabolismo e Hidratação. Na classe Ingestão, destaca-se o DE 

Sobrepeso. Esse DE foi aprovado no ano de 2013, revisado em 2017 e seu nível de evidência 

é 3.2 (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). Salienta-se, no entanto, que o DE Sobrepeso 

apresenta uma ampla variedade de acepções genéricas quanto aos seus indicadores clínicos e 

fatores relacionados, o que dificulta a tomada de decisão por parte do enfermeiro. 

Além disso, Marques-Vieira et al. (2015) e Herdman e Kamitsuru (2018) salientam 

que são necessários resultados de estudos clínicos para elevar o nível de evidência desses 

diagnósticos e fortalecer a ciência de enfermagem. No que concerne aos estudos de 

diagnósticos de enfermagem, a literatura (CHAVES; CARVALHO; ROSSI, 2008; LOPES; 

SILVA, 2016) destaca os de validação, como forma de aprimorar o diagnóstico e torná-lo 

mais acurado para a prática clínica dos enfermeiros.  

Entretanto, o processo de aperfeiçoamento dos diagnósticos de enfermagem é 

desafiador para os pesquisadores (POMPEO; ROSSI; PAIVA, 2014). Lopes, Silva e Herdman 

(2015) destacam o desenvolvimento de Teorias de Médio Alcance (TMA), como uma 

estratégia eficaz para reduzir o distanciamento entre prática clínica e ensino. O conteúdo e o 

processo da teoria de médio alcance são oferecidos como uma forma de preencher as lacunas 

existentes entre a teoria e a pesquisa, além de aumentar as evidências para uma prática de 

qualidade e melhor fundamentar o ensino na área.  

Uma TMA, no contexto da enfermagem, pode ser definida como um conjunto de 

ideias relacionadas que se concentram em uma dimensão limitada da realidade. De maneira 

geral, são desenvolvidas a partir da interseção entre a prática clínica e a pesquisa científica, a 

fim de fornecer orientações para a prática diária e a pesquisa acadêmica arraigada na 

disciplina da enfermagem (SMITH; LIEHR, 2014). Propõe-se a determinar as definições, 

esquemas ilustrados, proposições, relações causais e significados para a prática de 

enfermagem, podendo ser uma alternativa útil para o ensino, pesquisa e translocação do 

conhecimento teórico para a prática (LOPES; SILVA; HERDMAN, 2015). 

Poderá, ainda, auxiliar os enfermeiros na prática assistencial a entender o raciocínio 

clínico, baseado na lógica temporal e na interação espectral entre as classificações de 

enfermagem. Por sua vez, esse entendimento irá melhorar o uso e a acurácia dos diagnósticos 

de enfermagem, como um componente crítico do processo de enfermagem, que forma uma 
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base para os padrões da prática profissional em todo o mundo (LOPES; SILVA; HERDMAN, 

2015). 

Existe uma lacuna entre a pesquisa e a prática de enfermagem em diversos cenários do 

cuidado. O desenvolvimento de uma TMA tem sido sugerido como um meio para reduzir esta 

lacuna. Isto se refere a um conjunto de ideias relacionadas que estão focadas em uma 

dimensão particular do conhecimento de enfermagem, incluindo um número limitado de 

conceitos e proposições, descritas em um nível concreto e específico (SMITH; LIEHR, 2014). 

Assim, a TMA fortalece o desenvolvimento do conhecimento por prover conceitos 

chaves e embasar o relacionamento entre esses conceitos, que podem ser traduzidos para 

variáveis mensuráveis e, portanto, aplicáveis ao contexto clínico (ROY, 2014).  

A elaboração de uma TMA para a validação do diagnóstico de enfermagem depende 

de dois aspectos básicos, a saber: como um diagnóstico de enfermagem é definido (ou seja, 

como um processo que consiste no próprio raciocínio clínico ou como um produto, que é o 

resultado do raciocínio clínico); e, o estabelecimento de três elementos essenciais que são 

objetos do processo de validação: atributos essenciais, fatores etiológicos e indicadores 

clínicos (LOPES; SILVA; HERDMAN, 2015). 

Neste ponto, deve-se considerar que o desenvolvimento clínico de um diagnóstico é 

temporal, ou seja, sua evolução clínica ocorre gradualmente. Assim, três elementos são 

estabelecidos ao longo deste desenvolvimento: o elemento antecedente (presumivelmente os 

fatores etiológicos que provocam a situação), o elemento consequente (indicadores clínicos 

que representam os efeitos do primeiro elemento) e um conjunto de atributos essenciais 

(elementos-chave que definem o início do diagnóstico clínico) (LOPES; SILVA; ARAUJO, 

2012). Para o presente estudo, buscou-se inferir os atributos essenciais, antecedentes clínicos 

e consequentes clínicos do diagnóstico de enfermagem Sobrepeso em adolescentes e adultos 

jovens a partir da literatura. 

Desta forma, acredita-se que a pesquisa pode contribuir para a melhora do processo de 

inferência diagnóstica dos enfermeiros, proporcionando uma assistência de enfermagem 

direcionada as reais necessidades do cliente com sobrepeso. Tal cuidado holístico e 

direcionado possibilita intervenções mais eficazes para o indivíduo e a família, auxiliando a 

modificar o contexto social atual. Outrossim, poder-se-á auxiliar no aprimoramento da 

taxonomia da NANDA Internacional, bem como no avanço da ciência da Enfermagem. Para 

tanto, elencou-se como questionamento desta dissertação: Como se configura uma teoria de 

médio alcance voltada para o diagnóstico de enfermagem Sobrepeso em adolescentes e 

adultos jovens? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Elaborar uma teoria de médio alcance voltada para o diagnóstico de enfermagem 

Sobrepeso em adolescentes e adultos jovens. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar os atributos essenciais do diagnóstico de enfermagem Sobrepeso e suas 

respectivas definições conceituais e operacionais em adolescentes e adultos jovens; 

 Detectar os antecedentes clínicos do diagnóstico de enfermagem Sobrepeso e suas 

respectivas definições conceituais e operacionais em adolescentes e adultos jovens; 

 Detectar os consequentes clínicos do diagnóstico de enfermagem Sobrepeso e suas 

respectivas definições conceituais e operacionais em adolescentes e adultos jovens; 

 Construir um Pictograma da teoria de médio alcance do diagnóstico de enfermagem 

Sobrepeso em adolescentes e adultos jovens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

18 
 

3 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

3.1 CUIDADO HOLÍSTICO E PROCESSO DE ENFERMAGEM 

A sociedade contemporânea é baseada em uma estrutura de divisão e especialização 

do trabalho. Cada indivíduo desempenha uma função para atender às necessidades de uma 

comunidade (SUMIDA, 2015). Dessa forma, os trabalhadores da saúde buscam analisar as 

doenças sob uma óptica essencialmente mecanicista e, geralmente, não consideram aspectos 

ambientais e emocionais em seus diagnósticos (SILVA et al., 2015).  

No contexto da enfermagem, percebe-se uma luta crescente contra essa forma de 

cuidar. A humanização da assistência tem sido um tema preconizado por várias instituições 

preocupadas em oferecer um cuidado holístico ao cliente, centrado nas suas necessidades 

biopsicossociais e espirituais (COSCRATO; BUENO, 2015).  

A visão holística do cuidar enfoca o ser humano do ponto de vista do microcosmo e do 

macrocosmo, onde cada parte do ser representa o todo e o todo interage com os seus 

componentes (FARIAS, 2005). Berrinelli, Waskievicz e Erdmann (2003) corroboram com 

esse pensamento ao afirmar que o cuidado à vida não pode estar desvinculado e 

descontextualizado do meio em que o indivíduo está inserido, sendo imprescindível 

considerar as suas diferenças, pluralismo e diversidade. 

Nessa direção, considera-se a escuta como uma atitude de extrema importância na 

assistência ao paciente. No estabelecimento do diálogo entre profissional de enfermagem e 

paciente torna-se possível uma maior interação entre eles, o que favorece a identificação e 

compreensão das dúvidas, dos anseios, dos medos e dos fatores que causam ansiedade, 

angústia e desconforto ao usuário. Todos esses sentimentos podem ser vivenciados em 

situação de internação hospitalar (CARVALHO et al., 2015). 

Ressalta-se, no entanto, que a prestação de um cuidado holístico não é uma tarefa 

fácil. De acordo com Michelan e Spiri (2018), a existência de uma gestão centralizadora, 

verticalizada e hierarquizada, aliada a sobrecarga de atividades, falta de diálogo profissional, 

pouco contato com a hierarquia superior, desvalorização do profissional e mudanças 

estruturais do ambiente de trabalho tendenciam o enfermeiro contra a visão ampliada. 

Assim, faz-se necessário instrumentos metodológicos do cuidar que auxiliem na 

prestação do cuidado de maneira holística e cíclica, a fim de nortear e sistematizar o cuidado 

de enfermagem (OLIVEIRA; CARVALHO; ROSSI, 2015). Essa visão do cuidar não 

influencia no abandono de inovações científicas e tecnológicas, mas busca agregar valores 
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humanos às relações que ocorrem nos ambientes assistenciais, refletindo em uma 

humanização do cuidado (LEITE; STRONG, 2006). 

Neste contexto, destaca-se a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), 

operacionalizada por meio do Processo de Enfermagem (PE). O processo de enfermagem é 

um instrumento metodológico e sistemático, responsável pela orientação do cuidar em 

enfermagem. Fornece uma estrutura para a prática profissional voltada para um cuidar de 

qualidade. Além disso, a utilização do processo evidencia a contribuição dos enfermeiros na 

atenção à saúde, aumentando o seu reconhecimento (BRASIL, 2009; PEREIRA et al., 2015; 

SILVA et al., 2015). 

A aplicação do PE requer do profissional familiaridade com os diagnósticos de 

enfermagem e sensibilidade para adequar as necessidades do cliente às condições de trabalho, 

sendo uma avaliação complexa e cíclica (GARCIA; NÓBREGA, 2009). Trata-se de uma 

ferramenta que necessita sustentação teórica para a sua utilização (CONSELHO REGIONAL 

DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, 2015).  

Segundo Fawcett (2000), existem diferentes teorias e modelos teóricos para nortear a 

aplicação do PE em uma realidade assistencial, porém todas refletem os quatro conceitos 

centrais ou metaparadigmas da Enfermagem: pessoa; ambiente; saúde; enfermagem. 

Nesse contexto, o processo de enfermagem, subsidiado pelas teorias de enfermagem, 

proporciona a adaptação de intervenções às necessidades individuais dos pacientes, 

culminando em uma assistência mais efetiva, com condições de participação do paciente no 

planejamento do cuidado, ou seja, tem-se a possiblidade de incluir o cliente no seu plano de 

cuidados, direcionando a sua necessidade principal (SAMPAIO et al., 2008). 

Pesquisa desenvolvida por Costa et al. (2018) demonstrou interesse crescente dos 

enfermeiros na adoção de instrumentos metodológicos para nortear o cuidar assistencial 

ofertado. Entretanto, a alta demanda e a sobrecarga de trabalho são fatores limitantes da sua 

ampla implementação, bem como a insegurança do profissional na aplicação do mesmo, por 

desconhecer todas as etapas envolvidas e suas formas de registro.  

Nesse contexto, salienta-se que falhas com o registro do processo de cuidado em 

enfermagem podem resultar, por um lado, em ausência de visibilidade e de reconhecimento 

profissional e, por outro lado, em obstáculo para a avaliação de sua prática. E isso pode 

dificultar o avanço da ciência de Enfermagem (GARCIA, 2016). Das etapas do PE, uma das 

essenciais para o sucesso de todo o processo é a identificação adequada dos diagnósticos de 

enfermagem (DE). 
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3.2 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA NANDA INTERNACIONAL 

Na prática de enfermagem, o uso de classificações auxilia na padronização da 

linguagem, configurando-se em um instrumento essencial para a comunicação, no qual o 

enfermeiro pode pensar e falar mais claramente sobre fenômenos clínicos de interesse para a 

sua prática (CRUZ, 2008). 

Na prática de enfermagem, o uso de classificações auxilia na padronização da 

linguagem, configurando-se em um instrumento essencial para a comunicação, no qual o 

enfermeiro pode pensar e falar mais claramente sobre fenômenos clínicos de interesse para a 

sua prática (CRUZ, 2008). 

No âmbito da enfermagem, existem diversos sistemas de classificação que se 

fundamentam em uma linguagem comum, associados ao Processo de Enfermagem. Esses 

sistemas contribuem para o desenvolvimento do conhecimento da área e fortalecem a prática 

do cuidado. Dentre estes, a NANDA Internacional (NANDA-I) é um dos mais divulgados e 

aplicados mundialmente (FRAZÃO et al., 2015; HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

A NANDA-I é uma linguagem internacional de diagnósticos de enfermagem, 

traduzida em diversos idiomas. A cada dois anos, enfermeiros especialistas se reúnem em 

conferência para revisarem os DE por meio de estudos científicos (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2018). 

Os diagnósticos da NANDA-I são conceitos construídos por meio de um sistema 

multiaxial. Um eixo na Taxonomia II da NANDA-I é definido operacionalmente como uma 

dimensão da resposta humana considerada no processo diagnóstico. Existem, portanto, sete 

eixos que se relacionam de maneira mútua, sendo eles: eixo 1: foco do diagnóstico; eixo 2: 

sujeito do diagnóstico (indivíduo, família, grupo, cuidador, comunidade); eixo 3: julgamento 

(prejudicado, ineficaz); eixo 4: localização (oral, periférico, cerebral); eixo 5: idade (neonato, 

lactente, criança, adulto), eixo 6: tempo (crônico, agudo, intermitente); e eixo 7: categoria do 

diagnóstico (com foco no problema, de risco, de promoção da saúde). Destarte, tais eixos 

podem vir de maneira explícita ou implícita no rótulo diagnóstico (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2018). 

Atualmente, a taxonomia da NANDA Internacional possui 47 classes, divididas entre 

13 domínios, a saber: promoção da saúde; nutrição; eliminação e troca; atividade/repouso; 

percepção/cognição; autopercepção; papéis e relacionamentos; sexualidade; 

enfrentamento/tolerância ao estresse; princípios da vida; segurança/proteção; conforto; 

crescimento/desenvolvimento. Dentro de cada classe, existem os diagnósticos de enfermagem 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 
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O diagnóstico de enfermagem de maneira individual é composto pelo rótulo, fatores 

relacionados ou de risco, características definidoras, condições associadas e populações de 

risco. As características definidoras são os sinais e sintomas que indicam a presença do 

diagnóstico. Esses dados podem ser identificados no exame físico, representando indícios 

observáveis em um indivíduo, que se agrupam como manifestações de um diagnóstico. Ao 

passo que os fatores relacionados ou fatores de risco são um componente que integra 

etiologias, circunstâncias, fatos ou influências que têm certo tipo de relação com o diagnóstico 

de enfermagem, sendo condições pregressas a condição clínica atual. Esses dados podem ser 

identificados pela anamnese e exame físico (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

Dessa forma, acredita-se que a identificação das características definidoras e fatores 

relacionados mais prevalentes em uma clientela específica, possibilita direcionar o cuidado 

prestado, tornando a atuação de enfermagem mais precisa e segura (FRAZÃO et al., 2015). 

Uma das formas de tornar o diagnóstico de enfermagem mais preciso na prática clínica é pelo 

desenvolvimento de Teorias de médio alcance. 

 

3.3 TEORIAS DE MÉDIO ALCANCE PARA A VALIDAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DE 

ENFERMAGEM 

 As teorias de enfermagem são definidas como uma articulação organizada, coerente e 

sistemática de conceitos relacionados à disciplina, tendo como objetivo descrever os 

fenômenos, explicar as relações entre eles e predizer consequências ou prescrever o cuidado 

de enfermagem (RAMALHO NETO et al., 2016). Dessa maneira, as teorias de enfermagem 

corroboram para o planejamento da assistência de enfermagem por meio do arcabouço 

conceitual construído sobre os fenômenos do cuidado, consolidado pelo processo de 

enfermagem (SANTOS et al., 2019). 

As teorias podem ser classificadas de acordo com o seu nível de abstração, a saber: 

modelos conceituais, grandes teorias, teorias de médio alcance e teorias práticas. O modelo 

conceitual trata dos aspectos filosóficos e a visão de mundo necessária para a construção do 

referencial teórico da enfermagem (MCEWEN; WILLS, 2016; WALKER; AVANT, 2011). 

As grandes teorias são amplas por expor os aspectos inerentes às experiências 

humanas, proporcionando pontos de vista abrangentes para a prática, o ensino e a pesquisa. 

Em virtude disso, são constituídas de conceitos e proposições abstratas (MCEWEN; WILLS, 

2016).  
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As teorias de médio alcance são menos abstratas, pois possuem um número menor de 

conceitos, que podem ser definidos operacionalmente, proporcionando maior especificidade 

aos fenômenos de enfermagem (ROY, 2014).  

Por fim, as teorias práticas descrevem aspectos ainda mais específicos do atendimento 

realizado pela enfermagem, sendo responsáveis pelas prescrições e mudanças nos resultados 

de enfermagem (MCEWEN; WILLS, 2016). 

Apesar das teorias de enfermagem representarem o saber da disciplina e orientar a 

prática, esse conhecimento ainda é pouco difundido e utilizado pelos enfermeiros assistenciais 

(GOMES et al., 2007). De acordo com Walker e Avant (2011), desenvolver teorias de 

enfermagem relevantes e úteis, com a finalidade de atender as necessidades de conhecimento 

do enfermeiro no século XXI é um desafio. 

No tocante às teorias de médio alcance, percebeu-se sua introdução nas pesquisas de 

enfermagem em 1974, apoiadas pela dificuldade de inclusão das grandes teorias na prática 

clínica. Portanto, sua maior finalidade consiste em descrever, explicar ou prever os fenômenos 

específicos da enfermagem, a fim de orientar as intervenções e mudar as condições de uma 

dada realidade para subsidiar o melhor cuidado fornecido e aperfeiçoar a ciência (MCEWEN; 

WILLS, 2016).  

Existem três tipos de TMA para enfermagem, classificadas de acordo com a sua 

finalidade, sendo elas: descritiva, explicativa e preditiva (FAWCETT; GARITY, 2009). A 

primeira descreve ou classifica um fenômeno, como a taxonomia de diagnósticos de 

enfermagem através do estudo dos diagnósticos de enfermagem. A explicativa envolve a 

relação entre muitos conceitos que estão preocupados com a forma e a extensão das relações 

existentes entre eles, a qual se exemplifica no modelo de raciocínio clínico OPT (Outcome-

Present state-Test). Por fim, a preditiva procura estabelecer as relações precisas entre 

conceitos ou efeitos, com o objetivo de descrever como as mudanças ocorrem dentro de um 

fenômeno, estabelecendo modelos de causalidade (LOPES; SILVA; HERDMAN, 2015). 

O desenvolvimento de TMA, a nível mundial e nacional, ainda é limitada. De acordo 

com Brandão et al. (2017) e Primo e Brandão (2017), poucas pesquisas têm abordado a 

temática no Brasil, mas alguns autores já trazem contribuições importantes para a construção 

de TMA na área da enfermagem e, assim, direcionar a prática dos enfermeiros. Kim (2005) 

salienta, entretanto, que a escassez de estudos, fornece uma discussão incipiente sobre 

estratégias adequadas para o desenvolvimento das TMAs, o que dificulta a sua escolha entre 

os pesquisadores.  
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Apesar desse fato, alguns autores defendem o desenvolvimento de TMA como método 

de primeira escolha para auxiliar na construção e validação de diagnósticos de enfermagem 

(MELEIS, 1991; HERDAMN, 2011; LOPES; SILVA; HERDMAN, 2015; LOPES; SILVA, 

2016). 

Assim, a TMA é considerada um passo relevante para o crescimento do conhecimento 

da enfermagem e, portanto, para a sua construção, recomendando-se ainda a utilização de um 

modelo conceitual abrangente na área, como uma grande teoria de enfermagem (BRANDÃO 

et al., 2017). Nesse sentido, o Modelo de Adaptação de Roy é comumente escolhido (ROY, 

2014; TONIN et al., 2019). 

O Modelo estipula seis passos a serem seguidos para a construção de uma teoria de 

médio alcance, a saber: selecionar estudos por similaridade; analisar, classificar e selecionar 

os principais conceitos dos estudos; avaliar se os conceitos identificados são discretos e 

observáveis, bem como se possuem  nível de abstração que pode ser generalizado por meio 

das situações clínicas; desenhar um pictograma a partir da inter-relação dos conceitos 

identificados; propor declarações teóricas ou proposições a partir das inter-relações dos 

conceitos selecionados; e criar a nova teoria de médio alcance baseada nas evidências dos 

achados de pesquisa (ROY, 2014).  

Lopes, Silva e Herdman (2015), baseando-se no modelo proposto por Roy (2014), 

acrescentam novas etapas no desenvolvimento da TMA e propõem o seu desenvolvimento 

partindo das seguintes etapas: definição da abordagem de construção da TMA; definição dos 

modelos teórico-conceituais a serem analisados; definição dos conceitos principais da TMA; 

desenvolvimento de um esquema pictorial; construção das proposições da TMA; 

estabelecimento das relações de causalidade e de evidências para a prática. 

Esse método visa fornecer um arcabouço teórico para sustentar os componentes de um 

diagnóstico a partir da identificação de conceitos importantes como fatores etiológicos e/ou 

indicadores clínicos, além de estabelecer as relações causais entre seus componentes que 

amparam a ocorrência do diagnóstico (LOPES; SILVA, 2016). Entende-se, portanto, que os 

dois referenciais são complementares e buscam tornar a TMA bem fundamentada, gerando o 

elo teoria-prática. 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo do tipo metodológico. Este tipo de pesquisa visa o 

desenvolvimento, a validação e a avaliação de ferramentas e métodos de pesquisa. As 

crescentes demandas por avaliações de resultados sólidos e confiáveis, testes rigorosos de 

intervenções e procedimentos sofisticados de obtenção de dados têm levado a um aumento do 

interesse pela pesquisa metodológica entre enfermeiros pesquisadores (POLIT; BECK, 2011).  

A teoria de médio alcance do diagnóstico de enfermagem Sobrepeso em adolescentes 

e adultos jovens será desenvolvida à luz do referencial de Roy (2014) e Lopes, Silva e 

Herdman (2015), a saber: definição da abordagem para a construção de teoria, definição de 

conceitos-chaves, construção de um diagrama pictórico, formulação de proposições, 

estabelecimento de relações causais e evidências para a prática.  As etapas estão descritas a 

seguir.  

 

4.1.1 Definição da abordagem para o desenvolvimento da TMA 

 Nesta etapa foi definido que a teoria seria fundamentada em uma revisão integrativa 

da literatura, devido a necessidade de identificação abrangente de tópicos essenciais, como 

fatores etiológicos e causais, para a construção de um raciocínio clínico do diagnóstico de 

enfermagem Sobrepeso em adolescentes e adultos jovens. 

 

4.1.2 Definição dos conceitos fundamentais 

A partir da revisão integrativa da literatura sobre sobrepeso em adolescente e adulto 

jovem foi possível elencar a lista dos atributos essenciais, antecedentes e consequentes 

clínicos, bem como embasar a descrição das suas definições conceituais e operacionais. 

A revisão integrativa é considerada um método com rigor próprio de uma pesquisa 

científica, tendo como finalidade sintetizar os resultados das investigações, com vistas a 

ampliar e aprofundar o conhecimento dos pesquisadores sobre o tema escolhido (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008; SOARES et al., 2014). A observação de resultados a partir de 

diversas fontes de pesquisa tem sido considerada uma abordagem de sucesso na criação da 

TMA (ROY, 2014).  

Para o desenvolvimento desta etapa adotou-se o referencial proposto por Souza, Silva 

e Carvalho (2010), sendo seguido seis etapas, a saber: elaboração das questões norteadoras da 

pesquisa; busca na literatura e seleção da amostra; coleta dos dados nos estudos selecionados; 
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análise crítica dos estudos incluídos; discussão dos resultados; e síntese do conhecimento 

extraído dos estudos.  

O tema do estudo desenvolvido foi o sobrepeso em adolescentes e adultos jovens. Para 

o desenvolvimento da pesquisa, foi elaborada a seguinte pergunta norteadora: “quais 

antecedentes e consequentes clínicos influenciam no diagnóstico de Sobrepeso em 

adolescentes e adultos jovens?”. Salienta-se que para sua elaboração seguiu-se a estratégia 

PPC (Pessoa; Conceito; Contexto) de Arksey e O’Malley (2005). O protocolo norteador 

detalhado da revisão integrativa da literatura encontra-se no apêndice A. 

Em seguida, realizou-se busca piloto na literatura para identificar as bases com maior 

número de publicações indexadas sobre a temática do sobrepeso. Assim, foram selecionadas 

as seguintes bases de dados: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL), Scopus, National Library of Medicine and Nacional Institutes of Health 

(Pubmed), Web of Science. A busca nas bases de dados ocorreu entre os meses de agosto e 

setembro de 2020 e foi realizada exclusivamente pela pesquisadora principal desse estudo. 

Utilizaram-se os seguintes termos encontrados nos descritores em ciência da saúde 

(DECS) e no MeSH: Overweight; Adolescent; Young Adult. Foram empregados os operadores 

booleanos AND e OR para os cruzamentos. 

Os critérios de inclusão empregados para refinar as buscas foram: acesso gratuito; 

disponível na íntegra; com público-alvo entre 17 a 24 anos; publicado nos últimos cinco anos 

(2016-2020); e obtidos a partir do proxy vinculado à instituição de ensino do curso de 

mestrado. Excluiu-se artigos que não respondessem a temática do estudo; e cartas ao leitor, 

editorial, projetos de pesquisa e revisões da literatura.  

A faixa etária escolhida seguiu a normatização da Organização Mundial da Saúde 

(1986) e incluindo os anos finais da adolescência e todos os anos atribuídos à faixa etária de 

adulto jovem, por se tratar de idade equivalente à clientela acadêmica. Optou-se por este 

público-alvo, pois a literatura aponta o início da vida acadêmica como fator predisponente 

recente para o sobrepeso, sendo necessário mais estudos (BREWIS; BRUENING, 2018; 

BASHATAH, 2020).  

O recorte temporal justifica-se pela necessidade de elencar antecedentes e 

consequentes recentes que influenciam na clientela estudada, os quais sofrem influência do 

tempo e dos costumes da população, bem como pela quantidade de artigos encontrados ser 

densa. 

A busca nas bases de dados foi controlada. Os cruzamentos e filtros utilizados 

encontram-se no quadro 1 a seguir. 
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Quadro 1 – Cruzamentos e Filtros utilizados nas bases de dados. Natal, 2021. 

Base de dados Cruzamento Filtros 

CINAHL (“Overweight” AND 

(“Adolescent” OR “Young 

Adult”)) 

Texto completo;  

2016 - 2020;  

Revistas acadêmicas. 

Scopus (“Overweight” AND 

(“Adolescent” OR “Young 

Adult”)) 

Acesso livre;  

Publicado nos últimos 5 anos;  

Artigo;  

Estágio final;  

Descritor: Sobrepeso. 

Pubmed (“Overweight” AND 

(“Adolescent” OR “Young 

Adult”)) 

Acesso livre;  

Data de publicação dos últimos 

5 anos. 

Web of Science (“Overweight” AND 

(“Adolescent” OR “Young 

Adult”)) 

Acesso aberto;  

2016-2020;  

Artigo. 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Na terceira etapa realizou-se a categorização dos estudos e definição das informações 

a serem extraídas dos artigos selecionados. A análise dos dados foi realizada com auxílio do 

software State of the Art Through Systematic Review (START), por meio do consenso entre 

três pesquisadoras responsáveis. Nesta etapa, foram lidos inicialmente título e resumo dos 

artigos, a fim de definir a amostra. 

Em seguida, realizou-se a análise crítica dos estudos incluídos através da sua leitura na 

íntegra. Analisou-se título, autor, país, ano de publicação, objetivo, área, público-alvo, local, 

temática do estudo, e nível de evidência, bem como a presença de definições, antecedentes e 

consequentes clínicos elencados na pesquisa para o sobrepeso. Essa etapa foi desenvolvida 

exclusivamente pela pesquisadora responsável pelo estudo. 

A quinta etapa contemplou a discussão dos resultados a partir da interpretação e 

síntese dos achados, sendo identificada possíveis lacunas do conhecimento. Por fim, a sexta 

etapa da revisão integrativa da literatura consiste na síntese final dos achados, com uso de 

tabelas e figuras, que estão expressos na seção Resultados desta dissertação. 
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4.1.3 Desenvolvimento do Diagrama ilustrado 

A elaboração de um diagrama ilustrado do tipo pictograma permite explicar 

graficamente os conceitos primários (antecedentes e consequentes clínicos) encontrados na 

revisão da literatura e facilita o entendimento das suas relações causais na clientela estudada.  

Assim, após identificação dos atributos, antecedentes e consequentes do diagnóstico 

em estudo, a pesquisadora responsável desenvolveu um pictograma com o intuito de clarear 

as relações entre os conceitos estudados. 

 

4.1.4 Construção das proposições 

De acordo com Lopes, Silva e Herdman (2015), existem quatro categorias de fatores 

relacionados, conhecidos como: precipitantes, que são aqueles que dão início à cadeia causal; 

predisponentes, que atuam tornando o indivíduo mais suscetível a determinado fenômeno; 

incapacitantes, cujos fatores interferem na recuperação e na promoção da saúde; e 

reforçadores, que amplificam os efeitos de condições já existentes.  

Nesta etapa foram elaboradas relações explicativas entre os atributos essenciais, 

antecedentes clínicos e consequentes clínicos. Assim, as proposições baseiam-se nos achados 

da revisão integrativa da literatura e na interpretação da pesquisadora responsável e sua 

orientadora. 

 

4.1.5 Estabelecimento de relações causais e evidências para a prática 

Nesta etapa, foram descritos inter-relacionamentos para facilitar a compreensão das 

relações causais entre os antecedentes clínicos e consequentes clínicos do diagnóstico de 

enfermagem Sobrepeso em adolescentes e adultos jovens. 

 

4.2 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Os resultados foram organizados em tabelas e figuras contendo os atributos essenciais, 

antecedentes clínicos e consequentes clínicos do diagnóstico de enfermagem Sobrepeso, bem 

como suas definições operacionais e conceituais, a fim de nortear a discussão. Realizou-se 

ainda um diagrama ilustrado do tipo pictograma. Os dados foram analisados conforme o 

referencial adotado e a literatura relacionada. 

 

4.3 ASPECTOS ÉTICOS 

O estudo não envolveu seres humanos, não sendo necessário o encaminhamento ao 

Comitê de Ética em Pesquisa.  
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4.4 FINANCIAMENTO 

Houve o financiamento, por meio de bolsa concedida pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), para o desenvolvimento desta 

pesquisa durante o período de 20 meses. 
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5 RESULTADOS 

 

Os resultados dessa etapa estão divididos de acordo com as fases do desenvolvimento 

da teoria de médio alcance, segundo o referencial adotado e a busca na literatura realizada. 

 

5.1 DEFINIÇÃO DA ABORDAGEM PARA O DESENVOLVIMENTO DA TEORIA DE 

MÉDIO ALCANCE  

 Para composição e elaboração da TMA, foram utilizados três conceitos principais: 

antecedentes clínicos, que incluem circunstâncias ou hábitos anteriores ao diagnóstico de 

enfermagem, mas que se relacionam diretamente com ele; consequentes clínicos, sinais 

passíveis de observação que surgem posteriormente à instauração do fenômeno observado; e 

por fim, os atributos essenciais, relacionados a essência do fenômeno estudado. Assim, a 

abordagem usada para o desenvolvimento da TMA foi a dedutiva, por meio de uma revisão 

integrativa da literatura. Para sua construção seguiu-se as etapas propostas por Roy (2014) 

para construção de uma TMA e a relação de causalidade proposta por Lopes, Silva e Herdman 

(2015). 

 

5.2 DEFINIÇÃO DOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

Inicialmente, foram encontrados 3.925 artigos nas bases de dados analisadas. Após a 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão e leitura do título e resumo permaneceram 80 

artigos. A leitura dos resumos foi feita no intuito de verificar se o artigo atendia a questão 

norteadora e ao público-alvo, e em caso afirmativo, o artigo era selecionado para leitura na 

íntegra. 

Apesar do elevado número de artigos encontrados inicialmente, após leitura na íntegra, 

a amostra final foi composta por 28 artigos. A tabela 1 a seguir mostra as principais 

características dos estudos que compuseram a amostra final.  

 

Tabela 1 – Classificação dos artigos oriundos da revisão integrativa da literatura para a 

construção da Teoria de Médio Alcance do diagnóstico de enfermagem Sobrepeso. Natal, 

2021. 

Variável n* % 

Ano de publicação 

2017 7 25,0 
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2018 

2019 

2020 

2016 

Total 

7 

5 

5 

4 

28 

25,0 

17,8 

17,8 

14,2 

100 

Área temática 

Medicina 

Enfermagem 

Nutrição 

Psicologia 

Saúde Pública 

Educação Física 

Total 

13 

5 

4 

3 

2 

1 

28 

46,4 

17,8 

14,2 

10,7 

7,1 

3,5 

100 

Continente 

Europa 

Ásia 

América do Norte 

América do Sul 

África 

Total 

9 

7 

5 

5 

2 

28 

32,1 

25,0 

17,8 

17,8 

7,1 

100 

Idioma 

Inglês 

Português 

Espanhol 

Total 

24 

3 

1 

28 

85,7 

10,7 

3,5 

100 

Nível de evidência** 

Nível VI 

Nível IV 

Nível II 

Total 

20 

6 

2 

28 

71,4 

21,4 

7,1 

100 

Fonte: Dados da pesquisa. * Número de artigos encontrados na revisão. **Melnyk e Fineout-Overholt (2014). 

 

 Os achados na literatura evidenciaram que a maioria dos estudos desenvolvidos nos 

últimos 5 anos concentraram-se entre o período de 2017 e 2018. O enfoque das publicações 



 
 
 

31 
 

deu-se na área temática da Medicina, sendo desenvolvida em continente europeu e em língua 

inglesa. Destaca-se ainda que a maioria dos artigos apresentaram nível de evidência VI, com 

delineamento do tipo transversal. O detalhamento desses dados está apresentado no Apêndice 

B. 

Os conceitos principais pesquisados na revisão integrativa da literatura foram os 

atributos essenciais, antecedentes clínicos e consequentes clínicos do diagnóstico de 

enfermagem Sobrepeso. Os atributos essenciais do diagnóstico de enfermagem em questão 

foram agrupados e construiu-se uma definição para o diagnóstico em questão, conforme 

demonstra o Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Atributos essenciais e definição do diagnóstico de enfermagem Sobrepeso em 

adolescentes e adultos jovens. Natal, 2021. 

Atributos essenciais do Sobrepeso n* (%) 

Excesso de peso 26 (92,8) 

Ingesta alimentar superior aos gastos corporais 20 (71,4) 

Modernização 10 (35,7) 

Definição: Excesso de peso atribuído à ingesta alimentar superior aos gastos corporais e ao 

processo de modernização. 

Fonte: Dados da pesquisa. *Frequência do termo nos artigos encontrados. 

 

O processo de modernização foi incluído como atributo essencial, por englobar fatores 

de urbanização, industrialização e tecnologia associados à globalização mundial. Apresentou 

forte relação com o sobrepeso e seus indicadores clínicos nos artigos encontrados, apesar de 

ser um tema emergente. 

Em relação aos antecedentes e consequentes clínicos, esses também foram 

identificados na literatura. Identificou-se 14 antecedentes clínicos e 8 consequentes clínicos 

do DE em questão. 

Os antecedentes clínicos incluídos no estudo e suas definições operacionais e 

conceituais estão listadas no Quadro 3 a seguir. Destarte, as definições foram realizadas com 

base na revisão integrativa da literatura, livros e experiência da pesquisadora e/ou da sua 

orientadora. 
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Quadro 3 - Definições conceituais e operacionais dos antecedentes clínicos do Sobrepeso em 

adolescentes e adultos jovens. Natal, 2021. 

Definições conceituais e operacionais dos antecedentes clínicos do Sobrepeso 

Baixa qualidade de sono 

Definição conceitual: Ocorre quando o indivíduo apresenta uma média inferior a sete a oito 

horas de sono, em 24 horas, com mais de 5% de despertares noturnos. 

Definição operacional: Questionar o indivíduo quanto às horas de sono noturnas e a 

sensação de descanso por meio da aplicação do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh 

(ANEXO A). Quando o escore global for superior a 5, o item avaliado estará presente. 

Referências: (BERGER et al., 2005; PASSOS et al., 2017). 

Conhecimento deficiente sobre hábitos de vida saudáveis 

Definição conceitual: É a ausência ou deficiência cognitiva relacionada às questões sobre 

hábitos de vida saudáveis. 

Definição operacional: Questionar o indivíduo sobre a definição de alimentação saudável e 

o que significa hábitos de vida saudáveis, bem como 3 exemplos. Caso não saiba responder, 

o item avaliado estará presente. 

Referência: (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

Estilo de vida sedentário 

Definição conceitual: Hábito de vida que se caracteriza pela frequência de atividade física 

semanal inferior a 2 vezes por semana e tempo de atividade física aeróbica inferior a 150 

minutos para exercícios moderados ou 75 minutos para os de vigor intenso.  

Definição operacional: Questionar o indivíduo sobre os minutos, intensidade e frequência 

gastos com atividade física. Caso não realize atividade física ou relate valores inferiores aos 

preconizados, o item avaliado estará presente. 

Referência: (OMS, 2020). 

Comer em situações de estresse 

Definição conceitual: Alteração do comportamento alimentar em situações de estresse, 

redirecionando as escolhas para alimentos com maior palatabilidade e valor energético, 

especialmente aqueles ricos em açúcar e gordura. 

Definição operacional: Questionar o indivíduo se a sua ingesta alimentar sofre aumento em 

situações de estresse cotidiano. Em caso positivo, o item avaliado estará presente. 

Referência: (ZELLNER; SAITO; GONZALEZ, 2007). 

Etilismo 
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Definição conceitual: O álcool é uma droga psicotrópica, que atua no sistema nervoso 

central e provoca mudança de comportamento. As pessoas saudáveis podem consumir, no 

máximo, 30 gramas de álcool por dia. Na prática, 1 dose corresponde a 14 g de álcool ou a 

350 ml de cerveja, 150 ml de vinho e 45 ml de destilado. 

Definição operacional: Questionar o indivíduo quanto a quantidade (ml) consumidas de 

álcool e sua frequência. Caso o consumo seja acima do recomendado em todos os dias da 

semana, o item avaliado estará presente. 

Referências: (REISDORFER et al., 2012; OMS, 2013; CENTRO DE INFORMAÇÕES 

SOBRE SAÚDE E ÁLCOOL, 2014). 

Hábitos alimentares inadequados 

Definição conceitual: Caracteriza-se pelo desequilíbrio energético entre as calorias ingeridas 

e as utilizadas metabolicamente, devido ao maior consumo de alimentos com alto teor 

energético (principalmente os relacionados à maior concentração de gorduras).  

Definição operacional: Questionar o indivíduo quanto ao hábito de lanchar várias vezes 

entre as refeições e a preferência pelo consumo de carboidratos e alimentos açucarados. Em 

caso positivo para um desses fatores, o item avaliado estará presente. 

Referências: (ASTRUP; BRAND-MILLER, 2012; OMS, 2013). 

Histórico pessoal ou familiar de excesso de peso 

Definição conceitual: Histórico de excesso de gordura corporal em relação à massa magra, 

determinada por fatores genéticos, comportamentais, ambientais e culturais. Caracteriza-se 

pela disponibilidade de alimentos processados, energeticamente densos e pobres em 

nutrientes e a ausência de alimentos ricos em fibras, vitaminas e minerais. Bem como a 

predisposição familiar, devido a presença de pessoas obesa e/ou sobrepeso na família. 

Definição operacional: Questionar o indivíduo sobre o peso médio na infância e 

adolescência, bem como a presença alimentos processados, energeticamente densos e pobres 

em nutrientes em sua alimentação e a presença de familiares com excesso de peso. Em caso 

positivo para um desses eixos, o item avaliado estará presente. 

Referência: (CORADINI; MORÉ; SHERER, 2017). 

Idade da menarca anterior aos 12 anos 

Definição conceitual: Quando a menarca, que é a primeira menstruação da mulher indicando 

que é fértil e capaz de engravidar, ocorre antes dos 12 anos de idade. 

Definição operacional: Questionar a mulher sobre a idade da sua menarca. Caso tenha 

ocorrido antes dos 12 anos, o item avaliado estará presente. 
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Referência: (COSTA; GUALDA, 2008). 

Renda domiciliar moderada 

Definição conceitual: Total de renda média familiar igual ou superior a 9 salários mínimos, 

equivalente à classe média, tendo em vista o valor do salário mínimo em 2021 igual a R$ 

1.100,00. 

Definição operacional: Coleta de informações acerca do status ocupacional dos membros da 

família e de suas rendas declaradas. Em caso de valor total igual ou superior ao estimado, o 

item avaliado estará presente. 

Referências: (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS POPULACIONAIS, 2014). 

Residir em área urbana 

Definição conceitual: Moradia localizada em unidade territorial que corresponde ao 

ajustamento do perímetro urbano, consagrado nos instrumentos jurídicos de ocupação de 

solos para a povoação com categoria de cidade. 

Definição operacional: Questionar o indivíduo quanto ao endereço da sua moradia. Caso 

esteja localizada em área urbana, o item avaliado estará presente. 

Referência: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, 2014). 

União estável 

Definição conceitual: É considerada união estável a relação de convivência entre duas 

pessoas, a qual é duradoura e foi estabelecida com a finalidade de constituir família. 

Definição operacional: Questionar o indivíduo sobre sua família. Caso seja casado ou 

declare união estável, o item avaliado estará presente. 

Referência: (BRASIL, 2002). 

Sexo feminino 

Definição conceitual: Corresponde ao indivíduo do sexo feminino, que apresenta dois 

cromossomos sexuais X. 

Definição operacional: Verificar durante o preenchimento do questionário a opção marcada 

pelo indivíduo: masculino ou feminino. Em caso da opção “feminino”, o item avaliado estará 

presente. 

Referência: (ARAÚJO, 2016). 

Uso de drogas obesogênicas 

Definição conceitual: Uso de fármacos com tendência à indução de peso e desordens 

metabólicas, como, por exemplo, corticóides, antidepressivos tricíclicos e antipsicóticos. 

Definição operacional: Questionar o indivíduo sobre fármacos obesogênicas ingeridos 
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diariamente, de maneira contínua. Em caso positivo, o item avaliado estará presente. 

Referência: (SCHMITZ; KREUTZ; SUYENAGA, 2015). 

Vida acadêmica 

Definição conceitual: Refere-se ao ingresso no ensino superior, responsável por 

implementar um senso de identidade autônomo, por meio da escolha profissional. 

Definição operacional: Questionar o indivíduo quanto ao seu curso e semestre acadêmico. 

Caso esteja matriculado em algum curso superior, o item avaliado estará presente. 

Referência: (TEIXEIRA et al., 2008). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Uma vez identificado os antecedentes clínicos, foi possível, a partir da revisão 

integrativa da literatura, identificar também os consequentes clínicos do diagnóstico de 

enfermagem Sobrepeso em adolescentes e adultos jovens. Os indicadores, bem como suas 

definições conceituais e operacionais estão listadas no Quadro 4 a seguir. Ressalta-se que as 

definições foram realizadas com base nos achados da revisão, livros e experiência da 

pesquisadora e/ou da sua orientadora. 

 

Quadro 4 – Definições conceituais e operacionais dos consequentes clínicos do Sobrepeso 

em adolescentes e adultos jovens. Natal, 2021. 

Definições conceituais e operacionais dos antecedentes clínicos do Sobrepeso 

Autopercepção de saúde negativa 

Definição conceitual: Constitui um indicador subjetivo da percepção do indivíduo sobre a 

própria saúde. Incorpora tanto componentes físicos, cognitivos e emocionais, como aspectos 

relacionados ao bem-estar e a insatisfação com a própria vida. 

Definição operacional: Aplicação de questionário direcionado à temática produzido por 

Santos (2012). No caso de resposta equivalente a saúde ruim ou muito ruim e/ou valor 

inferior a 5 no escore atribuído, o item avaliado estará presente (ANEXO B). 

Referência: (AGUILAR-PALACIO; CARRERA-LASFUENTES; RABANAQUE, 2015). 

Comportamentos restritivos para controle do peso 

Definição conceitual: Comportamento para controle do peso baseado em alimentação 

restritiva, comportamentos bulímicos, falta de autoestima, internalização do ideal da magreza 

e depressão.  

Definição operacional: Questionar se o indivíduo é adepto de dietas restritivas ou sem 

orientação profissional levando a sucessivas tentativas de perda de peso, bem como histórico 
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de compulsão alimentar, bulimia e/ou hipervalorização do corpo ideal. Em caso positivo para 

um desses questionamentos, o item avaliado estará presente. 

Referência: (MENZEL et al., 2010). 

Distúrbios metabólicos 

Definição conceitual: Refere-se aos distúrbios que produzem alterações no metabolismo de 

lipídios, glicose e insulina. 

Definição operacional: Questionar se o indivíduo possui alguma comorbidade associada, 

principalmente dislipidemia e diabetes mellitus. Em caso positivo para uma dessas 

comorbidades, o item avaliado estará presente. 

Referência: (SCARSELLA; DESPRÉS, 2003; SILVA et al., 2008). 

Estresse relacionado ao estudo ou trabalho 

Definição conceitual: Refere-se ao estado emocional resultante de uma discrepância entre o 

grau de exigência do ensino superior ou trabalho e os recursos disponíveis para gerenciá-lo, 

constituindo um fenômeno subjetivo. Tal estresse promove nos indivíduos o comer 

compulsivamente. 

Definição operacional: Caso esteja matriculado no ensino superior ou possua vínculo 

empregatício, questionar o indivíduo quanto às suas experiências nesses ambientes e como 

reage a elas. Em caso de sentimentos negativos e fatores estressantes, o item avaliado estará 

presente. 

Referências: (MOREIRA et al., 2017; CUEVAS et al., 2019; PALMEIRA, 2020). 

Insatisfação com a imagem corporal 

Definição conceitual: Insatisfação dos adolescentes e adultos jovens com o peso, a altura e 

diferentes áreas do corpo, o que gera sentimentos negativos. 

Definição operacional: Questionar os indivíduos quanto a presença de sentimentos de 

negatividade corporal e autodepreciativos associados à autoimagem. Em caso positivo para 

um dos pontos abordados, o item avaliado estará presente. 

Referência: (LEME; PHILIPPI, 2013). 

Pressão arterial aumentada 

Definição conceitual: Condição clínica multifatorial caracterizada por níveis pressóricos 

elevados e sustentados, atingindo PA ≥140/90 mmHg. 

Definição operacional: Questionar ao indivíduo se o mesmo apresenta pressão arterial 

aumentada, equivalente ao quadro de Hipertensão arterial sistêmica. Em caso positivo, a 

característica estará presente. 
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Referência: (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 

2010). 

Saúde mental prejudicada 

Definição conceitual: É a ausência do estado de bem-estar, no qual o indivíduo não exprime 

as suas capacidades, enfrenta os estressores normais da vida, trabalha produtivamente e de 

modo frutífero, e/ou contribui para a sua comunidade.  

Definição operacional: Questionar o indivíduo acerca de algum sofrimento psíquico 

diagnosticado previamente, principalmente depressão e ansiedade. Em caso positivo para um 

desses questionamentos, o item avaliado estará presente. 

Referência: (OMS, 2001). 

Tabagismo 

Definição conceitual: O tabagismo integra o grupo dos transtornos mentais e 

comportamentais. É considerado tabagista o indivíduo que fumou mais de 100 cigarros ou 5 

maços de cigarros, em toda a sua vida, e fuma atualmente. 

Definição operacional: Questionar ao indivíduo se o mesmo é tabagista. Em caso positivo, a 

característica estará presente. 

Referência: (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 1995; BRASIL, 2020). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

5.3 DIAGRAMA ILUSTRADO 

 Utilizou-se as definições dos antecedentes e consequentes clínicos do diagnóstico de 

enfermagem Sobrepeso para adolescentes e adultos jovens para elaborar o diagrama ilustrado 

do tipo pictorial. O pictograma baseou-se no ciclo da chuva para traçar a influência dos 

antecedentes clínicos que predispõem à instalação do diagnóstico de enfermagem Sobrepeso e 

a sua manifestação clínica através dos consequentes.  

No referido ciclo, a água necessita da influência do sol para evaporar de forma 

semelhante ao indivíduo e sua relação com os antecedentes clínicos para o DE Sobrepeso. A 

nuvem, no pictograma, é responsável por comportar um fator que não lhe era comum (a 

água), de maneira similar ao indivíduo com excesso de peso. Quando isso ocorre, a nuvem 

manifesta sua mudança através da chuva (consequentes clínicos), sendo essa a etapa final do 

ciclo. Ressalta-se que a etapa final do ciclo da chuva é mais fácil de ser detectada, assim como 

os consequentes clínicos do DE Sobrepeso durante as intervenções de saúde.  
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Seguindo esse raciocínio, tornou-se possível modelar os diferentes fatores a partir de 

sua precedência no tempo e sua relevância para a determinação do diagnóstico em estudo. 

Destarte, o ciclo acontece de maneira cíclica, de maneira similar ao diagnóstico de 

enfermagem em questão. 

 

Figura 1 – Pictograma dos antecedentes e consequentes clínicos do diagnóstico de 

enfermagem Sobrepeso incluídos na TMA. Natal, 2021. 

 

 

 

Fonte: Própria da autora. 



 
 
 

39 
 

5.4 PROPOSIÇÕES DO ESTUDO 

 As proposições do estudo foram elaboradas a fim de elucidar as relações de 

causalidade entre os antecedentes clínicos e o sobrepeso, bem como os consequentes clínicos 

e o referido diagnóstico. Foram elaboradas a partir dos achados da literatura e visam 

esclarecer as relações estabelecidas no diagrama da Figura 1. As proposições estão dispostas a 

seguir. 

1. O sobrepeso em adolescentes e adultos jovens é resultado da influência pregressa de 

antecedentes clínicos (fatores etiológicos) inerentes ao indivíduo e manifesta-se visivelmente 

na prática assistencial por meio de consequentes clínicos (sinais e sintomas). Tal relação 

acontece de maneira cíclica. 

2. O sobrepeso em adolescentes e adultos jovens apresenta em hábitos de vida 

inadequados um fator predisponente, pois o excesso de peso, a ingesta alimentar superior aos 

gastos corporais e a modernização representam os atributos essenciais do diagnóstico de 

enfermagem em questão. 

3. Fatores etiológicos do sobrepeso podem ser divididos em modificáveis e não 

modificáveis. O primeiro eixo engloba, por exemplo: baixa qualidade de sono, estilo de vida 

sedentário e hábitos alimentares inadequados. Ao passo que o segundo inclui fatores como: 

histórico pessoal ou familiar de excesso de peso; idade da menarca anterior aos 12 anos; e, 

sexo feminino.  

4. Fatores externos como a rotina universitária e o estresse do dia-a-dia interferem 

diretamente no ganho de peso do adolescente e adulto jovem, pois a intensidade das 

atividades cotidianas leva essa clientela a ingestão de alimentos com alto teor calórico e de 

fácil acesso, como fast food. 

5. O processo de modernização influencia diretamente nas taxas de sobrepeso na 

população, uma vez que fatores como residir em área urbana e possuir renda domiciliar 

moderada apresenta-se como antecedentes clínicos do sobrepeso em adolescentes e adultos 

jovens. 

6. A veiculação de informações acerca dos hábitos de vida saudáveis é importante para 

os adolescentes e adultos jovens. Porém, a mudança é gradativa e baseada na conscientização, 

fato justificado pelo antecedente clínico de renda domiciliar moderada, onde se pressupõe que 

os indivíduos possuem maior acesso a educação, entretanto, permanecem predispostos ao 

sobrepeso.  
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7. O estilo de vida do indivíduo impacta diretamente na predisposição ao diagnóstico de 

sobrepeso. Tal fato se justifica pela presença de fatores como estilo vida sedentário, etilismo, 

hábitos de vida inadequados e uso de drogas obesogênicas como antecedentes clínicos. 

8. O ambiente familiar e o histórico pessoal influenciam diretamente na predisposição ao 

sobrepeso, uma vez que a oferta de alimentos com alto teor calórico e baixo valor nutricional 

em domicílio gera hábitos alimentares inadequados e consequente excesso de peso. 

9. A saúde mental prejudicada é uma das principais consequências do excesso de peso, 

principalmente no universo feminino.  

10. Adolescentes e adultos jovens com sobrepeso tendem a ser insatisfeitos com a sua 

imagem corporal, pois supervalorizam a visão do corpo magro e buscam a aceitação social. 

Tal fato é justificado pelo desenvolvimento neuropsicológico dessa fase da vida e os leva a 

aderir a comportamentos restritivos para controle do peso, colocando, por vezes, sua saúde em 

risco. 

11. Distúrbios metabólicos (especialmente dislipidemia e diabetes mellitus) e pressão 

arterial aumentada são algumas das manifestações clínicas do excesso de peso em 

adolescentes e adultos jovens que merecem atenção especial, pois aumenta o risco de óbito 

prematuro.  

12. O estresse relacionado ao estudo ou trabalho é uma consequência do sobrepeso e 

preocupa os enfermeiros porque os estímulos ambientais contribuem para o aumento no 

consumo de alimentos com alto teor calórico por parte dos adolescentes e adultos jovens. 

13. O tabagismo é comum entre os adolescentes e adultos jovens com excesso de peso, 

sendo visto por estes como uma forma de controle da ansiedade e consequente manejo da 

vontade de se alimentar em demasia. 

14. Adolescentes e adultos com sobrepeso apresentam uma autopercepção de saúde 

negativa, uma vez que associam o corpo com sobrepeso a um corpo não esteticamente bonito 

e clinicamente doente. 

 

5.5 ESTABELECIMENTO DE RELAÇÕES CAUSAIS E EVIDÊNCIA PARA A PRÁTICA 

 O conhecimento das relações causais entre os indicadores clínicos auxilia o 

profissional enfermeiro no estabelecimento do pensamento crítico-reflexivo, baseado no 

entendimento que de que fatores internos e externos influenciam no desenvolvimento do 

sobrepeso no adolescente e adulto jovem.  Destarte, uma vez que as causas são 

compreendidas, tornam-se mais efetivas as estratégias de combate a essa doença.  
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 As relações causais dos fatores etiológicos foram estabelecidas de acordo com o 

referencial de Lopes, Silva e Herdman (2015). Os autores subdividem os antecedentes 

clínicos em 4 categorias, de acordo com a influência destes na ocorrência do diagnóstico de 

enfermagem, sendo elas: fatores precipitantes, fatores predisponentes, fatores incapacitantes e 

fatores reforçadores. 

Os fatores precipitantes mostram efeitos diretos na determinação do diagnóstico de 

enfermagem e, por sua vez, sofrem influência de todos os demais fatores. Já os predisponentes 

e incapacitantes podem ocasionar diretamente o diagnóstico ou influenciar os fatores 

precipitantes. Acrescenta-se que os agentes incapacitantes interferem na segurança do 

paciente ou promoção da cultura de segurança. Por fim, os agentes reforçadores não mostram 

efeitos diretos sobre a ocorrência do diagnóstico, mas intensificam os fatores predisponentes e 

precipitantes (LOPES; SILVA; HERDMAN, 2015). 

O Quadro 5 a seguir apresenta as principais relações causais do diagnóstico de 

enfermagem Sobrepeso na clientela estudada. 

 

Quadro 5 – Relações causais do diagnóstico de enfermagem Sobrepeso em adolescentes e 

adultos jovens. Natal, 2021. 

Relações causais do Sobrepeso 

Fatores precipitantes 

Estilo de vida sedentário 

O sedentarismo entre os jovens está comumente associado ao alto tempo de tela, o qual 

apresenta relação positiva com consumo de produtos com alta densidade de energia e pobres 

em micronutrientes, bem como com baixo consumo de vegetais e frutas. Assim, o acúmulo 

de energia vital decorrente da não prática de atividade física apresenta-se intimamente ligado 

a uma alimentação hipercalórica, gerando acúmulo de gordura e, consequentemente, o 

sobrepeso (GARCÍA-LAGUNA et al., 2012; PÉREZ-FARINÓS et al., 2017; 

PUOLITAIVAL et al., 2020). 

Hábitos alimentares inadequados 

O excesso de peso tem sido relacionado a mudanças sócio comportamentais, ao consumo de 

alimentos calóricos de alta palatabilidade e baixo poder sacietógeno, bem como ao aumento 

do conteúdo calórico de cada refeição e na adesão constante de alimentações feitas fora de 

casa, em redes de fast food. O padrão alimentar inadequado associado à falta de hábitos 

alimentares adequados leva ao acúmulo de gordura corporal (ABESO, 2016; KOZIARSKA-
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ROŚCISZEWSKA; WIŚNIEWSKA, 2017; ZALEWSKA; MACIORKOWSKA, 2017). 

Fatores predisponentes 

Baixa qualidade de sono 

A vida social, recreativa, horário escolar precoce, tarefas acadêmicas, exigências escolares e 

relacionadas ao trabalho e fatores biológicos, como as mudanças no ciclo sono-vigília, que 

ocorrem muitas vezes durante a adolescência, são aspectos causais do número insuficiente de 

horas de sono/dia. A vigília excessiva leva a fadiga e este cansaço pode contribuir 

diretamente para redução dos níveis de atividade física, e o menor dispêndio energético 

decorrente desta condição pode resultar em excesso de gordura corporal. Ressalta-se ainda 

que a redução do número de horas de sono, decorrente de uma baixa qualidade de sono, 

ocasiona o aumento dos níveis de grelina e diminuição da concentração de leptina, 

acarretando em elevação do apetite e maior ingestão de calorias, aumentando as chances do 

excesso de gordura corporal (GARAULET et al, 2011; LIMA et al., 2017). 

Conhecimento deficiente sobre hábitos de vida saudáveis 
O conhecimento deficiente sobre hábitos de vida saudáveis leva os adolescentes e adultos 

jovens a adotarem dietas ricas em gorduras, açúcares e sódio, com pequena participação de 

frutas e hortaliças, bem como praticarem pouca ou nenhuma atividade física semanal. 

Atribui-se a falta de conhecimento efetivo à ausência de educação nutricional escolar voltada 

para intervenções direcionadas a essa faixa etária, bem como a pouca abertura dos 

professores para questionamentos sobre o ensino de hábitos de vida (BASHATAH, 2020). 

Comer em situações de estresse 

O estresse psicológico é um complexo multicausal, oriundo da interação do indivíduo com 

seu meio. Tal sintoma pode levar ao aumento da ingesta de alimentos, ao controle 

inadequado do apetite e à compulsão alimentar, tornando difícil a manutenção do peso 

corporal ideal (ABESO, 2016). 

Histórico pessoal ou familiar de excesso de peso 

Os hábitos alimentares moldados ao longo da infância e fortalecidos durante a vida adulta 

são difíceis de remodelar. Os adultos jovens apresentam risco de obesidade ou até ganho de 

excesso de peso na transição da infância ou adolescência para a vida adulta. Os períodos 

mais críticos são na primeira infância, durante a forte oscilação na trajetória da adiposidade 

corporal, que ocorre entre cinco e sete anos e na adolescência. Nesse caso, o papel da família 

é fundamental, pois a presença de um familiar com excesso de peso no domicílio aumenta a 

exposição do indivíduo à oferta de alimentos processados, energeticamente densos e pobres 
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em nutrientes e a ausência de alimentos ricos em fibras, vitaminas e minerais (GORDON-

LARSEN et al., 2010; (LEECH; MCNAUGHTON; TIMPERIO, 2014; SAHOO et al., 2015; 

ZALEWSKA; MACIORKOWSK, 2017; FLORÊNCIO; MOREIRA, 2019). 

Vida acadêmica 

As exigências da vida acadêmica e a incerteza da vida profissional que se aproxima 

produzem importante carga emocional nos estudantes, alterando seus comportamentos e 

estilo de vida. As atividades acadêmicas, além de causar estresse, estimulam o universitário a 

buscar alimentos fora do domicilio. Tal comportamento, a médio e longo prazo, sem critérios 

de uma dieta equilibrada, contribui para o aumento de peso (DUARTE; ALMEIDA; 

MARTINS, 2013). 

Fatores incapacitantes 

Etilismo 

O consumo de álcool aumenta os índices de adiposidade abdominal, principalmente em 

homens, bebedores excessivos e consumidores de cerveja. O etilismo proporciona maior 

fornecimento calórico e ganho de tecido adiposo, uma vez que, a absorção de etanol interfere 

na oxidação lipídica (AGUIAR; SILVA; BOAVENTURA, 2007). 

Uso de drogas obesogênicas 

O ganho de peso decorrente do uso de medicamentos ocorre devido à retenção de líquido, 

lentidão no metabolismo ou aumento do apetite, sendo um efeito colateral dos fármacos. É 

comumente associado aos tratamentos de doenças psíquicas (PEIXOTO et al., 2008). 

Fatores reforçadores 

Idade da menarca anterior aos 12 anos 

Crianças com sobrepeso se desenvolvem sexualmente mais cedo do que crianças magras. A 

menarca de início precoce em meninas favorece o excesso de peso, devido a maior exposição 

ao estrogênio e outros esteroides adrenais, que aumentam a adiposidade e o apetite. Assim, 

estas crianças apresentam maior probabilidade de permanecerem com excesso ponderal na 

vida adulta jovem (FERREIRA et al., 2019). 

Renda domiciliar moderada 

Famílias com renda per capita crescente tendem a aderir aos hábitos alimentares ocidentais 

pouco saudáveis, com um padrão alimentar não firmemente instituído, o que contribui para o 

possível excesso de peso dos seus membros. Geralmente, estes são consumidores 

impacientes, que buscam saciedade imediata, aderindo à alimentos altamente ultra 

processados, os quais geram uma alta e viciante satisfação imediata (STORY et al., 2014; 
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FERRETTI; MARIANI, 2017) 

Residir em área urbana 

Residir em área urbana está associado a maior influência do processo de industrialização e 

urbanização, os quais contribuem para um estilo de vida inadequado com tendências à 

letargia e mudanças nos hábitos nutricionais em direção à ingesta de alimentos mais 

gordurosos e rápidos. Tais preferências relacionam-se positivamente com o sobrepeso (NG, 

2014; ATAEY et al., 2020).  

União estável 

A mudança no estado conjugal para união estável favorece o aumento de peso, pois o 

contexto do casamento e a chegada dos filhos influenciam positivamente mudanças no 

comportamento social ligados à autoimagem, gênero e discussão familiar sobre o tema, 

principalmente devido à idade tão jovem em que ocorre. Geralmente, os quilogramas 

adquiridos no início desta fase são difíceis de serem perdidos e o sobrepeso é desenvolvido 

(FLORÊNCIO et al., 2016). 

Sexo feminino 

As mulheres jovens são mais vulneráveis às pressões dos padrões socioculturais, econômicos 

e estéticos e, por isso, constituem o grupo de maior risco para o desenvolvimento de 

distúrbios alimentares. A maior taxa de sobrepeso entre o sexo feminino está frequentemente 

associada ao casamento precoce; secreção de hormônios sexuais, os quais influenciam 

diretamente no ganho de peso; relativa falta de atividade física; e presença de distúrbios 

neurológicos, como Depressão, mais frequentes nessa clientela (MUSAIGER, 2011; COSTA 

et al., 2018; ATAEY et al., 2020). 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A enfermagem está constantemente desenvolvendo conhecimentos para entender as 

mudanças das necessidades de saúde dos indivíduos e comunidade. Quando não se 

compreende esses conceitos, surgem lacunas no conhecimento do enfermeiro (ROY, 2014). 

Na prática assistencial, o profissional enfermeiro precisa reconhecer os indicadores 

atuantes sobre a situação em que está investigando ou gerenciando, a fim de estabelecer o 

raciocínio clínico, selecionar as intervenções adequadas e avaliar o resultado alcançado 

(FAWCETT, 2005). A Teoria de Médio Alcance proposta serve como base para o alcance 

dessa ação, diminuindo a lacuna entre a teoria e a prática.   

As TMAs estão sendo desenvolvidas em diferentes ramos da Enfermagem: educação 

em saúde (SANFORD, 2000); dor crônica (DUNN, 2004); saúde mental (NOISEUX; 

RICARD, 2008); cuidados intensivos (DAVIDSON, 2010); morte e morrer (DOBRATZ, 

2011). Porém, observa-se a ausência de estudos desenvolvidos com base no diagnóstico de 

enfermagem Sobrepeso e a clientela dos adolescentes e adultos jovens. 

Nessa perspectiva, realizou-se uma TMA, a partir da revisão integrativa da literatura, 

com amostra final de 28 artigos. É importante destacar que não foram encontrados estudos 

que abordavam a temática do diagnóstico de enfermagem da Nanda Internacional Sobrepeso e 

o desenvolvimento de uma TMA, demonstrando que estes estudos ainda são incipientes. Tal 

realidade é uma problemática atual e corrobora com pesquisas anteriores em diferentes áreas 

(FERNANDES, 2018; LEMOS, 2019; BARREIRO; LOPES; CAVALCANTE, 2020), pois a 

ausência de estudos dificulta a robustez do método e seu entendimento por novos 

pesquisadores. 

Dentre os estudos voltados para a temática geral do Sobrepeso, percebeu-se que a área 

que mais publicou foi a Medicina, em detrimento da Enfermagem, sendo o continente 

Europeu o maior veiculador do assunto e a língua inglesa a mais adotada. Acredita-se que 

esse fato esteja relacionado aos altos custos em pesquisas na área da saúde e o maior 

financiamento para realização de pesquisas que este curso e continente recebem, o que 

justifica os achados da revisão.  

Pesquisa realizada por Fernandes (2018) apoia essa realidade, justificando que estudos 

desenvolvidos na área da saúde demandam elevados custos por, em sua maioria, envolverem 

seres humanos e longos períodos de tempo. Desta forma, existe uma maior concentração das 

pesquisas em continentes de maior investimento. 
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Referente ao tipo de estudo identificado, destaca-se as pesquisas transversais, com 

nível de evidência VI. Melnyk e FineoutOverholt (2011) afirmam que o nível de evidência 

desses estudos não é muito forte, denotando a necessidade de estudos mais robustos. Destarte, 

observa-se a necessidade do desenvolvimento de estudos com maiores níveis de evidência, 

tendo em vista que não foram observados na literatura dos últimos 5 anos. 

Comumente, o reconhecimento de indivíduos com excesso de peso na prática clínica é 

de fácil percepção, mas o seu diagnóstico adequado com identificação dos indicadores 

clínicos e fatores etiológicos ainda gera impasse entre os profissionais (ABESO, 2016). A não 

identificação em tempo hábil favorece a instalação do diagnóstico e consequente manifestação 

dos sinais e sintomas clínicos. 

O sobrepeso é resultado de fatores biológicos, psicológicos e socioeconômicos, 

podendo ser dividido em modificáveis e não modificáveis (OLIVEIRA et al., 2011). Lopes, 

Silva e Herdman (2015) preconizam, no entanto, a divisão dos fatores etiológicos em 4 

classes de acordo com o grau de interferência na instalação do diagnóstico de enfermagem, 

sendo elas: precipitantes, predisponentes, incapacitantes e reforçadores.   

Os dois métodos de classificação estão corretos e são complementares, pois quanto 

maior o reconhecimento dos fatores que interferem na ocorrência do DE maior será a eficácia 

das intervenções continuadas de saúde organizadas para combatê-los ou minimizá-los. 

Entretanto, vale ressaltar, que apenas o método de Lopes, Silva e Herdman (2015) é adotado 

para a construção de uma TMA e por isso foi o escolhido para o presente estudo. 

Existem diversos antecedentes clínicos que podem interferir na prevenção do 

sobrepeso, contribuindo para o não êxito das intervenções em saúde. De maneira geral, o 

hábito alimentar inadequado é o principal fator associado ao excesso de peso. Entretanto, o 

consumo de alimentos com elevada densidade energética e ricos em lipídios e carboidratos 

simples, de maneira isolada, não é capaz de explicar o aumento exponencial do sobrepeso e da 

obesidade no mundo (BUENNEMEYER, 2019). 

Nesse sentido, Flynn et al. (2006) atribuem a redução dos níveis de atividade física, ou 

seja, ao estilo de vida sedentário, um papel fundamental nesse processo. A investigação do 

tempo dedicado a atividades de baixa intensidade, como assistir televisão, usar o computador 

e jogar videogame, é um indicativo do risco do adolescente ou adulto jovem de desenvolver 

sobrepeso. Ressalta-se ainda que os índices baixos de atividade física repercutem 

negativamente na qualidade de vida dessa clientela por ter sido frequentemente associado à 

consequentes clínicos do sobrepeso, como doenças metabólicas e hipertensão (SOUZA et al., 

2015). 
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Outro fator associado ao aumento do sobrepeso entre adolescentes e adultos jovens é o 

processo de modernização, comumente ligado aos hábitos de vida inadequados. Pesquisa 

anterior realizada por Ng (2014) confirma os achados deste estudo, uma vez que atribui ao 

processo de industrialização e urbanização, o aumento das tendências urbanas à letargia e 

ingesta de alimentos gordurosos e rápidos, medidas estas que contribuem para o aumento de 

peso. 

Cita-se ainda a transição hormonal feminina como facilitador do acúmulo de gordura, 

sendo nítida no adolescente e adulto jovem por conta dos ciclos menstruais. Desde 1938, tem 

sido reconhecida a existência de mudanças cíclicas no peso corporal e no metabolismo de 

água e eletrólitos no curso do ciclo menstrual (THORN; NELSON; THORN, 1938).  

Frankovich e Lebrun (2000) consideram que a progesterona é responsável por 

retenção de líquidos e sódio na fase pós-ovulatória, através de um mecanismo complexo 

de feedback envolvendo aldosterona, renina e angiotensina. Rosenblum (2001) acrescenta que 

o ganho de peso nessa clientela pode chegar até 2,25kg após a ovulação. Tal fator justifica a 

maior predisposição do sexo feminino a manter o sobrepeso ao longo da vida e a necessidade 

do olhar direcionado do enfermeiro para esse antecedente clínico. 

A anamnese detalhada do cliente facilita a identificação desses antecedentes clínicos 

por parte do profissional enfermeiro. O histórico de sobrepeso pessoal e/ou familiar, bem 

como a presença de fatores estressantes no dia-a-dia, adesão ao consumo de álcool, residir em 

área urbana, baixa qualidade de sono, ser do sexo feminino e/ou menarca anterior aos 12 anos 

são fatores de risco que podem ser facilmente identificados durante a entrevista, o que facilita 

o acompanhamento direcionado (MICKLESFIELD et al., 2017; COSTA et al., 2018; 

FLORÊNCIO; MOREIRA, 2019; ATAEY et al., 2020).  

Etimologicamente, a palavra anamnese vem do grego anamnesis, e significa recordar. 

A anamnese, na prática clínica, consiste na rememoração dos eventos pregressos relacionados 

à saúde, na identificação dos sintomas e sinais atuais, com o intuito principal de fazer 

entender, com a maior precisão possível, a história da doença atual que traz o paciente à 

consulta. A anamnese clínica, ao rememorar os acontecimentos referentes às condições de 

saúde, será tanto mais fidedigna quanto mais for relatada pelo próprio paciente. Somente o 

paciente pode expressar suas próprias sensações (FREITAS; NASS; SPONCHIADO, 2008). 

Após a anamnese e em posse dos antecedentes clínicos, o enfermeiro deve realizar o 

exame físico a fim de identificar a presença ou ausência dos consequentes clínicos do 

diagnóstico de enfermagem Sobrepeso. O exame físico é a etapa relevante para o 

planejamento do cuidado, pois busca avaliar o cliente por meio de sinais e sintomas, 
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procurando por anormalidades que podem sugerir problemas no processo de saúde e doença 

(SANTOS; VEIGA; ANDRADE, 2010; SILVA; GARANHANI; PERES, 2015). 

Nesse ponto, percebe-se que o principal consequente na clientela estudada são os 

fatores psíquicos. A saúde mental prejudicada, agravada por fatores psicossociais e 

evidenciada por autopercepção negativa de saúde, insatisfação com a imagem corporal e 

adesão ao tabagismo é resultado de uma constante vergonha corporal sentida pelos jovens por 

não atingir o padrão de magreza ideal dos veículos de comunicação. No meio acadêmico, os 

sintomas depressivos atingem grande parte dos estudantes no decorrer do primeiro ano 

(BREWIS; BRUENING, 2018). 

O conhecimento deficiente acerca de hábitos alimentares saudáveis atrelado a saúde 

mental prejudicada leva os adolescentes e adultos jovens a aderirem a comportamentos 

restritivos para controle do peso. Uma vez identificada o abuso de dietas restritivas, 

comportamentos bulímicos e/ ou falta de autoestima deve-se encaminhar esse cliente ao 

serviço psicológico especializado (RODRÍGUEZ-ARAUZ; RAMÍREZ-ESPARZA; SMITH-

CASTRO, 2016).  

Ressalta-se, entretanto, que conhecimento sobre hábitos de vida saudáveis 

isoladamente não modifica a realidade dos adolescentes e adultos jovens. Pesquisa recente 

evidenciou que a clientela tipifica alimentos gordurosos como parte da sua faixa etária e 

necessários para o sentimento de pertencimento de grupo (SILVA; TEIXEIRA; FERREIRA, 

2014). Tais fatores corroboram com o achado do estudo de que os indivíduos de renda 

moderada possuem maior predisposição ao sobrepeso, já que o acesso ao conhecimento não 

seria o único fator necessário para a mudança de conduta.  

A comunicação frequente e eficaz entre a equipe de saúde, os pacientes e seus 

familiares podem ser úteis para reduzir ou eliminar esses fatores e conscientizar os 

adolescentes e adultos jovens acerca da necessidade de mudança dos hábitos alimentares e 

estilo de vida. Destaca-se a promoção da saúde, com o desenvolvimento de educação em 

saúde na escola, como forma de intervenção. A oferta do conhecimento é importante na 

mesma proporção que o acompanhamento dessa clientela. 

O ganho de peso é um processo cíclico onde os antecedentes e consequentes clínicos 

estão intimamente relacionados. Cabe ao profissional de enfermagem coletar os dados a fim 

de direcionar o cuidado para a necessidade do indivíduo, seja ela a de promoção, prevenção, 

proteção ou recuperação da saúde.  

Outrossim, o desenvolvimento de uma TMA do diagnóstico de enfermagem 

proporcionará ao enfermeiro um maior conhecimento sobre os conceitos principais desse 
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fenômeno, que são os atributos, antecedentes e consequentes. Salienta-se ainda a existência 

das proposições teóricas e possibilidade das mesmas serem testadas empiricamente. Tudo 

isso, contribui para aproximar a teoria da prática. 
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7 CONCLUSÃO 

  

A construção da Teoria de Médio Alcance do diagnóstico de enfermagem Sobrepeso 

em adolescentes e adultos jovens foi construída com base em 28 artigos provenientes de uma 

revisão integrativa da literatura e analisados com base nos referenciais metodológicos 

apropriados.  

 Identificou-se 3 atributos essenciais para o diagnóstico em questão, os quais 

agrupados, auxiliaram na definição do conceito. Obtiveram-se ainda 14 antecedentes e 8 

consequentes clínicos do diagnóstico de enfermagem estudado, os quais foram definidos 

conceitualmente e operacionalmente.  

A fim de facilitar o entendimento, construiu-se um diagrama ilustrado do tipo 

pictograma, demonstrando a influência desses indicadores sob o diagnóstico na clientela e as 

suas manifestações clínicas, visíveis ao enfermeiro. Buscou-se demonstrar a dinâmica cíclica 

do processo. Ademais, foram criadas 14 proposições e 14 relações causais oriundas das inter-

relações entre os antecedentes e consequentes clínicos do Sobrepeso. A construção dessas 

etapas, auxiliam na visão global e lúdica do diagnóstico e das suas variantes, permitindo o 

delineamento das variáveis na prática clínica. 

Conhecer os indicadores clínicos do sobrepeso, elencados a partir da TMA, bem como 

suas definições, auxiliam o enfermeiro a desenvolver uma percepção mais adequada do 

diagnóstico e sua tomada de decisão com base em um pensamento crítico-reflexivo. Sabe-se 

que o cuidado em saúde envolve diversas vertentes, o que requer, por parte do profissional, 

identificar prioridades e intervir de maneira holística e direcionada. A intervenção em saúde, 

seja para promoção ou recuperação, tem maior êxito quando o diagnóstico é reconhecido em 

sua totalidade. 

 A relevância de se conceber o desenvolvimento de uma TMA se firma na concepção 

de que o enfermeiro presta cuidados assistenciais contínuos, diretos e em diferentes locais de 

atuação, sendo, portanto, um dos primeiros profissionais capazes de identificar fatores 

etiológicos do Sobrepeso, bem como sua real manifestação através de sinais e sintomas. O 

desenvolvimento de uma TMA partindo desse DE mostrou-se útil e capaz de nortear as 

intervenções para mudar as condições de uma situação e favorecer o cuidado de enfermagem. 

Destarte, ao conhecer os indicadores do Sobrepeso, o enfermeiro pode melhorar o processo de 

inferência diagnóstica e proporcionar uma assistência de enfermagem direcionada as reais 

necessidades do cliente.  
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 Apesar da importância para a ciência da enfermagem, observou-se que o 

desenvolvimento de TMA na área ainda é recente e incipiente, o que reflete em escassez de 

estudos sobre o método a ser utilizado para sua realização. Tal situação, refletiu em uma 

limitação do estudo, tendo em vista a quantidade amostral reduzida de artigos para a revisão 

integrativa da literatura e o fato de nenhuma das pesquisas elencadas terem utilizado o método 

da Teoria de Médio Alcance para sua realização e/ou associado a metodologia com o 

Sobrepeso. Tal fato reforça a necessidade de mais pesquisas que enfoquem a enfermagem 

partindo da realização deste método. 

Assim, o estudo realizado respondeu a questão norteadora proposta, pois identificou os 

atributos essenciais, antecedentes clínicos e consequentes clínicos, e suas respectivas 

definições conceituais e operacionais, do diagnóstico de enfermagem Sobrepeso em 

adolescente e adulto jovem. Sugere-se o desenvolvimento de novos estudos com o intuito de 

analisar o conteúdo dessa TMA por especialistas, bem como sua validação na clínica. Tais 

etapas possibilitam avaliar a equivalência dos achados da TMA com os componentes do 

diagnóstico da NANDA-I. 
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APÊNDICA A – Protocolo da Revisão Integrativa da Literatura. 

PROTOCOLO DA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

Temática: Sobrepeso em adolescentes e adultos jovens. 

1) Objetivo: Identificar os indicadores clínicos, fatores causais e relações clínicas 

entre os indicadores e os fatores causais do Sobrepeso em adolescentes e adultos 

jovens. 

2) Questões norteadoras 

 Quais são os indicadores clínicos do Sobrepeso em adolescentes e adultos jovens? 

 Quais são os fatores causais do Sobrepeso em adolescentes e adultos jovens? 

 Quais são as relações clínicas entre os indicadores clínicos e os fatores causais do 

Sobrepeso em adolescentes e adultos jovens? 

 Quais são as definições conceituais e operacionais dos indicadores clínicos do 

Sobrepeso em adolescentes e adultos jovens? 

3) Estratégias para a busca dos artigos 

3.1 Bases de dados 

 Base de dados 01: CINAHL.  

  Base de dados 02: SCOPUS. 

 Base de dados 03: PUBMED. 

 Base de dados 04: Web of Science. 

3.2 Descritores: DeCS/ MeSH 

1. Overweight  

2. Adolescent  

3. Young Adult 

3.3 Cruzamentos 

Cinahl: ( “Overweight” AND ( “Adolescent” OR “Young Adult” )). Filtros: Texto 

completo; Data de publicação de 2016 a 2020; Revistas acadêmicas. 

Scopus: ( “Overweight” AND ( “Adolescent” OR “Young Adult” )). Filtros: Open 

Acess; published in the last 5 years; Article; Stage final; Keyword Overweight;  

Journal. 

Pubmed: ( “Overweight” AND ( “Adolescent” OR “Young Adult” )). Filtros: Acesso 

livre; Data de publicação dos últimos 5 anos. 

Web of Science: ( “Overweight” AND ( “Adolescent” OR “Young Adult” )). Filtros: 

Acesso aberto; 2016-2020; Article. 

4) Seleção dos estudos: Leitura flutuante do título e resumo. 
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4.1 Critérios de inclusão 

 Artigos disponíveis gratuitamente na íntegra nas bases de dados selecionadas pelo 

proxy da UFRN no CAFe da CAPES; 

 Estudos realizados com indivíduos entre 17 e 24 anos; 

 Estudos que abordem um ou mais dos seguintes itens: indicadores clínicos, 

fatores causais, relações clínicas entre os indicadores e os fatores causais e/ou 

definições conceituais e/ou operacionais dos indicadores clínicos do Sobrepeso. 

4.2 Critérios de exclusão 

 Carta ao leitor; 

 Editorial; 

 Resumo; 

 Projeto de pesquisa; 

 Revisão da literatura; 

 Artigos publicados antes do ano de 2016 (últimos 5 anos). 

5) Estratégia para a avaliação dos dados 

 Leitura na íntegra dos estudos selecionados. 

 Instrumento com itens sobre autor/ano; título; área da pesquisa; base de dados; 

revista; país; idioma; tipo de estudo; nível de evidência; indicadores clínicos, 

fatores causais; definições conceituais e operacionais dos indicadores clínicos; e 

relações clínicas entre os indicadores clínicos e os fatores causais. 

6) Estratégia para a análise/interpretação e síntese dos dados 

 Construção de quadro sinóptico com a caracterização dos estudos; 

 Construção de quadros sinópticos com a síntese dos itens: indicadores clínicos, 

fatores causais; relações clínicas, definições conceituais e operacionais dos 

indicadores clínicos do Sobrepeso. 
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APÊNDICE B – Sumarização dos dados oriundos da revisão integrativa da literatura para a construção da Teoria de Médio Alcance do 

diagnóstico de enfermagem Sobrepeso. 

Autores/Ano Título Área Base de 

dados 

Revista País do 

estudo 

Idioma Nível de 

evidência 

(GUAMIALAMÁ

-MARTÍNEZ; 

SALAZAR-

DUQUE, 2018) 

Evaluación antropométrica según 

el Índice de Masa Corporal en 

universitarios de Quito. 

Nutrição SCOPUS Revista de 

Salud Pública 

Equador Espanhol Nível VI 

(WAN et al., 

2016) 

Body Mass Index of Young Men 

in China: Results From Four 

National Surveys Conducted 

Between 1955 and 2012 

Medicina SCOPUS Medicine China Inglês Nível VI 

(FLORÊNCIO; 

MOREIRA, 2019) 

Clinical-behavioral factors 

associated with overweight in 

young adults students 

Enfermagem SCOPUS Rev. Enferm 

UERJ 

Brasil Inglês Nível VI 

(FLORÊNCIO et 

al., 2016) 

Excesso ponderal e marcadores 

de vulnerabilidade 

sociodemográfica em adultos 

jovens escolares 

Enfermagem SCOPUS Acta Paul 

Enferm. 

Brasil Português Nível VI 

(RODRÍGUEZ-

ARAUZ; 

Food attitudes and well-being: 

The role of culture 

Psicologia SCOPUS Appetite Estados 

Unidos e 

Inglês Nível VI 
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RAMÍREZ-

ESPARZA; 

SMITH-CASTRO, 

2016) 

Costa Rica 

(COSTA et al., 

2018) 

Excesso Ponderal e fatores 

associados em mulheres adultas 

jovens escolares 

Enfermagem SCOPUS Rev Bras 

Enferm 

Brasil Português Nível VI 

(LANDBERG et 

al., 2019) 

Overweight and obesity during 

adolescence increases the risk of 

renal cell carcinoma 

Medicina SCOPUS International 

Journal of 

Cancer 

Suécia Inglês Nível IV 

(SABBAH, 2020) Prevalence of 

overweight/obesity, anaemia and 

their associations among female 

university students in Dubai, 

United Arab Emirates: a cross-

sectional study 

Nutrição SCOPUS Journal of 

Nutritional 

Science 

Emirados 

Árabes 

Unidos 

Inglês Nível VI 

(ZALEWSKA; 

MACIORKOWS

KA, 2017) 

Selected nutritional habits of 

teenagers associated with 

overweight and obesity 

Medicina SCOPUS PeerJ Polônia Inglês Nível II 

(FERRETTI; 

MARIANI, 2017) 

Simple vs. Complex 

Carbohydrate Dietary Patterns 

Nutrição SCOPUS Int. J. Environ. 

Res. Public 

Itália Inglês Nível VI 
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and the Global Overweight and 

Obesity Pandemic 

Health 

(KRISTICEVIC; 

KRISTICEVIC; 

SPORIŠ, 2018) 

The Associations between Sleep 

Duration and Sleep Quality with 

Body-Mass Index in a Large 

Sample of Young Adults 

Medicina SCOPUS Int. J. Environ. 

Res. Public 

Health 

Croácia Inglês Nível II 

(KOZIARSKA-

ROŚCISZEWSK

A; 

WIŚNIEWSKA, 

2017) 

The relationship between diet 

and other elements of lifestyle 

and the health status of adult 

high school students 

Medicina SCOPUS Fam Med Prim 

Care Rev 

Polônia Inglês Nível IV 

(ATAEY et al., 

2020) 

The Relationship Between 

Obesity, Overweight, and the 

Human Development Index in 

World Health Organization 

Eastern Mediterranean Region 

Countries 

Medicina SCOPUS J Prev Med 

Public Health 

Irã Inglês Nível VI 

(MONDRAGON; 

TXERTUDI, 

2018) 

Understanding fatness in the 

public sphere of young students: 

social representations and 

emotional response 

Psicologia SCOPUS Cad. Saúde 

Pública 

Espanha Inglês Nível VI 
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(MICKLESFIELD 

et al., 2017) 

Understanding the Relationship 

between Socio-Economic Status, 

Physical Activity and Sedentary 

Behaviour, and Adiposity in 

Young Adult South African 

Women Using Structural 

Equation Modelling 

Medicina SCOPUS Int. J. Environ. 

Res. Public 

Health 

África do Sul Inglês Nível VI 

(BREWIS; 

BRUENING, 
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ANEXO A - Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh.  

 

ESCALA DE PITTSBURGH PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SONO 

 

As questões seguintes referem-se aos seus hábitos de sono durante o mês passado. 

Suas respostas devem demonstrar, de forma mais precisa possível, o que aconteceu na maioria 

dos dias e noites apenas desse mês. Por favor, responda a todas as questões.  

 

1) Durante o mês passado, a que horas você foi habitualmente dormir? __________ 

2) Durante o mês passado, quanto tempo (em minutos) habitualmente você levou para 

adormecer à cada noite? __________  

3) Durante o mês passado, a que horas você habitualmente despertou? __________  

4) Durante o mês passado, quantas horas de sono, realmente, você teve à noite? (Isto pode ser 

diferente do número de horas que você permaneceu na cama) __________ 

 

Para cada uma das questões abaixo, marque a melhor resposta. Por favor, responda a 

todas as questões.  

 

5) Durante o mês passado, com que frequência você teve problemas de sono porque você: 

a. Não conseguia dormir em 30 minutos  

( ) Nunca no mês passado  

( ) Uma ou duas vezes por semana  

( ) Menos de uma vez por semana  

( ) Três ou mais vezes por semana  

 

b. Despertou no meio da noite ou de madrugada  

( ) Nunca no mês passado  

( ) Uma ou duas vezes por semana  

( ) Menos de uma vez por semana  

( ) Três ou mais vezes por semana  

 

c. Teve que levantar à noite para ir ao banheiro  

( ) Nunca no mês passado  

( ) Uma ou duas vezes por semana  
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( ) Menos de uma vez por semana  

( ) Três ou mais vezes por semana  

 

d) Não conseguia respirar de forma satisfatória  

( ) Nunca no mês passado  

( ) Uma ou duas vezes por semana 

( ) Menos de uma vez por semana  

( ) Três ou mais vezes por semana  

 

e) Tossia ou roncava alto  

( ) Nunca no mês passado  

( ) Uma ou duas vezes por semana  

( ) Menos de uma vez por semana  

( ) Três ou mais vezes por semana  

 

f) Sentia muito frio  

( ) Nunca no mês passado  

( ) Uma ou duas vezes por semana  

( ) Menos de uma vez por semana  

( ) Três ou mais vezes por semana  

 

g) Sentia muito calor  

( ) Nunca no mês passado  

( ) Uma ou duas vezes por semana  

( ) Menos de uma vez por semana  

( ) Três ou mais vezes por semana  

 

h) Tinha sonhos ruins  

( ) Nunca no mês passado  

( ) Uma ou duas vezes por semana  

( ) Menos de uma vez por semana  

( ) Três ou mais vezes por semana  
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i) Tinha dor  

( ) Nunca no mês passado  

( ) Uma ou duas vezes por semana  

( ) Menos de uma vez por semana  

( ) Três ou mais vezes por semana  

j) Outra razão (por favor, descreva)  

___________________________________________________________________________ 

 

k) Durante o mês passado, com que frequência você teve problemas com o sono por essa 

causa acima?  

( )nunca no mês passado  

( )uma ou duas vezes por semana  

( )menos de uma vez por semana  

( )três ou mais vezes por semana  

 

6) Durante o mês passado, como você avaliaria a qualidade geral do seu sono?  

( ) Muito bom  

( ) Bom  

( ) Ruim  

( ) Muito ruim  

 

7) Durante o mês passado, com que frequência você tomou medicamento (prescrito ou por 

conta própria) para ajudar no sono?  

( ) Nunca no mês passado  

( ) Uma ou duas vezes por semana  

( ) Menos de uma vez por semana  

( ) Três ou mais vezes por semana  

 

8) Durante o mês passado, com que frequência você teve dificuldades em permanecer 

acordado enquanto estava dirigindo, fazendo refeições ou envolvido em atividades sociais?  

( ) Nunca no mês passado  

( ) Uma ou duas vezes por semana  

( ) Menos de uma vez por semana  

( ) Três ou mais vezes por semana  
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9) Durante o mês passado, quanto foi problemático para você manter-se suficientemente 

entusiasmado ao realizar suas atividades?  

( ) Nunca no mês passado  

( ) Uma ou duas vezes por semana  

( ) Menos de uma vez por semana  

( ) Três ou mais vezes por semana  

 

10) Você divide com alguém o mesmo quarto ou a mesma cama?  

( ) Mora só  

( ) Divide o mesmo quarto, mas não a mesma cama  

( ) Divide a mesma cama  

 

- Se você divide com alguém o quarto ou a cama, pergunte a ele(a) com qual frequência 

durante o último mês você tem tido:  

 

a) Ronco alto  

( ) Nunca no mês passado  

( ) Uma ou duas vezes por semana  

( ) Menos de uma vez por semana  

( ) Três ou mais vezes por semana  

 

b) Longas pausas na respiração enquanto estava dormindo  

( ) Nunca no mês passado  

( ) Uma ou duas vezes por semana  

( ) Menos de uma vez por semana  

( ) Três ou mais vezes por semana  

 

c) Movimentos de chutar ou sacudir as pernas enquanto estava dormindo  

( ) Nunca no mês passado  

( ) Uma ou duas vezes por semana  

( ) Menos de uma vez por semana  

( ) Três ou mais vezes por semana  
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d) Episódios de desorientação ou confusão durante a noite?  

( ) Nunca no mês passado  

( ) Uma ou duas vezes por semana  

( ) Menos de uma vez por semana  

( ) Três ou mais vezes por semana  

e) Outras inquietações durante o sono (por favor, descreva):  

___________________________________________________________________________ 

 

- Circule a pontuação que melhor descreve a sua probabilidade de cochilar. 

 

 Nenhuma 

chance de 

cochilar 

Pequena chance 

de cochilar 

Moderada 

chance de 

cochilar 

Alta chance 

de cochilar 

Sentado e Lendo  0 1 2 3 

Vendo TV 0 1 2 3 

Sentado em um 

lugar público, sem 

atividade (sala de 

espera, cinema, 

teatro, reunião) 

0 1 2 3 

Sentado em um 

lugar público, sem 

atividade (sala de 

espera, cinema, 

teatro, reunião) 

0 1 2 3 

Deitado para 

descansar a tarde 

quando as 

circunstâncias 

permitem  

0 1 2 3 

Sentado e 

conversando com 

alguém 

0 1 2 3 
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Sentado 

calmamente, após o 

almoço sem álcool  

0 1 2 3 

 Se você estiver de 

carro, enquanto para 

por alguns minutos 

no trânsito intenso  

0 1 2 3 

TOTAL 
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ANEXO B - Questionário Autopercepção de Saúde  

 

Código de identificação:  

Nome (iniciais): 

Sexo: ( ) Masculino  ( ) Feminino  

Idade: 

Escolaridade: 

Endereço:  

 

1- O que você entende por saúde? 

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2- O que você acha que é preciso para ter saúde?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

3- De maneira geral, você diria que sua saúde é:  

( )Muito boa   ( )Boa   ( )Razoável   ( )Ruim   ( )Muito ruim  

 

4- Dê uma nota para sua saúde:  

 

Nada   0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10  Muito 


