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Resumo: Introdução: A obesidade é uma doença de origem multifatorial, que se segue à 

condição de sobrepeso, caracterizada pelo excesso de gordura corporal. Em muitos países, 

esta doença tem apresentado um crescimento contínuo no número de casos constituindo 

grave problema de saúde pública. Pesquisas revelam que a obesidade é mais prevalente na 

população feminina e que as alterações metabólicas que acompanham o envelhecimento 

favorecem o aumento do peso corporal em mulheres com maior faixa etária. Não são, 

contudo, inteiramente conhecidos os fatores que determinam uma maior prevalência da 

obesidade em mulheres e são escassos na literatura estudos avaliando a prevalência de 

obesidade associada à menopausa. Objetivo: Descrever a prevalência de sobrepeso e 

obesidade em uma amostra de mulheres na pós-menopausa cadastradas pelo Programa de 

Saúde da Família do município de São Gonçalo dos Campos - Bahia. Material e Métodos: Esta 

pesquisa se caracteriza como um estudo de corte transversal, de caráter exploratório e 

aspecto quantitativo. A amostra foi composta por 184 mulheres com idade entre 50 e 60 anos 

cadastradas no Programa de Saúde da Família do município de São Gonçalo dos Campos, 

Bahia, que apresentaram amenorréia há pelo menos 12 meses e que consentiram participar da 

pesquisa mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Através 

da visita domiciliar foram realizadas entrevistas visando o preenchimento de questionários 

estruturados, para a coleta de informações sociodemográficas, reprodutivas e relacionadas ao 

estilo de vida, e a realização de avaliação antropométrica com mensuração do peso corporal, 

da estatura e da circunferência de cintura. A presença de excesso de peso foi avaliada através 

do cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), tendo como ponto de corte IMC ≥ 25kg/m². A 

análise de dados foi composta por análise descritiva, análise bivariada por meio do cálculo da 

Razão de Prevalência, seguido da análise multivariada através da regressão de Poisson, modelo 

robusto no programa SPSS for Windows 17.0. O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado 

pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual de Feira de Santana (CEP –UEFS). Resultados: A 

Quanto às características sociodemográficas a maioria das mulheres não exercia trabalho 

remunerado (81,0%), haviam estudado até o ensino fundamental (64,7%), tinham renda 

familiar mensal menor ou igual a um salário mínimo (53,8%), não estavam fazendo uso de 

terapia hormonal (95,1%) e tinham um ou mais filhos (92,9%). A análise das variáveis 

comportamentais revelou que 11,4% eram fumantes, 26,1% faziam uso de bebida alcoólica e 

70,1% eram fisicamente ativas. Foi encontrada uma prevalência de 65,8% de excesso de peso 

(35,3% estavam com sobrepeso e 30,5% apresentavam obesidade) e 79,9% apresentavam 

risco aumentado ou muito aumentado para doenças cardiovascular e metabólicas. A análise 

multivariada revelou que ter estudado até o ensino fundamental (RP= 0,77 IC95%: 0,63;0,94), 

ter renda familiar mensal acima de um salário mínimo (RP= 1,36 IC95%:1,10; 1,70), não ser 

fumante (RP= 1,49 IC95%: 0,96;2,30) e fazer uso de terapia hormonal (RP= 0,72 

IC95%:0,56;0,94) estão associados à presença de excesso de peso. Conclusões: A alta 

prevalência de excesso de peso em mulheres na pós-menopausa confirma a susceptibilidade 

deste grupo à estas condições, destacando a necessidade de identificar precisamente os 



principais fatores associados para que medidas possam ser adotadas visando seu controle e 

redução dos índices na população. 

 

  


