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Vamos falar sobre obesidade?

A obesidade é uma doença crônica, que
se caracteriza principalmente pelo
acúmulo excessivo de gordura corporal.

Tem causas multifatoriais, sendo
resultado de uma soma de aspectos
orgânicos, ambientais e psíquicos. 

O número de pessoas obesas tem
crescido rapidamente, tornando a doença
um problema de saúde pública.

Uma pesquisa feita pelo IBGE publicada
em 2019 mostra que, uma em cada
quatro pessoas de 18 anos ou mais anos
de idade no Brasil estava obesa, o
equivalente a 41 milhões de pessoas. 

Já, o excesso de peso atingia 60,3% da
população de 18 anos ou mais de idade,
o que corresponde a 96 milhões de
pessoas, sendo 62,6% das mulheres e
57,5% dos homens. 

Obesidade e
Sexualidade

E - B O O K

Segundo OMS, 2,3 bilhões de pessoas no
mundo estão com sobrepeso ou
obesidade. 

A principal causa de obesidade é a
alimentação inadequada ou excessiva.

Sabe-se que, para manter o peso ideal é
preciso que haja um equilíbrio entre a
quantidade de calorias ingeridas e a
energia gasta ao longo do dia. 

Quando há abundância de alimentos e
baixa atividade energética, existe o
acúmulo de gordura.

Por isso, o sedentarismo é o segundo
fator importante que contribui para a
obesidade.

Não podemos pensar que essa
dificuldade seja restrita a um
determinado sexo, muito pelo contrário,
afeta igualmente os dois e varia de
acordo com o grau de obesidade.

E se há o comprometimento da qualidade
de vida da pessoa, assim como a
existência de problemas em relação a sua
autoestima e sexualidade.

Você sabia que o baixo desempenho
sexual pode estar relacionado com a
obesidade ?



A obesidade está ligada ao desequilíbrio
das taxas hormonais e a níveis baixos de
testosterona, sendo este hormônio,
responsáveis pela libido em homens e
mulheres. 

Isso ocorre, dentre outros fatores, porque
os obesos costumam produzir leptina em
excesso. 

A leptina é um peptídeo que desempenha
importante papel na regulação da ingestão
alimentar e no gasto energético.

O problema é que essa substância, a
leptina, exerce uma ação direta nas células
dos testículos, local onde é produzida a
testosterona. 

Esta substancia em quantidade elevada,
desequilibra a produção do hormônio e
diminui o desejo sexual. 

Em relação aos homens, ainda há outro
problema, a enzima aromatase, que é
responsável pela transformação de
testosterona em estradiol (hormônio
feminino), também é produzida em maior
quantidade. 

O resultado são taxas de estradiol acima
do normal, comprometendo a sexualidade
e o organismo como um todo. 

Já as mulheres obesas têm os níveis de
estrogênio reduzidos. 

Além de diminuir a libido, esse
desequilíbrio pode modificar o tamanho
das mamas, retardar o amadurecimento
dos óvulos, aumentar a TPM e alterar o
ciclo menstrual. 

Além disso, a circulação sanguínea de
pessoas obesas é alterada.

Como conseqüência, há um menor fluxo de
sangue nos órgãos genitais de homens e
mulheres, comprometendo a excitação.

A obesidade contribui para o
desenvolvimento de disfunções sexuais
tanto masculinas quanto femininas.

A função sexual, independentemente da
massa corpórea, é um aspecto importante
da qualidade de vida para mulheres e
homens. 

Este estudo relata que a obesidade é um
fator que contribui para o desenvolvimento
de algumas disfunções, como alterações no
ciclo menstrual, redução da fertilidade,
diminuição do desejo sexual, excitação,
orgasmo e dispareunia (dor durante o ato
sexual). 

Saiba o que acontece
com os hormônios de
pessoas com sobrepeso e
ou obesidade.



A autora menciona que a qualidade da vida
sexual não se limita ao ato sexual apenas.

Mas ao contexto do erotismo, prazer, ao
envolvimento emocional, amor e à
reprodução, mostrando que a obesidade
tem relação negativa direta com a qualidade
sexual e de vida dessas mulheres. 

Autoestima e
Sexualidade 
É evidente que, devido à “magreza” ser
estabelecida pela sociedade como fator
fundamental para a identificação de
feminilidade e atratividade perante o sexo
oposto.

A mulher com excesso de peso se sente
inadequada aos padrões de peso e medidas
impostas, deixando-as vulneráveis a
desordens psíquicas e emocionais.

Atualmente, a sociedade exige a busca por
um “corpo perfeito”, e pessoas com
sobrepeso e ou obesas, estão tendo grandes
problemas com a própria imagem, em
conseqüência deste “padrão de beleza”.

Temos muitos homens e mulheres
insatisfeitos e inseguros com seus corpos,
em conseqüência disto, o momento do sexo
para estas pessoas passa a ser visto como
um pesadelo. 

É comum pessoas quererem ir para a cama
de luz apagada ou até mesmo sentir um
incômodo ao ser tocada, principalmente as
mulheres. 



Ao contrário do que muita gente pensa,
pessoas acima do peso não são preguiçosas
ou desleixadas, a obesidade é uma doença e
deve ser tratada. 

Problemas como, falta de resistência;
Depressão; disfunção erétil; infertilidade (em
homens e mulheres); baixa autoestima;
insegurança; desequilíbrio hormonal.

Podem ser apresentados por pessoas com
sobrepeso e estão diretamente ligados ao
desempenho sexual e à libido. 

A sexualidade e a autoestima são conceitos
muito ligados, queixas ligadas à sintomas
sexuais podem, ser expressões de baixa
autoestima. 

É comum pessoas com dificuldades sexuais,
cuja causa, é a má relação que a pessoa tem
consigo ou com seu próprio corpo.

Entende-se por autoestima a maneira pela
qual os indivíduos aceitam sua própria
identidade, incluindo a boa imagem corporal
e a compreensão dos aspectos afetivos e
sociais inerentes a sua existência. 

A autoestima envolve o gostar e aceitar-se,
podendo influenciar diretamente a
sexualidade ou ser um grande obstáculo para
ela. 

A autoestima é a chave de uma vida sexual
saudável e recompensadora.



A sexualidade não se limita apenas ao ato
sexual ela engloba emoções, afetos,
sensações, pensamentos

Dessa forma, sentimentos e pensamentos
influenciam o exercício da sexualidade.

Existem casos de mulheres que não
conseguem ter orgasmo porque não estão
satisfeitas com o corpo que têm, e se
preocupam excessivamente com a
aparência na hora da relação sexual. 

Ou ainda porque não se permitem
descobrir o estímulo adequado junto com
seus parceiros, e continuam mantendo
relações pouco satisfatórias.

Homens também podem apresentar
dificuldades e problemas como,
sentimentos de incompetência, grande
cobrança interna, comparação com outros
homens e insatisfação consigo mesmo em
várias áreas, dificuldades de ereção por
causa de ansiedade, tudo isto por causa de
baixa autoestima. 

O “ser magro” significa ter competência,
sucesso e ser atraente sexualmente.

Atualmente vive-se uma verdadeira
sobrevalorização das qualidades físicas,
este processo tem um impacto negativo
sobre a autoimagem principalmente das
mulheres que se sentem obrigadas a ter
um corpo magro, atrativo, em forma e
jovem. 



É sempre oportuno lembrar que o
problema de peso não deve ser
encarado isoladamente, mas dentro
de um contexto, que está associado
ao estilo de vida da pessoa, no qual
se incluem sua auto-estima, os
sentimentos sexuais, e a satisfação
conjugal. 

Uma imagem corporal negativa pode
determinar o grau de sofrimento
devido à baixa autoestima, podendo
chegar até numa depressão. 

Segundo KAUFMAN (1993) a
imagem corporal é uma espécie de
“retrato mental” que a pessoa faz de
sua própria aparência física e das
atitudes e sentimentos em relação a
esta. 

O obeso tem imagem corporal
distorcida, e esta distorção é mais
intensa, quanto mais antiga for à
obesidade. 

O autor ainda relata que, a mulher
obesa é inconsciente do seu papel no
mundo, é inconsciente de seu
relacionamento consigo própria e
com sua feminilidade, o caminho
trilhado é o de preencher o vazio
através do comer ou do beliscar o
tempo todo.



A insatisfação conjugal pode chegar a um
ponto em que as carências emocionais e
sexuais são confundidas com a fome física.

Podendo ser atendidas concretamente,
ainda com a vantagem de não depender de
ninguém (entende-se o companheiro) para
se satisfazer (KAUFAMEN, 1993)

LIBERMAN (1994), afirma que a obesa faz
uso da comida como forma de compensar
perdas, decepções e frustrações. 

E que outros desejos também se
expressam como desejo de comer, como
impulso para a gratificação sexual que o
comer pode substituir, mascarar ou até
negar já que a obesidade pode
comprometer a sexualidade e ao mesmo
tempo em que prejudica a atratividade da
pessoa. 

Principalmente para as mulheres, a imagem
de ser bela e magra se sobrepõe ao que é
saudável e leva muitas mulheres a dietas e
procedimentos cirúrgicos que não têm a
saúde como motivo real. 

Estudo realizado com mulheres obesas
submetidas à cirurgia bariátrica
demonstrou que o principal motivo para a
cirurgia não estava relacionada à saúde, e
sim ao desejo de melhorar a aparência e,
conseqüentemente, o relacionamento
sexual. (NASCIMENTO, Cad, 2013)



É fato que a obesidade é uma doença
crônica, e que o individuo obeso possui a
sexualidade reprimida. 

A intervenção multiprofissional no
problema da obesidade é extremamente
importante, e deve ter como objetivo.

Melhorar as condições metabólicas,
hormonais, e facilitar a identificação e a
aceitação da imagem corporal. 

Assim o indivíduo obeso passa a ter a
possibilidade de resgatar a auto-estima.

E conseqüentemente viver melhor suas
relações afetivas e sociais, propiciando
uma melhora na qualidade de vida destas
pessoas. 

A função sexual preservada é fundamental
para a realização pessoal de ambos os
sexos. 

As dificuldades sexuais abalam a estrutura
global do indivíduo podendo comprometer
de forma significativa, o bem-estar e a
qualidade de vida. 

Saber ser merecedor da felicidade é a
essência da autoestima e da plenitude da
vida sexual.

O que fazer?



ESPECIALISTA DA SAÚDE E BEM-ESTAR DO CASAL

LEMBRE-SE DE CONSULTAR
UM ESPECIALISTA DA SAÚDE E
BEM ESTAR DO CASAL É
PRIMORDIAL TANTO PARA
DETECTAR POSSÍVEIS
PROBLEMAS QUE ESTÃO
AFETANDO O SEU
RELACIONAMENTO,  QUANTO
NA RESOLUÇÃO DOS MESMOS,
E O NOSSO MAIOR OBJETIVO É
FAZER VOCÊ SE SENTIR MUITO
FELIZ .
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