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RESUMO 

 

 

Audi AS. Automonitoramento do consumo alimentar por aplicativo de telefone celular 
no tratamento da obesidade em adolescentes [dissertação]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 
 
INTRODUÇÃO: A prevalência de obesidade em crianças e adolescentes tem 
aumentado no Brasil e no mundo. O ganho de peso na juventude aumenta o risco de 
desenvolvimento de doenças crônicas na idade adulta e de manutenção do excesso de 
peso ao longo da vida. O tratamento para perda de peso nessa faixa etária tem como 
desafio a dificuldade de adesão do paciente. A orientação tradicional, focada em dieta e 
atividade física, tem mostrado resultados modestos. Uma das estratégias conhecidas 
para melhorar os resultados de perda de peso é a realização do automonitoramento da 
dieta, e o desenvolvimento de aplicativos de telefones celulares com foco na saúde pode 
auxiliar na adesão dos pacientes ao tratamento. O uso desses aplicativos para realizar o 
automonitoramento do consumo alimentar associado ao tratamento convencional para 
perda de peso pode representar uma estratégia promissora para o público jovem, pois 
essa população encontra-se familiarizada com essa tecnologia, podendo melhorar os 
resultados na perda de peso. OBJETIVO: Avaliar o efeito do uso do aplicativo de 
telefone celular FatSecret para automonitoramento da alimentação no ZIMC de 
adolescentes com obesidade, nos parâmetros de composição corporal e metabólicos, de 
consumo e de compulsão alimentar e de qualidade de vida. MÉTODOS: Adolescentes 
de 13 a 17 anos com obesidade foram incluídos randomicamente em dois grupos de 
intervenção: grupo aplicativo (dieta hipocalórica balanceada associada ao 
automonitoramento diário da dieta no aplicativo) e grupo controle (dieta hipocalórica 
balanceada associada ao recordatório alimentar convencional de três dias realizado em 
papel). O acompanhamento dos pacientes foi mensal, pelo período de 6 meses. Foram 
avaliados a realização do automonitoramento, parâmetros antropométricos, metabólicos 
e intensidade de atividade física. O rastreio para compulsão alimentar foi avaliado por 
meio da Escala de Compulsão Alimentar Periódica e a avaliação de qualidade de vida 
foi feita por intermédio do questionário genérico de qualidade de vida Short Form-36. O 
consumo alimentar foi avaliado no início e final da intervenção, por meio do registro 
alimentar em papel ou no aplicativo. RESULTADOS: Dos 60 participantes incluídos no 
estudo, 34 finalizaram a intervenção com perda de peso significativa e semelhante nos 
dois grupos. Não houve influência do automonitoramento na perda de peso. A adesão ao 
automonitoramento em ambos os grupos foi baixa. Houve melhora nos parâmetros de 
composição corporal e dosagem de insulina sérica em ambos os grupos. A avaliação 
inicial e final do consumo alimentar foi semelhante entre os grupos. Os dois grupos 
apresentaram melhora similar na média de escore da escala de compulsão alimentar 



 

periódica. O grupo aplicativo apresentou melhora no estado geral da saúde enquanto o 
grupo controle melhorou a capacidade funcional e o escore de dor. A taxa de abandono 
foi semelhante entre os grupos. CONCLUSÕES: O uso de aplicativo de telefone celular 
para automonitoramento de dieta associado a dieta hipocalórica balanceada e atividade 
física levou à redução do ZIMC de forma semelhante ao tratamento convencional com 
automonitoramento de três dias. O uso de aplicativo não aumentou a adesão dos 
pacientes ao tratamento. 
 
Descritores: Obesidade; Adolescentes; Perda de peso; Telefone celular; Restrição 
calórica; Comportamento alimentar. 



 

ABSTRACT 

 

 

Audi AS. Self-monitoring of food intake by mobile phone application in the treatment of 
obesity in adolescents [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo”; 2021. 
 
INTRODUCTION: The prevalence of obesity among children and adolescents has been 
increasing in Brazil and worldwide. Weight gain at a young age increases the risk of 
developing other diseases in adulthood as well as of longlife maintaining of overweight. 
The treatment of weight loss in this age group faces the challenge of poor compliance 
by the patients. The conventional recommendation, focused on diet and physical 
activity, has shown modest results. One of the strategies to improve weight loss is 
dietary self-monitoring and the development of several heath-oriented mobile phone 
applications. The use of mobile phone applications to carry out a self-monitoring 
routine, associated with the conventional treatment for weight loss, could represent a 
promising strategy for young patients, as this population is familiar with such 
technology, improving outcomes. OBJECTIVE: To evaluate the effect of the mobile 
phone application FatSecret for dietary self-monitoring in adolescents with obesity in 
ZIMC, body composition and metabolic parameters, food intake, binge eating and 
quality of life. METHODS: Adolescents aged 13 to 17 years with obesity were 
randomly included in one of two intervention groups: mobile phone application group 
(balanced low-calorie diet associated with daily self-monitoring of diet using the 
application) and control group (balanced low-calorie diet associated with conventional 
three day food recall performed on paper). Patient follow-up was carried monthly for six 
months. Self-monitoring, anthropometric and metabolic parameters and physical 
activity intensity were evaluated. Screening for binge eating was assessed using the 
Binge Eating Scale and quality of life assessment was performed using the Generic 
Short Form-36 quality of life questionnaire. Food intake was assessed using a three-day 
food record in the app or on paper. RESULTS: Sixty patients were included in the 
study; of these, 34 completed the intervention with significant and similar weight loss in 
both groups. There was no influence of self-monitoring on weight loss. Adherence to 
self-monitoring was low in both groups. There was an improvement in body 
composition parameters and serum insulin levels in both groups. The initial and final 
assessment of food consumption was similar between groups. Both groups showed an 
improvement on the mean score on the binge eating scale. The application group 
showed improvements in general health status while the control group presented 
improved functional capacity and pain score. The dropout rate was similar between both 
groups. CONCLUSIONS: The use of a mobile phone app for dietary self-monitoring 
associated with a balanced low-calorie diet and physical activity led to a similar 



 

reduction in ZIMC when compared to the conventional treatment, with three-day self-
monitoring performed on paper. The use of the app did not increase patient adherence to 
treatment. 
 
Descriptors: Obesity; Adolescents; Weight loss; Cell phone; Caloric restriction; 
Feeding behavior. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A prevalência de sobrepeso e obesidade tem aumentado em todas as faixas etárias 

da população mundial. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), entre 

crianças e adolescentes de 5 a 19 anos este índice aumentou de 4% em 1975 para 18% 

em 2016. Ainda em 2016, 39% dos adultos apresentavam excesso de peso e 13% 

obesidade1. No Brasil, a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) mostrou que no período de 2006 a 2019 a 

incidência de obesidade na população acima de 18 anos aumentou em 72% (de 11,8% 

para 20,3%)2.  

Nos 35 anos decorridos entre 1974 a 2009, a prevalência do excesso de peso na 

população brasileira com idade entre 10 e 19 anos aumentou em aproximadamente seis 

vezes no sexo masculino (de 3,7% para 21,7%) e três vezes no sexo feminino (7,6% 

para 19,4%)3. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) divulgada em 2019, 

entre os adolescentes de 15 a 17 anos, 19,4% apresentavam sobrepeso e 6,7% 

apresentavam obesidade4. 

A avaliação do estado nutricional em crianças e adolescentes no Brasil é realizada 

por meio das curvas de índice de massa corporal (IMC) ajustadas para sexo e idade, 

desenvolvidas pela OMS em 20075,6. O IMC é calculado pela relação entre peso e altura 

(IMC = peso [kg]/altura2[m²]) e os valores do IMC são distribuídos em percentis e 

escores z do IMC (ZIMC), segundo sexo e idade5,6 (Tabela 1, Anexos A a D). 

 
Tabela 1 - Classificação do estado nutricional em crianças de 5 a 19 anos, conforme 

percentis e escores z do IMC 
Estado nutricional Percentil ZIMC 

Magreza acentuada < 0,1 < -3 

Magreza ≥ 0,1 e < 3 ≥ -3 e < -2 
Eutrofia ≥ 3 e < 85 ≥ -2 e < +1 

Sobrepeso ≥ 85 e < 97 ≥ +1 e < +2 
Obesidade ≥ 97 e ≤ 99,9 ≥ +2 e ≤ +3 

Obesidade grave > 99,9 > +3 
FONTE: OMS, 20076. 
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Este crescimento do excesso de peso na infância e adolescência é motivo de 

preocupação, uma vez que o IMC elevado entre os 10 e 15 anos está associado com a 

persistência da obesidade na vida adulta. Indivíduos que apresentam obesidade nesta 

faixa etária têm mais de 80% de chance de apresentar excesso de peso na vida adulta7. 

Desta forma, levando-se em consideração que os anos de vida perdidos aumentam 

conforme aumenta a obesidade, é de suma importância sua prevenção na população 

jovem e seu tratamento nos indivíduos já afetados8.  

Para compreender as razões deste fenômeno epidemiológico é necessário avaliar 

os diversos fatores envolvidos no desenvolvimento da obesidade. Dentre as causas mais 

estudadas, podemos destacar a genética9,10 e as causas ambientais, especialmente as 

alterações do padrão alimentar e do gasto calórico11,12. Diversos estudos apontam o alto 

consumo calórico e o consumo excessivo de bebidas açucaradas na primeira infância 

como importantes contribuintes para aumento do risco de obesidade13,14. Esta situação é 

agravada pela ingestão excessiva de alimentos ultraprocessados15. Segundo o Guia 

Alimentar para a População Brasileira, tais alimentos são produzidos por meio de 

diversas etapas, sendo adicionados muitos ingredientes como sal, açúcar, gorduras, entre 

outros, com finalidade de aumentar o prazo de validade e alterar cor, sabor, aroma e 

textura. Alguns ingredientes e métodos de processamento alteram desfavoravelmente a 

composição nutricional dos alimentos, tornando-os nutricionalmente desbalanceados16. 

Um estudo realizado em adultos mostrou pela primeira vez uma relação direta entre o 

consumo dos alimentos ultraprocessados e o aumento da ingestão calórica, assim como 

do ganho de peso17. Além disso, uma revisão sistemática publicada em 2018, mostrou 

associação positiva entre o consumo de alimentos ultraprocessados e gordura corporal 

durante a infância e adolescência18. 

Outro fator importante no ganho de peso é o aumento do sedentarismo, 

intensificado pelo maior acesso às comodidades da vida moderna e às novas 

tecnologias, que promovem uma redução das atividades levando a um gasto energético 

cada vez menor, sobretudo pelo aumento do tempo de tela (televisão, celulares, 

videogames, tablets etc.)11,12,19,20. De fato, uma pesquisa  mostrou que no Brasil 47,2% 

das crianças entre 10 e 13 anos tinham celular próprio em 2019, e essa porcentagem 

chegou a 78,5% na faixa etária dos 14 aos 19 anos21. Além disso, outra pesquisa 

nacional sobre o uso da internet mostrou que 95% das crianças e adolescentes 

brasileiros usam o celular para acessar a internet22.  
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Esta associação entre o sedentarismo e as tecnologias da vida moderna está cada 

vez mais presente no cotidiano das crianças e adolescentes. Um estudo realizado na 

Grande São Paulo constatou que 45% das crianças entre 10 e 12 anos são sedentárias e 

75% delas passam quatro horas ou mais assistindo à televisão23. Outro estudo mostrou 

que 46,4% dos jovens entre 15 e 17 anos não praticam atividade física24. Entre os 

adultos, um levantamento nacional recente evidenciou um cenário semelhante: 62,7% 

dos adultos despendem três horas ou mais por dia do seu tempo livre assistindo à 

televisão ou outras mídias semelhantes; além disso, 44,8% da população adulta não 

alcança um nível suficiente de prática de atividade física2. A recomendação atual de 

prática de atividade física e tempo de tela por idade para a população, encontra-se na 

Tabela 225,26. A conjunção destes achados sugere a existência de uma tendência à 

manutenção deste padrão comportamental ao longo da vida. De fato, o sedentarismo na 

infância e adolescência age como importante preditor de obesidade não somente nesta 

faixa etária, como também durante a vida adulta27. 

 

Tabela 2 - Recomendação de tempo de tela e atividade física por idade25,26 
Idade Tempo de tela Atividade física 

0-2 anos Zero Incentivo a qualquer atividade, mesmo que por curtos 
períodos, várias vezes ao dia   

3-4 anos Máximo de 2 horas por 
dia 

Mínimo de 180 minutos de atividade física de qualquer 
intensidade distribuída ao longo do dia, dos quais 60 
minutos devem ser de intensidade moderada a vigorosa 

5-17 anos Máximo de 2 horas por 
dia 

Mínimo de 60 minutos diários de atividade física de 
intensidade moderada a vigorosa e ao menos 3 vezes por 
semana de atividade física que fortaleça a musculatura 

Adultos Não estabelecido 
Mínimo de 150-300 minutos por semana de atividade 
aeróbica de moderada intensidade ou 75-150 minutos de 
intensidade moderada a vigorosa 

FONTE: WHO, 202025 e Sociedade Brasileira de Pediatria, 201726. 

 

Outros fatores associados ao desenvolvimento da obesidade são a presença de 

transtornos alimentares (TA), como compulsão alimentar28, a redução da quantidade de 

horas de sono29,30, os desreguladores endócrinos, uso de medicamentos que causam 

ganho de peso, substâncias químicas exógenas como a poluição31-33 e desequilíbrios 

nutricionais durante a vida intrauterina19,34. 

Desta forma, considerando o grande impacto produzido pela obesidade durante a 

infância e adolescência, além da amplitude das suas repercussões físicas, metabólicas e 
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psicológicas na fase adulta35, é de extrema importância que seja instituído um 

tratamento eficaz para excesso de peso ainda durante a juventude. Em correspondência 

a isso, atualmente já se sabe que, ao se tratar o excesso de peso ainda neste período, a 

chance de o indivíduo evoluir com obesidade e suas comorbidades na idade adulta 

diminui36. 

 

 

1.1  Consumo alimentar na adolescência 

 

Segundo a OMS (1986), a adolescência é o período de vida compreendido entre 

os 10 aos 19 anos de idade, em que ocorrem intensas transformações físicas, 

psicológicas e comportamentais37. As necessidades nutricionais devem ser adequadas 

para os eventos que acontecem nesse período de vida, como a puberdade e o estirão do 

crescimento38.  

Conforme o Manual de Alimentação da Infância e Adolescência, publicado pela 

Sociedade Brasileira de Pediatria em 201838, as orientações nutricionais para essa faixa 

etária são: 

 

- Dar preferência para uma alimentação variada que inclua todos os grupos 

alimentares e evitar o consumo de bebidas açucaradas, doces e outras 

guloseimas.  

- Reduzir o consumo de açúcares simples idealmente a 5% do valor 

energético total (VET). Segundo a OMS açúcares simples são os 

monossacarídeos e dissacarídeos adicionados aos alimentos e bebidas, 

açúcares naturalmente presentes no mel, xaropes e suco de frutas39. 

- Estimular o consumo de frutas, verduras e legumes variados (mais de cinco 

porções ao dia). Quando oferecer suco natural, não ultrapassar 240 ml por 

dia.  

- O consumo de gorduras não deve ultrapassar 25-30% do VET, sendo assim 

distribuídas: <1% de gorduras trans, 7 a 10% de gorduras saturadas, 10% de 

monoinsaturadas, <300 mg de colesterol e 10% de poli-insaturadas.  

- Consumir peixes marinhos duas vezes por semana.  

- Controlar a ingestão de sal para o máximo de 5 g ao dia.  
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- Adequar o consumo de cálcio para permitir a formação adequada da massa 

óssea. 

 

De acordo com a última Pesquisa de Orçamentos Familiares divulgada em 2020, a 

frequência do consumo de frutas, verduras e legumes é menor entre adolescentes do que 

entre os adultos e idosos, exceto para açaí40. Os alimentos ultraprocessados fornecem 

cerca de 27% do total de calorias diárias consumidas pelos adolescentes40. Quando 

comparada com a pesquisa publicada em 2010, houve redução do consumo de arroz, 

feijão, carne bovina, frutas, leite, laticínios e refrigerantes entre os adolescentes3,40. 

Ainda em comparação com a pesquisa anterior, os adolescentes apresentaram aumento 

do consumo de salada, aves, carne suína, sucos, sanduiches e pizza3,40. 

 

 

1.2  Comportamento alimentar na adolescência 

 

O comportamento alimentar na adolescência varia com diversos fatores, como os 

ambientais e macroambientais. Os fatores ambientais compreendem a influência da 

família, amigos, escola, normas culturais e sociais. Os fatores macroambientais são 

determinados pela disponibilidade de alimentos, propaganda e influência da mídia 

digital38. 

Os adolescentes brasileiros cada vez mais têm se alimentado de refeições prontas, 

de fácil preparo e de alimentos ultraprocessados15,41, associados à baixa ingestão dos 

alimentos in natura tradicionais da dieta brasileira42. Além disso, muitos adolescentes 

apresentam comportamentos alimentares não saudáveis, como fazer as refeições em 

frente às telas43, não realizar as refeições em família44 e consumir fast-food com 

frequência45. Um crescente número de pesquisas indica que os adolescentes que 

frequentemente compartilham as refeições com as suas famílias, têm dietas de maior 

qualidade nutricional46-50. Além disso, alguns estudos indicam que ter mais refeições em 

família, pode ajudar os jovens a alcançar e manter um peso saudável51-53. O hábito de 

permanecer longos períodos em frente às telas está associado a maior consumo de 

alimentos com alto valor calórico54,55 e a aumento do tempo sedentário56, contribuindo 

para o ganho de peso5. Ademais, estudos demonstram que os comerciais de comida não 

saudável em veículos de mídia influenciam crianças e adolescentes a ter maior 
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preferência por tais alimentos57-59. Um comportamento alimentar não saudável está 

associado ao desenvolvimento de sobrepeso e obesidade na adolescência44,45, levando a 

consequências graves na fase adulta, como o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares e diabetes1. 

A presença de TA, como compulsão alimentar, também está associada ao ganho 

de peso28. O transtorno da compulsão alimentar (TCA) é o mais comum dos TA entre 

crianças e adolescentes60. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais, 5ª edição (DSM-V), o TCA é caracterizado por episódios recorrentes de 

ingestão de grande quantidade de alimentos num período reduzido de tempo, sem 

comportamentos compensatórios, associados a sensação de perda de controle, vergonha 

e angústia acentuadas. Os episódios devem ocorrer pelo menos uma vez por semana, 

por três meses para que seja realizado o diagnóstico61.  

Vários estudos tentaram estimar a prevalência e incidência de TCA em crianças e 

adolescentes, porém não há uniformidade nos resultados apontados, em parte devido às 

diferenças nas ferramentas de avaliação usadas para diagnóstico deste transtorno nessa 

população62-64. A maioria dos estudos revela taxas de prevalência entre os adolescentes 

de 1 a 3%, com cerca de duas vezes mais meninas relatando episódios de compulsão 

alimentar em comparação aos meninos64.  

Uma pesquisa realizada com crianças entre 6 e 13 anos, que apresentavam peso 

normal e sobrepeso, mostrou que 26% das meninas e 13% dos meninos reportaram pelo 

menos um episódio de compulsão alimentar nos últimos 12 meses. Neste estudo, a 

presença de compulsão alimentar foi analisada por meio de um questionário para TA 

adaptado para crianças65.  

Devido às profundas mudanças físicas, psicológicas e neurológicas que ocorrem 

na adolescência, esse momento de vida representa um período propício para o 

desenvolvimento de TA, incluindo o TCA66-68. Os jovens passam a se preocupar mais 

com a aparência corporal, especialmente devido à pressão social com estímulo à 

magreza69. Além disso, passam a dar maior importância à sua relação e aceitação entre 

os colegas, aumentando a preocupação com a forma corporal70. Por essas razões, 

embora os TA possam ocorrer em qualquer idade, a adolescência representa um período 

de vida específico de maior vulnerabilidade para o seu início60. 
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1.3  Uso do automonitoramento como estratégia de tratamento  

 

O desafio terapêutico para o tratamento da obesidade entre crianças e adolescentes 

envolve diversas maneiras de intervenção, sendo que a mais utilizada visa a melhora dos 

hábitos alimentares ao se estabelecer mudanças no seu ambiente, envolvendo os pais e 

familiares, assim como a escola71,72. Porém, essas medidas até agora demonstraram 

pouco impacto e apresentaram efetividade limitada na melhora da alimentação73-75. 

Sendo assim, é necessário explorar novas formas de interagir com essa população, 

encontrando novos meios para despertar o seu interesse a fim de obter mudanças de 

comportamento mais efetivas76.  

Uma destas formas de tratamento estabelece-se nos pilares do automonitoramento. 

Pesquisas anteriores mostram que o automonitoramento é uma das técnicas mais 

eficazes no tratamento para perda de peso77, mas a adesão a estes programas é altamente 

dependente da forma com que os participantes são envolvidos no processo.  

Um estudo randomizado conduzido com adultos avaliou o tratamento 

medicamentoso para perda de peso associado ou não a orientações para mudança de 

estilo de vida. Os participantes foram divididos em quatro grupos, que receberam: 1- 

medicação sem orientação para mudança de estilo de vida, em uma consulta de curta 

duração; 2- orientações intensivas para mudança de estilo de vida em 30 sessões em 

grupo, sem medicação; 3- medicação associada a 30 sessões de grupo com orientações 

intensivas para mudança de estilo de vida; e 4- medicação associada a breve orientação 

de mudança de estilo de vida. Todos os participantes foram orientados a realizar o 

automonitoramento da dieta. O grupo que mais perdeu peso neste estudo foi o que 

recebeu medicação associada a orientações intensivas para mudança de estilo de vida, 

seguido do grupo que recebeu apenas orientações intensivas de mudança do estilo de 

vida sem medicação. Outrossim, constatou-se que, dentro de cada grupo, os indivíduos 

com maior adesão à prática de automonitoramento perderam mais peso quando 

comparados aos que tiveram menor adesão78. 

Com o intuito de melhorar a interação do paciente com o programa de perda de 

peso, diversos grupos têm estudado o uso da tecnologia como auxílio no tratamento da 

obesidade. Um estudo recente realizado com adultos avaliou a influência do 

automonitoramento conectado à internet no tratamento para perda de peso e concluiu 

que o próprio ato de se automonitorar está relacionado à perda ponderal, 
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independentemente do tempo gasto por dia nesta atividade79. Outros grupos têm 

estudado a eficácia dos aplicativos de telefones celulares em jovens e adultos para 

automonitoramento em outras doenças, como diabetes, asma e cessação de tabagismo, 

com desfechos variados80-82. Alguns estudos avaliaram o uso de aplicativos 

exclusivamente na população jovem, com foco na perda de peso e aumento de atividade 

física. Os resultados desses estudos são divergentes, apresentando grandes variações no 

número de participantes, tempo de seguimento e desfechos avaliados, conforme a 

Tabela 383-93. Enquanto alguns estudos apresentaram resultados positivos na perda de 

peso com a utilização do aplicativo para realizar automonitoramento84-86,91, outros 

estudos não observaram diferenças significativas na perda de peso entre o grupo que 

utilizou aplicativo para definição de metas e automonitoramento e o grupo controle que 

recebeu orientações tradicionais em um manual por escrito ou realizaram o 

automonitoramento em papel87,88,92. 
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Revisões sistemáticas mostram um efeito benéfico e promissor do uso de 

intervenções de saúde com auxílio da tecnologia móvel (mHealth) na saúde dos 

jovens95-97. A utilização de mHealth demonstrou outros benefícios, como a facilidade de 

uso, ampla disponibilidade e acessibilidade por grande parcela da população jovem e 

possibilidade de compartilhamento de informações e resultados97. 

A partir dos dados dos estudos acima, as principais vantagens das intervenções de 

saúde com auxílio da tecnologia móvel no tratamento para a perda de peso 

provavelmente advêm do automonitoramento da dieta e da atividade física. O fato de 

realizar registros alimentares diariamente possibilita melhor visualização da quantidade 

e qualidade de alimentos ingeridos no dia a dia. 

Um exemplo de aplicativo de mHealth popular entre os jovens e que pode ser 

utilizado para realizar automonitoramento da dieta é o FatSecret. Segundo seus 

desenvolvedores, este programa já foi utilizado por 35 milhões de pessoas no auxílio à 

perda de peso e apresenta uma versão gratuita, em português, de fácil utilização e 

disponível para múltiplas plataformas. Entre os vários recursos desse aplicativo, estão: 

diário alimentar, contador de calorias, diário de atividades físicas, controlador de peso, 

informações nutricionais de uma ampla gama de alimentos (sendo a base de dados 

principal a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO98), integração com 

monitores periféricos de exercício e compartilhamento do progresso com outros 

indivíduos99. 

Apesar de já existirem alguns dados demonstrando benefício na perda de peso 

entre os jovens com o uso de mHealth19, ainda é necessário obter mais evidências sobre 

o verdadeiro impacto na mudança de comportamento e na perda efetiva de peso em 

curto e longo prazo, de forma que esta modalidade de tratamento se torne 

consolidada83,100.  

Isso justifica a comparação entre a resposta ao tratamento convencional e o 

tratamento com auxílio de mHealth para o automonitoramento diário da dieta, tanto na 

perda de peso quanto na mudança da composição corporal de adolescentes.  
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1.4 Hipótese  

 

O uso de aplicativo de telefone celular para automonitoramento da dieta associado 

ao tratamento convencional para perda de peso pode aumentar a aderência e os 

resultados na perda de peso de adolescentes, uma vez que o tratamento do excesso de 

peso na adolescência é um desafio e o uso da tecnologia o torna mais interativo e 

atraente nesta faixa etária.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo primário 

 

Avaliar o impacto do uso do aplicativo de celular FatSecret para 

automonitoramento da alimentação no ZIMC de adolescentes com obesidade 

submetidos a tratamento multidisciplinar. 

 

 

3.1 Objetivos secundários 

 

Analisar a influência de automonitoramento, sexo, estadio puberal, atividade 

física e compulsão alimentar na evolução do ZIMC ao longo do tratamento de 

adolescentes com obesidade. 

Avaliar a adesão ao automonitoramento no decorrer das visitas. 

Avaliar as seguintes variáveis antes e após a intervenção: 

• Indicadores antropométricos e composição corporal; 

• Taxa metabólica de repouso (TMR) e nível de atividade física (NAF); 

• Parâmetros clínicos e bioquímicos; 

• Consumo e compulsão alimentar;  

• Qualidade de vida. 
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3 MÉTODOS 

 

 

3.1 Considerações éticas 

 

Este projeto está de acordo com os requisitos da Comissão de Ética para análise 

de Projetos de Pesquisa da Diretoria Clínica do HCFMUSP, em atenção à Resolução nº. 

466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, aprovado sob o 

registro CAEE: 88935218.2.0000.0068 e Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos 

(ReBEC): RBR-7bxzh2r. 

Os participantes e seus responsáveis legais receberam explicações sobre a 

pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Anexo 

E), o qual contém informações detalhadas sobre a pesquisa, antes do início dos 

procedimentos. O estudo foi desenvolvido no Ambulatório de Obesidade da Disciplina 

de Endocrinologia e Metabologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP). 

 

 

3.2 Casuística 

 

Os pacientes foram recrutados na triagem da Liga de Obesidade Infantil do 

HCFMUSP e por meio de um convite informativo (Anexo F), com texto aprovado pelo 

Comitê de Ética, divulgado no endereço eletrônico do HCFMUSP e em redes sociais 

(Instagram, Facebook e WhatsApp). Os interessados foram orientados a entrar em 

contato com a pesquisadora responsável via telefone ou endereço eletrônico. Neste 

contato, para selecionar os participantes a pesquisadora usou os seguintes critérios de 

inclusão:  adolescentes buscando tratamento para perda de peso com idade entre 13 e 17 

anos, de ambos os sexos, e com valor do ZIMC ≥ +2, ajustado para o sexo e idade 

(OMS, 2007)101.  

Nesta etapa, foram excluídos os indivíduos iletrados; sem acesso a telefone celular 

tipo smartphone e à internet; indivíduos não aderentes à proposta do projeto; portadores 

de doenças endócrinas como hipotireoidismo não compensado; síndromes genéticas 
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causadoras de obesidade; insuficiência cardíaca, renal ou hepática; indivíduos em uso de 

medicações causadoras de aumento ou perda de peso; indivíduos com déficit cognitivo 

ou doença psiquiátrica em atividade ou em tratamento. No seguimento do projeto, foram 

excluídos os indivíduos que faltaram ao programa por duas vezes consecutivas. 

 

 

3.3 Cálculo amostral 

 

A redução em 0,3 pontos no ZIMC foi considerada como desfecho principal para 

o cálculo da amostra. Para um poder de teste de 85% com um nível de significância de 

5%, a amostra foi calculada em 25 indivíduos por grupo. Por se tratar de um ensaio 

clínico, foi estimado que haveria perda amostral ao longo do estudo de cerca de um 

quinto dos pacientes, sendo recrutados 20% de indivíduos a mais, totalizando 60 

adolescentes (30 por grupo). O cálculo foi realizado baseado em ANOVA de dois 

fatores com dois grupos.  

 

 

3.4 Delineamento 

 

Trata-se de um estudo clínico aberto, randomizado, de intervenção e prospectivo. 

Os participantes foram submetidos a um programa de tratamento multidisciplinar, com 

endocrinologista e nutricionista durante 24 semanas. A distribuição dos integrantes foi 

realizada alternadamente em dois grupos de intervenção, assim descritos: grupo 

convencional (CON) com dieta hipocalórica balanceada associada ao registro de 

consumo alimentar (RCA) de 3 dias; e grupo aplicativo (APP) com dieta hipocalórica 

balanceada associada ao uso diário do aplicativo de telefone celular tipo smartphone 

FatSecret (uso autorizado pelo desenvolvedor) (Anexo G). A escolha do aplicativo 

considerou como aspectos determinantes: ser em português, gratuito, de fácil 

entendimento e acessibilidade, prático e rápido para acessar, além de ter uma interface 

atraente para jovens. 

Todas as consultas ocorreram com a presença de pelo menos um dos pais ou de 

um responsável. O seguimento dos participantes foi realizado a cada quatro semanas, 

admitindo-se o intervalo de janela de 7 dias. Entre as consultas (a cada 14 dias) foi feito 
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um contato via aplicativo de telefone celular WhatsApp, e-mail ou telefone a fim de 

reforçar a aderência ao tratamento. 

Os dois grupos receberam orientações sobre alimentação balanceada por 

intermédio do guia alimentar Pirâmide Alimentar Adaptada à População Brasileira, um 

instrumento que visa a promoção de hábitos alimentares saudáveis102,103. 

Todos os participantes receberam um plano alimentar individualizado, equilibrado 

em macro e micronutrientes, de acordo com a rotina, os horários, as preferências e as 

aversões. Para orientar a prescrição dietética, foi calculado o gasto energético total 

(GET) conforme a fórmula: GET = TMR x NAF104 (Quadro 1). A TMR foi obtida por 

intermédio da calorimetria indireta. O valor de 500 kcal foi subtraído do gasto 

energético total para a composição do plano alimentar hipocalórico e ao longo da 

intervenção foram feitos ajustes em qualidade e quantidade da dieta, quando necessário.  

 

Quadro 1 - Nível de atividade física segundo o estilo de vida104 

Classificação do estilo de vida a partir dos seis anos de idade 
para sexos feminino e masculino Nível de atividade física 

Sedentários ou com atividade física leve: não praticam 
esportes regularmente, usam veículos motorizados para 
transporte e passam a maior parte do tempo de lazer fazendo 
atividades que exigem pouco esforço físico.  

1,4 a 1,69 (1,55) 

Ativos ou com atividades moderadas: passam regularmente 
certa quantidade de tempo em atividades físicas mais ativas, 
como a prática diária de esportes.  

1,7 a 1,99 (1,85) 

Muito ativos ou com atividades vigorosas: realizam trabalhos 
ou atividades de lazer extenuantes por várias horas.  2 a 2,4 (2,2) 

FONTE: OMS, 2001104 

 

Os participantes também receberam orientações de comportamento alimentar 

como: comer sentado à mesa, sem travessas na mesa; comer e mastigar os alimentos 

devagar; descansar os talheres enquanto se alimenta e fazer as refeições sem distrações 

como televisão e celular.  

O grupo APP recebeu instruções para utilizar o aplicativo de telefone celular 

FatSecret com a finalidade de registrar diariamente seu consumo alimentar no 

dispositivo, enquanto o grupo CON foi orientado a realizar o automonitoramento por 

meio do preenchimento, em papel, do RCA de três dias do mês (Anexo H). 
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Os procedimentos realizados nas visitas 1 a 7 estão sumarizados no Quadro 2. Em 

cada visita, todos os participantes receberam materiais educativos impressos (Anexo I), 

com intuito de aumentar a adesão à alimentação saudável e promover educação 

nutricional a toda família.  

Todos os participantes recrutados foram estimulados à prática diária de 60 

minutos de atividade física intensa.  

 

 

3.5 Coleta de dados 

 

O Quadro 2 apresenta um resumo da avaliação ao longo das visitas da pesquisa. 

 

Quadro 2 – Acompanhamento da avaliação de rotina 

 Visita 
1 

Visita 
2 

Visita 
3 

Visita 
4 

Visita 
5 

Visita 
6 

Visita 
7 

Semana 0 4 8 12 16 20 24 
TCLE X       
Peso X X X X X X X 

Estatura X X X X X X X 
Circunferência Abdominal X X X X X X X 

Estadiamento Puberal X      X 
Exames Laboratoriais X      X 

Pressão Arterial X X X X X X X 
Frequência Cardíaca X X X X X X X 

Atividade física X X X X X X X 
R24h X       

RCA de três dias  X X X X X X 
VRA  X X X X X X 

Bioimpedância X      X 
Calorimetria X       

SF-36 X      X 
ECAP X      X 

TCLE: Termo de Consentimento Livre Esclarecido; R24h: recordatório alimentar de 24 horas; RCA: 
Registro de Consumo Alimentar; VRA: Verificação de Registro no Aplicativo; SF-36: Short Form-36; 
ECAP: Escala de Compulsão Alimentar Periódica. 
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3.6 Avaliação clínica e laboratorial 

 

3.6.1 Peso 

 

O peso (em quilogramas) foi aferido em todas as visitas por meio de balança do 

tipo plataforma, marca Filizola, com divisões de 100 gramas. O paciente foi 

posicionado de costas para o medidor da balança, ereto, descalço, com roupas leves, no 

centro do equipamento, com o peso corporal distribuído uniformemente entre os dois 

pés e os braços estendidos ao longo do corpo, mantendo-se parado até que se 

completasse a aferição105. 

 

 

3.6.2 Estatura 

 

A estatura (em metros) foi aferida em todas as visitas, por meio de estadiômetro, 

graduado em centímetros e com precisão de 1,0 mm, apresentando barra de madeira 

vertical e fixa, com esquadro móvel para posicionamento sobre a cabeça do paciente 

com o mesmo descalço, em pé, com as costas eretas, as pernas esticadas e os 

calcanhares juntos, o peso igualmente distribuído pelas duas pernas, as pontas dos pés 

ligeiramente afastadas e os braços estendidos ao longo do corpo. Os calcanhares, as 

nádegas e os ombros deviam tocar a parede e a cabeça orientada segundo o plano de 

Frankfurt. O observador se situou lateralmente ao observado e utilizou o estadiômetro, 

com uma régua para realizar a observação105. 

 

 

3.6.3 Índice de massa corporal (IMC) e ZIMC 

 

O IMC foi calculado utilizando o peso (em quilogramas) dividido pelo quadrado 

da altura (em metros). A determinação do ZIMC foi realizada com o software 

AnthroPlus, disponibilizado para download no site da OMS101. 
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3.6.4 Circunferência abdominal (CA) 

 

A circunferência abdominal foi medida com o paciente em pé, com os braços ao 

longo do corpo, os pés próximos um do outro e peso distribuído igualmente entre os 

dois pés no momento da expiração. Foi utilizada uma fita métrica inelástica, marcando-

se primeiramente o ponto médio entre a última costela fixa (décima) e a borda superior 

da crista ilíaca, local onde a fita foi posicionada paralelamente ao piso. 

 

 

3.6.5 Estadiamento puberal 

 

O estadiamento de maturação sexual foi definido utilizando os critérios propostos 

por Marshall & Tanner106. Os pacientes foram classificados como pré-púberes (estadio 

1), púberes (estadios 2, 3 e 4) e pós-púberes (estadio 5). 

 

 

3.6.6 Pressão arterial e frequência cardíaca 

 

A medida da pressão arterial foi realizada por método auscultatório com 

esfigmomanômetro aneroide. A pressão arterial foi aferida com o indivíduo sentado em 

repouso por cinco minutos, em ambiente calmo, sendo a aferição realizada com o 

mesmo sentado e recostado, com o braço totalmente exposto e apoiado em suporte ao 

nível do coração, utilizando-se manguito de tamanho adequado, com largura em torno 

de 40% da circunferência do braço no ponto intermediário entre o olecrano e o acrômio. 

Conforme atualização recente107 do Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and 

Treatment of High Blood Pressure in Children and Adolescents(108), para o 

diagnóstico de  hipertensão arterial nesta faixa etária foram utilizados os seguintes 

parâmetros: pressão arterial normal < 120x80 mmHg; pressão arterial elevada: PAS 

entre 120-129 mmHg e  PAD < 80 mmHg; hipertensão estágio 1: PAS 130-139 mmHg 

e PAD: 80-89 mmHg; hipertensão estágio 2: > 140×90 mmHg. 

A medida de frequência cardíaca (FC) foi realizada após a aferição da pressão 

arterial, manualmente, com auxílio do estetoscópio e cronômetro.   
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3.6.7 Parâmetros bioquímicos 

 

Os participantes foram submetidos a avaliação laboratorial de rotina que faz parte 

do Ambulatório de Obesidade, da qual foram considerados os dados de: nível de 

colesterol total e frações (HDL-colesterol, HDL-c e LDL-colesterol, LDL-c), de 

triglicerídeos, enzimas hepáticas (alanina aminotransferase, ALT; aspartato 

aminotransferase, AST e gama glutamiltransferase, GGT), glicemia de jejum, 

hemoglobina glicada (HbA1c) e insulinemia de jejum.   

A concentração sérica de glicose (mg/dL) foi determinada em analisador 

automático, modelo Cobas 8000 (Roche Diagnostics®), com reagentes Roche®. A 

concentração sérica de insulina (µU/mL) foi determinada utilizando o kit B080-101 

AutoDELFIA, Perkin Elmer do Brasil. A resistência à insulina foi avaliada pelo cálculo 

do homeostasis model assessment for insulin resistance (HOMA-IR), por meio da 

fórmula matemática: glicemia de jejum (mg/dL) x insulina de jejum (µU/mL)/405109. A 

dosagem de HbA1c (%) foi realizada por cromatografia líquida de alta performance 

(HPLC) por troca iônica (método certificado pelo NGSP nível I). As dosagens séricas 

de colesterol total (mg/dL), HDL-c (mg/dL), LDL-c (mg/dL) e triglicerídeos (mg/dL) 

foram determinadas pelo sistema automatizado Cobas 8000 (Roche Diagnostics®), 

utilizando-se kits enzimáticos comerciais Roche®. As dosagens séricas de ALT (U/L), 

AST (U/L) e GGT (U/L) foram realizadas por método cinético adaptado para analisador 

bioquímico automatizado em equipamento Cobas 8000 (Roche Diagnostics®), com 

reagentes Roche®. 

 

 

3.6.8 Avaliação da composição corporal 

 

A composição corporal foi avaliada por meio de bioimpedância elétrica (BIA) 

InBody 720 (Biospace Co. Ltd, Seoul, Korea), um analisador de composição corporal 

por bioimpedância segmentar direta multifrequencial que utiliza o sistema tetrapolar 

com oito eletrodos, medindo por meio das frequências 1, 5, 50, 250, 500 e 1000 kHz. As 

condições de preparo foram: jejum de 8 horas, ausência de ingestão de álcool durante 24 

horas antes do exame, ausência de atividade física nas quatro horas anteriores ao exame, 

não estar em período pré-menstrual, fazer boa hidratação no dia anterior ao teste, não 
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ser portador de marcapasso e retirar metais como brincos, correntes e anéis antes da 

realização do exame. 

 

 

3.6.9 Taxa metabólica de repouso (TMR) 

 

A TMR inicial foi avaliada por meio da calorimetria indireta, realizada com o 

calorímetro Analyzer Assembly Vmax Encore 29 (Viasys Respiratory Care Inc., Palm 

Spring, CA, USA), que mensura o volume de oxigênio inspirado (VO2) e o de gás 

carbônico expirado (VCO2) com o uso de uma campânula fechada.  O exame foi realizado 

pela manhã após jejum de 8 horas. À época do final da intervenção, o aparelho de 

calorimetria encontrava-se em manutenção, portanto, para estimar a TMR final, foi 

utilizado o valor obtido por intermédio da bioimpedância.  

 

 

3.7 Avaliação da intensidade da atividade física 

 

Todos os participantes foram estimulados à prática de atividade física de 

moderada intensidade por um tempo mínimo de 60 minutos ao dia e redução de 

atividades sedentárias110. A avaliação da intensidade de atividade física foi realizada 

com o auxílio de informações relatadas pelo próprio paciente, a cada visita, quanto ao 

tipo e tempo de duração da mesma. Para estimativa do gasto energético semanal 

resultante da atividade física, determinaram-se os equivalentes metabólicos (METs)111 e 

utilizou-se a equação: 

 

Quilocalorias (kcal por semana) = MET x peso (kg) x duração em horas111 

 

3.8 Avaliação do consumo alimentar 

 

O consumo alimentar dos pacientes foi avaliado por meio de três tipos de 

registros. Na primeira visita, o consumo habitual foi inferido a partir do recordatório 

alimentar de 24 horas (R24h), e nas demais visitas a avaliação foi realizada a partir do 

registro de consumo alimentar (RCA), o qual foi feito nas frequências de três dias por 
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mês (anotações em papel) no grupo CON e diária (registros no aplicativo de telefone 

celular) no grupo APP.  

O R24h é um inquérito alimentar retrospectivo, no qual o entrevistador solicita 

que o paciente informe quando, quanto e o que comeu e/ou bebeu, além de como foram 

preparados os alimentos e as bebidas no dia anterior à avaliação112. 

Os participantes do grupo CON recebem orientações verbais quanto ao 

preenchimento do RCA de três dias mensais, complementadas por um impresso 

contendo uma explicação detalhada (Anexo H). O RCA é um tipo de inquérito dietético 

no qual, após treinamento específico, o entrevistado anota em um formulário 

padronizado todos os alimentos e bebidas consumidos, bem como suas respectivas 

quantidades, durante três dias da semana anterior à consulta com o nutricionista, sendo 

dois dias da semana e um dia do final de semana113.  

Os pacientes do grupo APP foram orientados a realizar o registro alimentar diário 

no aplicativo de telefone celular FatSecret, no qual se relacionam todos os alimentos e 

bebidas consumidos e suas respectivas quantidades no momento ou imediatamente após 

o consumo. Para a análise do consumo foram considerados três dias deste registro, os 

quais correspondem ao sábado, segunda-feira e quarta-feira (padronizados para evitar 

vieses) da semana anterior à consulta.  

Todos os cálculos do consumo alimentar foram elaborados por meio do software 

de avaliação nutricional Avanutri Revolution® versão 3.0, sendo cadastrados no 

programa todos os alimentos utilizados e conferidos em duplicata, aplicando como 

referência a Tabela Brasileira de Composição Alimentar (TACO)98, como primeira 

opção, e, quando o alimento não estava relacionado, foi utilizada a tabela do 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos114. 

 

 

3.9 Automonitoramento 

 

A avaliação do automonitoramento foi feita mensalmente pela quantificação dos 

registros alimentares corretamente preenchidos por cada participante. No grupo APP, 

apenas os pacientes que preencheram os registros em mais de 40% dos dias do mês 

tiveram seu automonitoramento classificado como satisfatoriamente realizado. Já no 
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grupo CON, apenas os pacientes que preencheram todos os três dias de registro no mês 

foram classificados como tal. 

 

3.10 Questionários 

 

3.10.1 Escala de compulsão alimentar periódica (ECAP) 

 

A avaliação da compulsão alimentar foi avaliada por meio da “Escala de 

Compulsão Alimentar Periódica (ECAP)” (Anexo J)115 – versão validada para o 

português da Binge Eating Scale (BES), autoaplicada pelos participantes. Esta escala 

distingue se o indivíduo não apresenta episódios de compulsão alimentar ou se 

apresenta compulsão alimentar moderada ou severa. Este instrumento é constituído por 

uma lista de 16 itens e 62 afirmativas relacionados a manifestações comportamentais ou 

sentimentos e cognições. Cada afirmativa corresponde a um número de pontos de zero 

(ausência de compulsão) a três (máxima intensidade). O escore final é o resultado da 

soma dos pontos de cada item. Os indivíduos que atingem pontuação menor ou igual a 

17 são considerados sem compulsão; os que atingem pontuação entre 18 e 26 são 

considerados portadores de compulsão moderada; e aqueles que atingem pontuação 

maior ou igual a 27, compulsão grave116. 

 

 

3.10.2 Questionário de qualidade de vida - Short Form-36 (SF-36) 

 

A avaliação de qualidade de vida foi feita com o auxílio do questionário 

genérico de qualidade de vida Short Form-36 (SF-36) (Anexo J), traduzido e validado 

para a língua portuguesa. Este questionário foi auto aplicado pelos participantes. É 

composto por 36 itens, que compreendem oito conceitos de saúde: capacidade 

funcional, aspectos físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais, 

aspectos emocionais e saúde mental. O escore final varia de zero a cem, em que zero 

corresponde ao pior estado geral de saúde, enquanto cem ao melhor estado de 

saúde117,118.  
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3.11 Análise estatística 

 

Na análise descritiva, as variáveis contínuas foram expressas em média, mediana, 

desvio-padrão e quartis, enquanto as variáveis categóricas foram expressas em 

porcentagens. O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para avaliar a distribuição 

das variáveis numéricas, que estão apresentadas em média e DP para os dados com 

distribuição paramétrica e mediana e intervalo interquartil para os dados com 

distribuição não paramétrica. 

A comparação dos grupos em relação às variáveis com medidas repetidas foi 

avaliada por meio do modelo logístico misto para as variáveis categóricas e pelo modelo 

linear misto para as variáveis contínuas, utilizando sempre o grupo como efeito fixo e os 

indivíduos como efeito aleatório. 

A avaliação da diferença entre as medidas contínuas dentro de um mesmo grupo 

foi realizada com o auxílio do modelo linear misto, com os indivíduos como efeito 

aleatório, e o teste de Mann-Whitney pareado e o teste t pareado para as comparações de 

variáveis com apenas duas medidas.  

A análise da diferença entre as medidas categóricas dentro de um mesmo grupo 

foi realizada atarvés do modelo logístico misto, com os indivíduos como efeito 

aleatório, e o teste de McNemar para as comparações de variáveis com apenas duas 

medidas. 

Considerando as variáveis com medidas únicas ou apenas no instante inicial, o 

teste t-Student foi utilizado para a comparação de grupos em relação às variáveis 

contínuas para variáveis que seguem distribuição normal (teste de Anderson-Darling) e 

para as demais foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney. Para as variáveis 

categóricas foi utilizado o teste Exato de Fisher. 

A comparação da variação do ZIMC entre os grupos foi realizada por meio da 

análise per protocol (PP) (incluindo apenas os participantes que concluíram o estudo e 

possuíam todos os dados) e da análise intenção de tratar (intention to treat – ITT), 

incluindo todos os participantes randomizados, com imputação dos dados faltantes por 

abordagem de última observação efetuada (last observation carried forward – LOCF). 

Para os demais dados, foi realizada a análise ITT.  

A comparação da taxa de abandono dos dois grupos foi realizada por meio do 

teste de proporções. 
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O nível de significância adotado para todos os testes foi de 0,05. Foram 

consideradas hipóteses bicaudais.  

Todas as análises foram realizadas por meio do software R versão 3.6.0. 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Seleção de pacientes 

 

Apresentaram-se para o estudo 117 adolescentes, dos quais, após avaliação quanto 

aos critérios de inclusão e exclusão, 57 foram excluídos e 60 foram incluídos no estudo, 

conforme a Figura 1. 

 

 
Figura 1 - Fluxograma de inclusão de pacientes 

 

Os motivos para exclusão foram: faixa etária menor que 13 anos ou maior que 17 

anos (n = 20) e Z-IMC menor do que 2 (n = 20), uso de medicações causadoras de 

aumento ou perda de peso (n = 8), presença de déficit cognitivo ou doença psiquiátrica 

em atividade ou em tratamento (n = 4), não ter disponibilidade de tempo para o 

acompanhamento (n = 2), ausência de interesse do adolescente em participar do projeto 

(n = 2) e desejo de uso de medicação para perda de peso (n = 1).  

 

 

4.2 Caracterização da população 

 

As características sociodemográficas foram semelhantes entre os grupos, exceto 

pelo sexo. O grupo APP apresentou maior porcentagem de participantes do sexo 

feminino, enquanto no grupo CON a maior porcentagem de participantes foi do sexo 

masculino, como evidenciado na Tabela 4. 

 



4 Resultados  31 

 

Tabela 4 - Características sociodemográficas de acordo com os grupos de estudo 

Variável/Grupo 
APP 

(n = 30) 
CON 

(n = 30) 
P 

Idade (anos) 15 (13,8-16,5) 14,5 (13,5-16) 0,363 

Sexo   0,038 

       Masculino 11 (36,7%) 20 (66,7%)  

       Feminino 19 (63,3%) 10 (33,3%)  

Renda Familiar   0,683 

       Nenhuma 1 (3,3%) 0 (0%)  

       Até 1 salário-mínimo 1 (3,3%) 2 (6,7%)  

       1 a 2 salários-mínimos       9 (30%) 5 (16,7%)  

       2 a 5 salários-mínimos 8 (26,7%) 8 (26,7%)  

       5 a 10 salários-mínimos 7 (23,3%) 11 (36,7%)  

       10 a 15 salários-mínimos 4 (13,3%) 4 (13,3%)  

Escolaridade da mãe   0,269 

       Até 5 anos 0 (0%) 0 (0%)  

      Até 10 anos 0 (0%) 3 (10%)  

      Até 12 anos 11 (36,7%) 11 (36,7%)  

      Até 14 ou mais 19 (63,3%) 16 (53,3%)  

Escolaridade do pai   0,671 

     Até 5 anos 1 (3,3%) 2 (6,7%)  

     Até 10 anos 2 (6,7%) 3 (10%)  

     Até 12 anos 16 (53,3%) 11 (36,7%)  

     Até 14 ou mais 11 (36,7%) 14 (46,7%)  
APP: aplicativo; CON: convencional 

 

 

4.3 Avaliação do ZIMC 

 

No início do estudo, não foi observada diferença significativa no ZIMC entre os 

grupos (análise PP: P = 0,188; análise ITT: P = 0,803). Quando analisados 

isoladamente, ambos os grupos apresentaram redução significativa do ZIMC no 

decorrer do estudo nas abordagens PP e ITT (redução de 0,25 ± 0,27 no grupo APP com 

a abordagem PP e de 0,23 ± 0,29 com a abordagem ITT; e redução de 0,47 ± 0,43 no 

grupo CON com a abordagem PP e 0,26 ± 0,39 com a abordagem ITT) (P = <0,001), 

conforme Tabela 5. 
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Tabela 5 - Comparação dos valores médios do ZIMC nas visitas um a sete nos dois 
grupos, com análise PP e ITT  

 GRUPOS 

Visita 
APP PP* 

N = 18 
APP ITT*  

N = 30 
CON PP*  

N = 16 
CON ITT*  

N = 30  

1 3,14 ± 0,52 3,01 ± 0,58 2,88 ± 0,55 3,05 ± 0,71 

2 3,02 ± 0,5 2,91 ± 0,55 2,71 ± 0,62 2,95 ± 0,73 

3 2,98 ± 0,51 2,85 ± 0,58 2,63 ± 0,66 2,9 ± 0,76 

4 2,92 ± 0,51 2,82 ± 0,6 2,56 ± 0,67 2,87 ± 0,77 

5 2,91 ± 0,49 2,81 ± 0,6 2,53 ± 0,67 2,85 ± 0,78 

6 2,9 ± 0,49 2,8 ± 0,6 2,49 ± 0,72 2,83 ± 0,81 

7 2,89 ± 0,5 2,79 ± 0,64 2,41 ± 0,83 2,79 ± 0,88 
APP: aplicativo; CON: convencional; ITT: Intention-to-treat; PP: per protocol 
*P < 0,0001  
 

A partir da análise PP, o grupo CON apresentou maior redução do ZIMC em 

relação ao grupo APP (P = 0,032), como demonstrado no Gráfico 1. Porém, a análise 

ITT não mostrou diferença significativa na redução do ZIMC entre os grupos (P = 

0,543), conforme o Gráfico 2. 

 

Gráfico 1 - Valores médios do ZIMC nas visitas um a sete nos dois grupos (com análise 
PP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           APP: aplicativo; CON: convencional.

   

P = 0,032 

APP CON     GRUPOS: 
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Gráfico 2 - Valores médios do ZIMC nas visitas um a sete nos dois grupos 
(com análise ITT) 

 
  APP: aplicativo; CON: convencional. 

 

4.4 Avaliação da influência do automonitoramento, sexo, estadio puberal, 

atividade física e compulsão alimentar na evolução do ZIMC 

 

Ao final do estudo, observou-se que a evolução do ZIMC não foi influenciada 

pelo automonitoramento (P = 0,121), sexo (P = 0,457) (Tabela 6 e Gráfico 3), estadio 

puberal (P = 0,528) (Tabela 7 e Gráfico 4), intensidade de atividade física (P =0,060) ou 

presença de compulsão alimentar (P = 0,180) (Tabela 8 e Gráfico 5). 

 

Tabela 6 - Média do ZIMC nos dois grupos distribuídos de acordo com o sexo nas sete 
visitas 

  Visitas 

Grupo Sexo 1 2 3 4 5 6 7 

APP 
Masculino 3,04 2,86 2,79 2,72 2,70 2,70 2,65 

Feminino 2,99 2,94 2,89 2,88 2,87 2,86 2,86 

CON 
Masculino 3,02 2,91 2,86 2,82 2,80 2,76 2,71 

Feminino 3,12 3,03 2,98 2,98 2,96 2,97 2,97 

APP: aplicativo; CON: convencional. 
 

Gráfico 3 - Variação da média do ZIMC em relação ao sexo no grupo APP (a) e no 
grupo CON (b) 
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   APP: aplicativo; CON: convencional. 

 

Tabela 7 - Média do ZIMC nos dois grupos distribuídos de acordo com o estadio 
puberal nas sete visitas 

  Visitas 

GRUPO Estadio 
Puberal 1 2 3 4 5 6 7 

APP 
Púbere 2,96 2,86 2,79 2,76 2,75 2,76 2,67 

Pós-púbere 3,29 3,17 3,16 3,12 3,10 3,03 2,99 

CON 

Pré-púbere 2,55 2,49 2,51 2,51 2,39 2,39 2,39 

Púbere 3,02 2,90 2,83 2,80 2,78 2,76 2,67 

Pós-púbere 3,42 3,37 3,40 3,39 3,41 3,41 3,23 
APP: aplicativo; CON: convencional 
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Gráfico 4 - Variação da média do ZIMC em relação ao estadio puberal no grupo APP 
(a) e no grupo CON (b) 

 
            APP: aplicativo; CON: convencional. 

 

Tabela 8 - Média do ZIMC nos dois grupos distribuídos de acordo com a ECAP nas 
sete visitas 

  Visitas 

GRUPO ECAP 1 2 3 4 5 6 7 

APP 

Compulsão ausente 3,08 2,96 2,91 2,87 2,85 2,84 2,80 

Compulsão moderada 2,90 2,84 2,74 2,72 2,71 2,74 2,86 

Compulsão grave 3,00 2,87 2,88 2,84 2,86 2,81 2,56 

CON 

Compulsão ausente 3,04 2,96 2,92 2,91 2,90 2,88 2,67 

Compulsão moderada 2,91 2,80 2,72 2,66 2,65 2,66 3,13 

Compulsão grave 3,50 3,32 3,23 3,16 3,14 2,98 3,62 
APP: aplicativo; CON: convencional. 
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Gráfico 5 - Variação da média do ZIMC de acordo com a classificação de compulsão 
alimentar no grupo APP (a) e no grupo CON (b) 

 
APP: aplicativo; CON: convencional. 

 

 

4.5 Adesão ao automonitoramento no decorrer das visitas 

 

A adesão ao automonitoramento variou de 26,7% a 53,3% no grupo APP e de 

43,3% a 70% no grupo CON, no decorrer do estudo. Porém, não houve diferença 

significativa entre os grupos quanto a adesão ao automonitoramento (P = 0,681), 

conforme o Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Adesão ao automonitoramento nas visitas dois a sete, nos dois grupos 

 
       APP: aplicativo; CON: convencional. 
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4.6 Indicadores antropométricos, de composição corporal, taxa metabólica de 

repouso (TMR), atividade física e estadio puberal 

 

As características antropométricas, de composição corporal, da TMR e do nível de 

atividade física iniciais e finais não diferiram significativamente entre os grupos (Tabela 

9). Ao final do estudo, os dois grupos apresentaram melhora significativa nos valores de 

CA, razão CA/E, MG (kg), MG (%) e MM (%).  

 

Tabela 9 - Características antropométricas, de composição corporal, de taxa metabólica 
de repouso e de atividade física de acordo com os grupos antes e após a 
intervenção 

Variável / 
Grupo 

Grupo APP 
Inicial 

(n = 30) 

Grupo APP 
Final 

(n = 18) 
P  

Grupo CON 
Inicial 

(n = 30) 

Grupo CON 
Final 

(n = 16) 
P  

CA (cm) 105,7 ± 10,7 102,7 ± 9,8 0,003 107,1 ± 11,5 104,9 ± 13,6 0,013 

Razão CA/E 0,64 ± 0,1 0,62 ± 0,1 0,001 0,65 ± 0,1 0,59 ± 0,1 0,002 

Percentil de 
estatura 56,2 ± 25,8 55,7 ± 25,9 0,452 56,1 ± 26,3 55,1 ± 26,1 0,039 

MME (kg) 28,8 ± 5,6 29,2 ± 5,5 0,169 29,4 ± 6 29,7 ± 6,1 0,177 

MG (kg) 42,2 ± 9,8 39,5 ± 10,3 0,005 40,9 ± 12,9 38 ± 14,8 0,003 

MG (%) 44,6 ± 5,5 42,6 ± 7,7 0,002 43 ± 6,9 40,5 ± 9,5 0,001 

MM (%) 55,4 ± 5,5 57,4 ± 7,7 0,002 57 ± 6,9 59,5 ± 9,5 0,001 

TMR 1491,8 ± 200,6 1505,7 ± 198,7 0,170 1516,9 ± 217,6 1527,2 ± 222,1 0,96 

GCAF 
(kcal/semana) 1376,3 ± 1484,6 1450,2 ± 1827,9 0,562 830,9 ± 1336,2 1022,5 ± 1066,3 0,936 

APP: aplicativo; CA, circunferência abdominal; CON: convencional; Gasto calórico com atividade física (GCAF); 
MG, massa de gordura; MME, massa muscular esquelética; MM, massa magra; METs, equivalentes metabólicos; 
Razão CA/E, razão circunferência abdominal/estatura; TMR, taxa metabólica de repouso.  
 

No início do estudo, não houve diferença entre os grupos quanto ao estadio 

puberal. Ao final do estudo apenas o grupo APP apresentou alteração significativa nessa 

variável, sem diferença entre os grupos (P = 0,771), conforme Gráfico 7. 
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Gráfico 7 - Estadio puberal nos Grupos APP e CON nas visitas um e sete 

 
        APP: aplicativo; CON: convencional. 

 

 

4.7 Parâmetros clínicos e bioquímicos 

 

Os parâmetros clínicos foram semelhantes entre os grupos no início e no final do 

estudo, conforme Tabela 10. A análise laboratorial indicou que as médias de enzimas 

hepáticas, glicemia de jejum, HbA1c e lipidograma encontravam-se dentro da faixa de 

normalidade no início e no final do estudo e foram semelhantes entre os grupos (Tabela 

10). Os valores de insulina encontravam-se aumentados nos dois grupos no início do 

estudo e ambos apresentaram melhora significativa no final do estudo, sem diferença 

entre os grupos (P = 0,827) (Tabela 4). No final da intervenção observou-se melhora 

significativa do HOMA-IR e HDL-c no grupo APP, enquanto o grupo CON apresentou 

melhora da ALT no final do estudo (P = 0,008) (Tabela 10).  
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Tabela 10 - Variáveis clínicas e laboratoriais, de acordo com os grupos de estudo, 
antes e após a intervenção 

Variável / 
Grupo 

Grupo APP 
Inicial 

(n = 30) 

Grupo APP 
Final 

(n = 18) 
P 

Grupo CON 
Inicial 

(n = 30) 

Grupo CON 
Final 

(n = 16) 
P 

PAS (mm Hg) 110 (110 - 120) 110 (110 - 117,5) 1,00 110 (100 - 120) 110 (100 - 110) 0,621 

PAD (mm Hg) 70 (70 - 80) 70 (62,5 - 80) 0,835 70 (60 - 73) 70 (60 - 70) 0,433 

FC (bpm) 78,7 ± 11 78,8 ± 11,7 0,892 81,5 ± 11 77,9 ± 11,2 0,059 

Glicemia 
(mg/dL) 87,7 ± 7,8 86,7 ± 8,3 0,199 87,6 ± 7,6 87,9 ± 7,7 0,765 

HbA1c 5,3 ± 0,4 5,3 ± 0,3 0,812 5,4 ± 0,3  5,3 ± 0,3 0,184  

Insulina 
(µU/L) 21,2 (14,3 - 25,6) 16,6 (11,7 - 24,1) 0,014 25,4 (17,5 - 34) 20,1 (15,6 - 30) 0,033 

HOMA-IR 4,87 ± 2,4 4,25 ± 1,8 0,008 6,6 ± 4,8 3,83 ± 1,9 0,053 

Colesterol 
total (mg/dL) 157,3 ± 35 157,6 ± 37,9 0,705 157,8 ± 34,2 155,9 ± 35,1 0,394 

LDL-c 
(mg/dL) 94 ± 26,2 92,6 ± 29,9 0,320 92,9 ± 27,9 89,9 ± 28,5 0,105 

HDL-c 
(mg/dL) 43,4 ± 10,6 45,3 ± 11,6 0,021 45,6 ± 10,4 47,1 ± 11 0,324 

Triglicérides 
(mg/dL) 92 (66,5 - 113,5) 95,5 (61,3 – 124,8) 0,670 88 (68,5 - 103) 80,5 (66,8 - 118) 0,518 

AST (U/L) 17 (14 - 18,8) 17 (15,3 - 19) 0,488 19 (16 - 22) 18 (16 - 22) 0,377 

ALT (U/L) 14,5 (12 - 19,8) 14 (12 – 18,8) 0,835 18 (15 - 20) 15 (13 - 18) 0,008 

GGT (U/L) 17,5 (14,3 - 21) 15,5 (12,5 – 21,8) 0,569 18 (13 - 25) 18 (11 - 25) 0,087 
ALT, alanina aminotransferase; APP: aplicativo; AST, aspartato aminotransferase; CON: convencional; 
FC, frequência cardíaca; GGT, gamaglutamiltransferase; HbA1c, hemoglobina glicada; HDL-C, 
lipoproteína de alta densidade; HOMA-IR, avaliação do modelo homeostático para resistência à insulina; 
LDL-c, lipoproteína de baixa densidade; PAD, pressão arterial diastólica; PAS, pressão arterial sistólica. 
 

 

4.8 Consumo e compulsão alimentar 

 

A avaliação inicial e final do consumo alimentar foi semelhante entre os grupos 

considerando-se consumo de energia (P = 0,463), carboidratos (P = 0,232), proteínas (P 

= 0,977), gorduras totais (P = 0,338), gorduras saturadas (P = 0,50), gorduras 

monoinsaturadas (P = 0,071), colesterol (P = 0,222) e fibra alimentar (P = 0,350). Ao 

final do estudo, o grupo CON aumentou a quantidade consumida de gorduras poli-

insaturadas quando comparado ao grupo APP (P = 0,041). Observou-se ainda que o 

grupo CON apresentou redução significativa no consumo de carboidratos (P = 0,016), 
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aumento significativo no consumo de gorduras monoinsaturadas (P = 0,020) e poli-

insaturadas (P = 0,041), como exibido na Tabela 11.  

 

Tabela 11 - Consumo alimentar, de acordo com os grupos de estudo, antes e após a 
intervenção 

Variável / Grupo 
Grupo APP 

Inicial 
(n = 30) 

Grupo APP 
Final 

(n = 18) 
P 

Grupo CON 
Inicial 

(n = 30) 

Grupo CON 
Final 

(n = 16) 
P 

Energia (kcal) 1831,7 ± 435,7 1719,3 ± 370,7 0,141 1894,4 ± 609,4 1691,4 ± 413,1 0,103 

Carboidratos (%) 48 ± 9,3 47,9 ± 8,6 0,908 48,8 ± 10,5 47,1 ± 10,5 0,016 

Proteínas (%) 19,7 ± 6,7 20,7 ± 6,8 0,197 18,5 ± 7,4 19,4 ± 6 0,394 

Gorduras totais (%) 32,3 ± 6,7 31,6 ± 5,6 0,481 32,7 ± 8,9 33,5 ± 7,4 0,519 

Gorduras saturadas 
(%) 10,4 ± 2,9 10 ± 2,9 0,472 10,6 ± 4,2 10,7 ± 3,7 0,788 

Gorduras 
monoinsaturadas 

(%) 
8 ± 2,8 7,7 ± 2,7 0,501 7,7 ± 4,4 8,4 ± 4,1 0,020 

Gorduras poli-
insaturadas (%) 5,8 ± 3,2 5,7 ± 3,2 0,529 5,3 ± 3,2 5,9 ± 3,2 0,041 

Colesterol (mg) 304,2 ± 224,9 283,4 ± 180,7 0,363 231,1 ± 110,1 241,6 ± 106,8 0,555 

Fibras alimentares 
(g) 16,5 ± 7,4 16,1 ± 6,2 0,568 15,3 ± 8 13,5 ± 6,4 0,162 

APP: aplicativo; CON: convencional. 

 

A partir da ECAP, observou-se que o rastreio para compulsão alimentar no início 

do estudo foi positivo em 14 (46,7%) participantes do grupo APP e 11 (36,7%) 

participantes do grupo CON, sem diferença entre os grupos (P = 0,765). Ao final do 

estudo, nove (30%) participantes do grupo APP e seis (20%) do grupo CON ainda 

apresentavam rastreio positivo para compulsão alimentar, sem diferença entre os grupos 

(P = 0,500), conforme ilustrado no Gráfico 8.  
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Gráfico 8 - Rastreio para compulsão alimentar, nas visitas um e sete no grupo APP (a) e 
no grupo CON (b) 

 
    APP: aplicativo; CON: convencional. 

 

Ao se analisar os valores absolutos da ECAP, observou-se no final do estudo uma 

redução significativa na média de escore da ECAP nos dois grupos, sem diferença 

significativa entre eles (P = 0,744), segundo a Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Valores absolutos da ECAP, de acordo com os grupos de estudo, antes e 
após a intervenção 

Variável/ 
Grupo 

Grupo APP 
Inicial 

(n = 30) 

Grupo APP 
Final 

(n = 18) 
P 

Grupo CON 
Inicial 

(n = 30) 

Grupo CON 
Final 

(n = 16) 
P 

ECAP 17,5 ± 9,3 13,17 ± 10,8 0,016 14,9 ± 7,5 12,38 ± 7,6 0,024 

 APP: aplicativo; CON: convencional; ECAP, Escala de compulsão alimentar periódica. 
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4.9 Qualidade de vida 

 

A avaliação de qualidade de vida, realizada por meio do questionário SF-36, no 

início do estudo, não apresentou diferença entre os grupos. Ao final da intervenção, o 

grupo CON apresentou melhora significativa no escore de dor quando comparado ao 

grupo APP (P = 0,038), conforme Tabela 6. O grupo APP apresentou melhora 

significativa no estado geral de saúde enquanto o grupo CON melhorou 

significativamente a capacidade funcional e o escore de dor (Tabela 13). 

 

Tabela 13 - Variáveis de qualidade de vida segundo o questionário Short Form-36, de 
acordo com os grupos de estudo, antes e após a intervenção 

Variável / 
Grupo 

Grupo APP 
Inicial 

(n = 30) 

Grupo APP 
Final 

(n = 18) 
P 

Grupo CON 
Inicial 

(n = 30) 

Grupo CON 
Final 

(n = 16) 
P 

Capacidade 
funcional 77,5 (65 - 88,8) 85 (70 - 90) 0,050 75 (66,3 - 85) 82,5 (57,5 - 95) 0,017 

Limitação por 
aspectos 
físicos 

75 (50 - 100) 75 (50 - 100) 0,872 75 (50 - 100) 75 (75 - 100) 0,690 

Dor 74 (54,3 - 100) 79 (61 - 84) 0,753 62 (51 - 84) 84 (62 - 100) 0,007 

Estado geral 
de saúde 43,6 ± 16,3 53,3 ± 20,2 0,007 44,5 ± 16,5 49,4 ± 18,3 0,062 

Vitalidade 53,8 ± 16 55,2 ± 20,8 0,706 55,2 ± 20,6 55,3 ± 22,2 0,954 

Aspectos 
sociais 62,5 (50 - 87,5) 75 (62,5 - 87,5) 0,279 81,3 (40,6 - 87,5) 75 (37,5 – 87,5) 0,355 

Limitação por 
aspectos 

emocionais 
66,7 (33,3 - 100) 66,7 (33,3 - 100) 0,690 33,3 (33,3 - 100) 66,7 (33,3 - 100) 0,336 

Saúde mental 64,3 ± 22 61,6 ± 24,4 0,690 62,8 ± 20,5 64,4 ± 21,7 0,638 
APP: aplicativo; CON: convencional. 

 

 

4.10 Avaliação da taxa de abandono entre os grupos do estudo 

 

Durante a intervenção, 12 (40%) participantes do grupo APP e 14 (47%) 

participantes do grupo CON não finalizaram as 24 semanas, sem diferença significativa 

entre os grupos (P = 0,795), conforme Gráfico 9. Os motivos de descontinuação no 

estudo foram: dificuldade para acesso ao local das consultas por morar longe, mães que 

começaram a trabalhar e não puderam prosseguir com o acompanhamento dos 
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participantes, falta de interesse por parte do adolescente e uso de medicação que 

causasse interferência no peso. 

 

Gráfico 9 - Taxa de abandono  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
         APP: aplicativo; CON: convencional. 
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P = 0,795 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo apresentou uma investigação controlada e randomizada, que 

comparou duas abordagens no tratamento da obesidade em adolescentes, a prescrição de 

dieta hipocalórica balanceada associada à automonitorização diária em aplicativo de 

telefone celular e a prescrição de dieta hipocalórica balanceada associada à realização 

de registro alimentar de três dias do mês, realizada em papel; ambos por meio de 

consultas mensais individualizadas, durante seis meses.  

Após os 6 meses da intervenção, os participantes de ambos os grupos 

apresentaram redução significativa nos valores de ZIMC. Tais resultados corroboram 

estudos prévios em adolescentes, nos quais a abordagem com dieta hipocalórica 

associada à atividade física119-122, assim como algumas intervenções que associaram 

mudança do estilo de vida com o uso de aplicativo para automonitoramento da dieta, 

levaram a redução de tal parâmetro84-86. 

Considerando a abordagem PP, a estratégia de automonitoramento que utilizou o 

recordatório alimentar (com registro em papel) de três dias foi superior ao uso de 

telefone celular, pois demonstrou maior redução do ZIMC. Essa diferença pode ser 

explicada devido algumas limitações para o uso do aplicativo relatadas pelos 

participantes como: dificuldade em lembrar de realizar as anotações e para encontrar os 

alimentos ingeridos na lista de alimentos, falta de tempo devido aos outros afazeres e 

falta de vontade para anotar as refeições realizadas. Consequentemente, podemos inferir 

que, neste estudo, o aplicativo não contribuiu para aumentar o engajamento dos 

pacientes no tratamento, o que pode ser responsável pela menor diminuição do ZIMC 

neste grupo e com este método de análise estatística.  

Os achados da literatura sobre o uso de aplicativos de telefone celular como 

ferramenta para aumentar o envolvimento no tratamento para perda de peso em 

adolescentes são divergentes. Foram descritos tanto resultados positivos84-86 como 

neutros87,92,93 para o uso dessa ferramenta. Isso pode estar relacionado às diversas 

formas de abordagem para o uso do aplicativo, aos diferentes desenhos dos estudos, 

tamanho amostral, tempo de seguimento e população abordada. Uma revisão sistemática 

recente avaliou o uso de aplicativos de telefone celular no tratamento da obesidade em 
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crianças e adolescentes123. Essa revisão incluiu nove estudos, com número de indivíduos 

variando entre 19 e 361, totalizando 978 participantes, com tempo de acompanhamento 

variando de 45 dias a 6 meses84,87-94. Nesta revisão, apenas três estudos demonstraram 

redução do ZIMC ao final da intervenção84,90,91. Os demais estudos falharam em 

demonstrar efeitos significativos nas medidas antropométricas87-89,92-94. Outro estudo 

usou aplicativo de telefone celular em uma intervenção com 16 adolescentes que 

apresentavam obesidade, com seguimento de 24 semanas. Nas primeiras 12 semanas os 

participantes recebiam intervenção combinada composta por: sessões em grupo 

semanais de programa para perda de peso; consultas individuais a cada 4 semanas; 

orientação para realizar automonitoramento da dieta e atividade física no aplicativo de 

telefone celular DailyBurn Tracker e breves mensagens de texto enviadas diariamente à 

noite com a intenção de aumentar a aderência ao automonitoramento. Depois de 

completar a intervenção combinada de 12 semanas, os adolescentes continuaram 

recebendo as mensagens de texto e foram estimulados a manter o automonitoramento da 

dieta e atividade física por mais 12 semanas. Após as primeiras 12 semanas da 

intervenção, os participantes apresentaram redução significativa do ZIMC, porém tal 

redução não foi mantida nas durante as outras 12 semanas de seguimento85.  

Estudos para perda de peso com intervenções comportamentais associadas ao uso 

de aplicativos de telefone celular realizados em adultos mostram resultados 

promissores124-126. Um estudo realizado com 41 adultos com sobrepeso ou obesidade 

comparou o uso de dois aplicativos de telefone celular para realizar a automonitorização 

da dieta. Os participantes foram divididos em dois grupos; um grupo foi orientado a 

realizar a automonitorização diária da alimentação, incluindo a contagem de calorias de 

todos os alimentos ingeridos com o uso do aplicativo FatSecret e o outro grupo recebeu 

a orientação de fotografar todas as refeições realizadas, por meio do aplicativo 

MealLogger. Durante 6 meses, os dois grupos receberam orientações comportamentais, 

com foco na perda de peso, por meio de podcasts enviados duas vezes por semana. Ao 

final do estudo, os dois grupos perderam peso significativamente, sem diferença entre os 

grupos. A adesão ao automonitoramento em ambos os grupos foi abaixo de 30%, no 

entanto, houve correlação significativa do registro da dieta com a perda de peso apenas 

nos participantes do grupo que utilizou o FatSecret127.  

O uso de automonitoramento da dieta no tratamento para perda de peso, 

independentemente da ferramenta utilizada para tal, é uma estratégia bem conhecida e 
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recomendada por diversos autores para o tratamento de adultos e adolescentes124,128-131. 

Apesar de estar documentado na literatura que o grau de adesão ao automonitoramento 

está relacionado a maior sucesso na perda de peso79,124,132-135, no presente estudo a 

evolução do ZIMC não foi influenciada pelo automonitoramento. De modo semelhante, 

a adesão ao automonitoramento por meio de aplicativo de telefone celular também não 

influenciou a perda de peso entre adolescentes em outro estudo realizado na Austrália92. 

Por outro lado, um estudo recente com adolescentes chineses com obesidade, comparou 

o tratamento convencional para perda de peso ao tratamento associado ao uso de 

aplicativo de telefone celular e encontrou resultados positivos com maior redução no 

ZIMC no grupo que utilizou o aplicativo136.   

O presente trabalho encontrou uma média baixa de automonitoramento. Do 

mesmo modo, estudos prévios que avaliaram adolescentes e adultos usando aplicativo 

ou outras formas de registo alimentar, demonstram uma média de registros que variou 

de 30% a 50%85,127,131,133,137. Ao longo do estudo, o grupo APP apresentou redução da 

adesão ao registro alimentar, fato relatado em diversas pesquisas que envolvem registos 

diários por períodos mais longos, mesmo entre adultos85,127,131,133,137,138. Uma possível 

explicação para a baixa adesão ao automonitoramento encontrada no presente estudo foi 

o fato de a maioria dos participantes do grupo APP relatar que realizar o 

automonitoramento diariamente no celular era muito difícil ou trabalhoso e, portanto, 

não se sentiram motivados a realizá-lo. 

O grupo APP apresentou maior porcentagem de participantes do sexo feminino, 

havendo diferença entre os grupos. Como os integrantes foram alocados 

randomicamente, de forma alternada em cada grupo e de acordo com a procura dos 

participantes, não houve a possibilidade de minimizar essa diferença no decorrer do 

estudo. Mesmo assim, esse dado não influenciou na perda de peso, conforme avaliação 

da associação da progressão do ZIMC e sexo. Apesar da possível interferência devido a 

diferença de composição corporal que ocorre entre os sexos durante a puberdade139, esse 

resultado é semelhante ao encontrado em estudos prévios, nos quais não houve 

interferência do sexo na perda de peso140-142. Uma revisão da literatura sobre tratamento 

da obesidade com intervenções alimentares entre adolescentes encontrou poucas 

diferenças entre os sexos no que diz respeito à redução do ZIMC143. 

A medida da CA é utilizada como marcador de gordura visceral144 e está 

associada a síndrome metabólica e avaliação do risco cardiovascular em adultos145,146 e 
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adolescentes147,148. Entretanto, ainda não há valores de referência bem estabelecidos 

para seu uso na população jovem149. Como opção, podemos utilizar a razão CA/E, pois 

apresenta um valor de corte bem estabelecido (0,5) e pode ser utilizada em qualquer 

sexo ou idade149. No presente estudo os participantes dos dois grupos apresentaram 

redução significativa na CA, na razão CA/E e na gordura corporal, além de aumento 

significativo do percentual de MM. Pesquisas anteriores que avaliaram intervenções 

com dieta hipocalórica e atividade física no tratamento da obesidade em adolescentes 

corroboram esses achados119,150,151. Um estudo realizado na Austrália, avaliou 130 

adolescentes em um programa para perda de peso com duração total de 24 meses152. 

Todos os integrantes participaram de sete sessões em grupo com duração de 75 minutos, 

por 2 meses. Nessas sessões, os pacientes receberam orientações alimentares e de 

atividade física, com foco na melhora do estilo de vida. Após os primeiros 2 meses, os 

pacientes participavam de sessões a cada 3 meses e recebiam contatos telefônicos e via 

e-mail com o intuito de aumentar a adesão ao tratamento. A primeira fase do estudo 

avaliou as mudanças antropométricas após os 2 meses iniciais e constatou redução 

significativa no ZIMC e na razão CA/E153. Tais achados se mantiveram após 12 e 24 

meses da intervenção inicial152,154, corroborando os resultados do presente estudo, no 

qual foi demonstrada melhora da composição corporal após intervenção com dieta e 

atividade física. Uma revisão sistemática com metanálise comparou o impacto de 

intervenções dietéticas isoladamente com dieta associada à atividade física na 

composição corporal de crianças e adolescentes155. A intervenção dietética incluída 

nesta revisão foi restrição calórica com orientações nutricionais gerais e a atividade 

física compreendia exercício aeróbico, associado ou não ao treino de resistência. A 

análise desses estudos demonstrou que os participantes que realizaram 20 a 60 minutos 

por semana de treino de resistência, alcançaram maior redução de gordura corporal do 

que grupo com tratamento apenas de dieta155. 

A TMR de ambos os grupos não apresentou diferença significativa no início e no 

final do presente estudo e não apresentou diferença entre os grupos. Apesar de, em 

geral, a perda de peso levar à redução da TMR devido à adaptação metabólica e redução 

de massa magra que pode ocorrer no processo de emagrecimento156, no atual estudo tal 

fato não ocorreu. Isso se deve provavelmente devido à manutenção de MME que 

ocorreu no decorrer do estudo, possibilitando manutenção da TMR157.  
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No presente estudo, apesar da orientação para realizar atividade física vigorosa 

por, no mínimo, 60 minutos ao dia, não foi observado aumento no nível de atividade 

física durante os 6 meses nos dois grupos. Além disso, o nível de atividade física não 

apresentou diferença significativa entre os grupos. Durante o estudo, a variação do 

ZIMC não foi influenciada pela intensidade da atividade física. Tais achados 

corroboram os resultados encontrados em um trabalho com intervenção semelhante ao 

atual estudo158. Nessa pesquisa, 80 adolescentes foram acompanhados em um programa 

de tratamento para perda de peso durante 12 semanas. Os integrantes foram divididos 

em dois grupos: controle e experimental. Ambos receberam orientações de mudanças de 

estilo de vida, incluindo estímulo a atividade física. O grupo experimental recebeu a 

orientação de utilizar a plataforma Next.Step para automonitoramento, enquanto o grupo 

controle não recebeu tal orientação. Ao final das 12 semanas, não houve variação no 

nível de atividade física entre os grupos ao longo do tempo158. 

No presente estudo os dois grupos apresentaram melhora significativa nos níveis 

de insulina no final da intervenção. Esse resultado corrobora estudos prévios, nos quais 

a intervenção em adolescentes realizadas com mudança no estilo de vida que levaram a 

perda de peso, evoluíram com melhora nos valores basais de insulina155,159-161. Uma 

pesquisa realizada com 113 adolescentes com obesidade, avaliou a associação da perda 

de peso e a melhora na sensibilidade a insulina. Nesta pesquisa, os participantes foram 

acompanhados durante 4 meses e receberam orientações nutricionais e de atividade 

física com foco na perda de peso. Após esse período, os autores constataram que a perda 

de peso estava relacionada à melhora na sensibilidade à insulina. Além disso, 

concluíram que uma redução de aproximadamente 8% no IMC seria o limiar a partir do 

qual a sensibilidade à insulina melhoraria162.  

Considerando-se o consumo de energia, a avaliação inicial e final da ingestão  

alimentar foi semelhante entre os grupos. O fato do consumo calórico não ter 

apresentado redução significativa ao longo do estudo ao mesmo tempo em que os 

pacientes apresentaram perda de peso demonstra um provável sub-relato da ingestão 

alimentar quando foi realizado o R24h163. Uma preocupação comum nos programas de 

perda de peso que utilizam recordatórios alimentares como uma das ferramentas para 

automonitorização é o risco de subnotificação alimentar por parte dos pacientes163,164. 

Alguns estudos mostram que pacientes com obesidade tendem a subestimar o consumo 

alimentar, principalmente entre crianças165-167. Apesar da maioria dos estudos 
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reconhecerem essa limitação, esse ainda é um método válido e útil para estimar a 

ingestão alimentar dos participantes168.  

No presente estudo, foi observada redução nos escores de compulsão nos dois 

grupos. Uma pesquisa comparou a eficácia da terapia cognitivo comportamental (TCC) 

com o tratamento para perda de peso realizado com orientações de dieta hipocalórica e 

atividade física (DHA) em adultos com obesidade e TCA e concluiu que tanto a TCC 

quanto DHA foram eficazes para reduzir os episódios de compulsão alimentar nessa 

população169. Em crianças e adolescentes, poucos estudos investigaram adequadamente 

o tratamento para TCA em ensaios clínicos randomizados62. Embora alguns estudos 

prospectivos tenham sugerido uma potencial relação entre restrição alimentar e sintomas 

de TA, outras pesquisas indicam que a restrição calórica supervisionada, conforme 

prescrito em uma intervenção para perda de peso, tem impacto favorável nos sintomas 

de TCA entre crianças e adolescentes com excesso de peso170.  

A avaliação da qualidade de vida realizada por meio do SF-36, no presente estudo, 

mostrou que os participantes iniciaram a intervenção com scores regulares nos itens 

estado geral de saúde e vitalidade, sem diferença entre os grupos. Estudos anteriores 

demonstraram que adolescentes com excesso de peso apresentam índices menores de 

qualidade de vida quando comparados com adolescentes de peso normal171-173. Um 

estudo avaliou e comparou a qualidade de vida de 106 crianças e adolescentes que 

apresentavam obesidade com o escore de qualidade de vida de estudos já publicados, 

em uma população da mesma faixa etária saudável, e também em pacientes com outras 

comorbidades, como câncer174. Esse estudo concluiu que os índices de qualidade de 

vida dos indivíduos com obesidade eram piores do que os saudáveis e até mesmo do que 

os pacientes em tratamento para câncer174. Uma outra pesquisa acompanhou 948 

adolescentes com ou sem excesso de peso durante um ano divididos em dois grupos, 

intervenção e controle. Somente o grupo intervenção recebeu orientações educacionais 

relacionadas à obesidade, atividade física e controle alimentar. Todos os indivíduos 

preencheram um questionário de qualidade de vida no início e após um ano. Após o 

término do estudo, o grupo intervenção apresentou melhora significativa em todos os 

índices de qualidade de vida avaliados pelo questionário173. De fato, como demonstrado 

no presente estudo, o tratamento da obesidade em adolescentes tende a evoluir com 

melhora na saúde física e mental.  
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A taxa de abandono, que no presente estudo foi de 40% no grupo APP e de 47% 

no grupo CON, varia bastante na literatura175. Um estudo brasileiro que acompanhou 55 

adolescentes durante 9 meses em um programa para perda de peso, realizado com 

consultas a cada 3 semanas com nutricionistas, verificou uma taxa de abandono de 

34,5%150. Da mesma maneira, uma pesquisa mexicana acompanhou 76 adolescentes 

com excesso de peso em um tratamento para obesidade com duração de 12 meses176. Os 

participantes foram divididos em dois grupos de intervenção: tratamento intensivo com 

equipe multidisciplinar e tratamento padrão com breves consultas mensais com médicos 

generalistas. Após 6 meses de tratamento a taxa de abandono foi de 34% nos dois 

grupos e após 12 meses foi de 45% e 42% nos grupos tratamento intensivo e padrão, 

respectivamente176. Diferentemente dos resultados encontrados no presente estudo, 

outra pesquisa que utilizou telefone celular como ferramenta para auxílio no tratamento 

da obesidade em adolescentes apresentou taxa de abandono após 6 meses de 10% no 

grupo que utilizou telefone celular e de 13% no grupo controle. Vale ressaltar que o 

estudo ofereceu compensação financeira aos participantes, o que pode ter influenciado 

na adesão à intervenção177.    

 

 

5.1  Limitações e considerações 

 

Entre as limitações do estudo podemos citar o número total de pacientes que foi 

restrito devido ao acompanhamento individualizado dos participantes e à 

disponibilidade de salas de atendimento no ambulatório. Além disso, a taxa de 

abandono foi maior do que a esperada, o que pode ter contribuído para reduzir o poder 

de teste. Outra limitação foi o tempo de seguimento de 6 meses, uma vez que mudanças 

de hábitos alimentares e de atividade física podem levar mais tempo para serem 

concretizadas. No entanto, devido ao prazo restrito do mestrado, não foi possível 

realizar o acompanhamento por um tempo maior.  

A solicitação para realizar anotações diariamente no aplicativo de telefone celular 

foi considerada cansativa e trabalhosa por alguns adolescentes, o que pode justificar a 

baixa adesão ao automonitoramento.  

As qualidades desta pesquisa foram o acompanhamento individualizado de todos 

os participantes, a homogeneidade entre os grupos no início do estudo, a avaliação do 
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peso por meio do ZIMC, a avaliação da composição corporal por meio da 

bioimpedância elétrica, o uso de calorimetria para estimar o VET e a prescrição do 

plano alimentar individualizado realizado por nutricionista.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 

O uso de aplicativo de telefone celular para automonitoramento de dieta associado 

à dieta hipocalórica e atividade física levou à redução do ZIMC semelhante a obtida 

com tratamento convencional associado ao automonitoramento por meio de registro 

alimentar de três dias em papel.  

A redução do ZIMC em adolescentes com obesidade submetidos ao tratamento 

para perda de peso não foi influenciada por automonitoramento, sexo, estadio puberal, 

atividade física e compulsão alimentar.  

Não houve diferença entre os grupos na adesão ao automonitoramento no decorrer 

das visitas.  

Os dois grupos apresentaram redução semelhante dos valores antropométricos,  

melhora de composição corporal e nível sérico de insulina. O grupo APP apresentou 

melhora significativa nos valores de HOMA-IR e HDL-c. Não houve diferença na taxa 

metabólica de repouso e no nível de atividade física entre os grupos.  

Não foi observada diferença na redução do consumo calórico entre os grupos. 

Observou-se redução nos escores de compulsão alimentar em ambos os grupos, sem 

diferença entre eles.  

A avaliação de qualidade de vida demonstrou melhora no estado geral de saúde no 

grupo APP e melhora na capacidade funcional e escore de dor no grupo CON.  

A taxa de abandono foi elevada e semelhante entre os grupos. 
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7 ANEXOS 

 

 

7.1  Anexo A - Gráfico de percentil do IMC para meninas entre 5 e 19 anos de idade 
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7.2  Anexo B - Gráfico de percentil do IMC para meninos entre 5 e 19 anos de idade 
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7.3  Anexo C - Gráfico do ZIMC para meninas entre 5 e 19 anos de idade 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



7 Anexos  59 

 

7.4  Anexo D - Gráfico do ZIMC para meninos entre 5 e 19 anos de idade 
 

 
 

 
 
 



7 Anexos  60 

 

7.5  Anexo E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 ____________________________________________________________________ 

DADOS DA PESQUISA 

 

TÍTULO DA PESQUISA: Automonitoramento do consumo alimentar por aplicativo de 

telefone celular no tratamento da obesidade em adolescentes  

 

PESQUISADOR PRINCIPAL: Marcio Corrêa Mancini 

 

DEPARTAMENTO/INSTITUTO: Endocrinologia / Instituto Central do HCFMUSP 

 

Convite à participação: Convidamos para participar desta pesquisa que irá comparar o 

efeito do uso de aplicativo de telefone celular no tratamento para perda de peso.  

 

Justificativa e objetivos do estudo: Atualmente existem inúmeros métodos para tratar a 

obesidade, porém muitos são utilizados sem se saber ainda se surtem efeito ou se são 

seguros. Portanto, o objetivo desse estudo é avaliar a perda de peso em adolescentes 

com obesidade submetidos à dieta hipocalórica balanceada com o auxílio do aplicativo 

para automonitorização da dieta em comparação com o tratamento convencional.   

 

Procedimentos que serão realizados e métodos que serão empregados: A pesquisa terá 

duração de 24 semanas, sendo as visitas mensais. Serão avaliados: peso, estatura, 

circunferência abdominal, pressão arterial, frequência cardíaca, consumo e 

comportamento alimentar, escore de compulsão alimentar e qualidade de vida. Na 

primeira visita, o participante responderá a um questionário sobre sua alimentação do 

dia anterior. Será realizado o exame de bioimpedância para avaliação da composição 

corporal, que consiste em um exame simples e rápido, que não traz nenhum 
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desconforto, no qual o paciente permanece em pé durante alguns segundos, em um 

aparelho semelhante a uma balança comum. Também será realizado o exame de 

calorimetria que mede o metabolismo de repouso, um exame indolor que dura mais ou 

menos 30 minutos, no qual o paciente fica deitado em repouso respirando em um 

reservatório fechado que leva o ar diretamente ao aparelho que avaliará o resultado. 

Nesta consulta é agendada uma coleta simples de sangue em veia do braço para exames 

metabólicos e hormonais de rotina da triagem do ambulatório, sempre com material 

estéril e descartável. O participante do grupo intervenção será orientado a realizar um 

registro alimentar diário no aplicativo de celular e o participante do grupo controle será 

orientado a fazer um registro alimentar de três dias na semana que antecede cada visita. 

 

Possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação na pesquisa: Durante a 

coleta de sangue, pode ocorrer dor da picada da agulha e eventualmente o aparecimento 

de uma pequena mancha arroxeada em torno da picada que desaparecerá em até uma 

semana (equimose). 

 

Benefícios esperados para o participante: Espera-se que os participantes de todos os 

grupos percam peso, o que poderá levar à redução da circunferência abdominal e 

melhora dos exames de sangue, da pressão arterial, compulsão alimentar e qualidade de 

vida. 

Esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão direito os 

participantes da pesquisa: os participantes terão visitas mensais com equipe 

multidisciplinar (com Endocrinologista e Nutricionista) durante 24 semanas.  

É garantida ao participante da pesquisa a liberdade de participar ou não do estudo e a 

retirada do termo a qualquer momento e deixar de participar.  

Todos os participantes da pesquisa receberão uma via do termo de consentimento 

assinado pelo pesquisador principal. 

Garantias de ressarcimento por despesas decorrentes da pesquisa e garantia de 

indenização por eventuais danos decorrentes da pesquisa - Não há despesas pessoais ou 

danos para ao participante em qualquer fase deste estudo, incluindo exames e consultas.  
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Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de dúvidas. O principal investigador é o Dr. Marcio 

Corrêa Mancini, pode ser encontrado no endereço Rua Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 

455 – 4º andar, Bloco 4B - Sala 11A ou através do telefone (11) 2661-7516 ou por meio 

do e-mail andreaaudi1@gmail.com. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre 

a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 

Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: (11) 2661-7585, (11) 2661-1548, (11) 

2661-1549; e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br  

 

Fui suficientemente informado a respeito do estudo “Automonitoramento do consumo 

alimentar por aplicativo de telefone celular no tratamento da obesidade em 

adolescentes”. Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações 

que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo. Eu discuti com o pesquisador 

responsável Dr. Marcio Corrêa Mancini ou com a pessoa por ele delegada Andrea 

Samara Audi sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para 

mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais desconfortos e riscos e as garantias. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo, assino (representante legal) este 

termo de consentimento e recebo uma via rubricada pela pesquisadora.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do participante/representante legal Data         /       /        

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo            Data         /       /        
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (OU ETIQUETA INSTITUCIONAL DE 

IDENTIFICAÇÃO) DO PARTICIPANTE DA 

PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

 

 

1. NOME DO SUJEITO DA PESQUISA: ........................................................................ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ........................................... SEXO:  M □   F □ 

DATA DE NASCIMENTO: ........../........./.........  

ENDEREÇO: ............................................... Nº ............... APTO: ................. 

BAIRRO: ........................................... CIDADE: ........................................................... 

CEP:..................................TELEFONE: DDD (..........) .................................................. 

 

2.RESPONSÁVEL LEGAL: .............................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador, etc.): ................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ............................................ SEXO:  M □   F □ 

DATA DE NASCIMENTO: ........../........./.........  

ENDEREÇO: ................................................................... Nº ............... APTO: ............. 

BAIRRO: ...................................................... CIDADE: ................................................. 

CEP:.................................... TELEFONE: DDD (..........) ................................................ 
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7.6  Anexo F - Informativo – convite para recrutamento dos voluntários 
 

Ref: autorização de divulgação de recrutamento no website do Hospital das Clínicas 

 

 Venho através desta solicitar autorização para divulgar recrutamento de 

voluntários para participação no protocolo de pesquisa número de controle CAEE: 

88935218.2.0000.0068 (aprovado por CAPPesq em 06/06/2018); autorizado para 

divulgação em imprensa leiga em 12/07/2018), intitulado “Automonitoramento do 

consumo alimentar por aplicativo de telefone celular no tratamento da obesidade em 

adolescentes” no website do Hospital das Clínicas, com o modelo de texto que segue 

abaixo: 

O Grupo de Obesidade e Síndrome Metabólica do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) busca voluntários 

para pesquisa científica que avaliará o efeito do uso de aplicativo de telefone celular no 

tratamento da obesidade em adolescentes.  

Os interessados devem ter entre 13 e 17 anos, apresentarem obesidade, saber ler 

e escrever. Não serem portadores de doenças endócrinas como hipotireoidismo não 

compensado, síndromes genéticas causadoras de obesidade, insuficiência cardíaca, renal 

ou hepática, estar em uso de medicações causadoras de aumento ou perda de peso ou em 

tratamento de doença psiquiátrica. 

 Os voluntários deverão comparecer ao serviço uma vez por mês durante 6 meses 

para tratamento clínico com finalidade de perda de peso.  

 

Informações da Pesquisa  

 

Grupo de Obesidade e Síndrome Metabólica do HCFMUSP 

Título da pesquisa: “Automonitoramento do consumo alimentar por aplicativo de 

telefone celular no tratamento da obesidade em adolescentes”. 

Pesquisadora: Andrea Samara Audi 

Orientador: Dr. Marcio Corrêa Mancini   

Contato: (11) 99170-8598 (WhatsApp) / andreaaudi@usp.br  

mailto:andreaaudi@usp.br
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7.7  Anexo G - Autorização para utilização do aplicativo FatSecret 
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7.8 Anexo H - Registro do Consumo Alimentar 
 

Registro do Consumo Alimentar- RCA 

 

 É necessário anotar tudo o que foi ingerido durante 3 dias da sua alimentação, 

sendo 2 dias de semana, e 1 de fim de semana.  

 Tente descrever o alimento ou bebida mais detalhado possível. Apontar o 

método de preparação dos alimentos: se é cozido, frito, grelhado, etc. Assim 

como o tipo de gordura usada na preparação desse prato, no caso de haver 

possibilidade de o saber.  

 É importante mencionar o tipo de alimento. Por exemplo: leite integral, leite 

desnatado, queijo minas, queijo muçarela, pão francês, pão de forma integral, 

etc.  

 Se comer fora de casa, tente anotar o mais breve possível após o consumo, para 

não esquecer. 

 Anotar tudo o que é consumido no intervalo das refeições, como: bolachas, 

fruta, café, balas, doces etc.  

 Em cada dia, deve registar as refeições que consumiu, a hora a que foram 

consumidas, e a porção do que comeu, como no exemplo abaixo. 

 

 

Refeição (local/horário) Alimento Quantidade 
Café da manhã – 07:30 –  

casa 
Pão de forma 

Margarina 
Café com leite adoçado com 

açúcar 
 

2 fatias 
2 pontas de faca cheias 
1 caneca (1/3 café e 2/3 

leite) 
1 colher de sopa de açúcar 

Lanche da manhã – 
10:30 - trabalho 

Café adoçado com açúcar 1 xícara de café 
1 colher de chá de açúcar 

Almoço – 12:30 - 
restaurante 

Arroz branco 
Feijão 

Filé de frango grelhado 
Salada de alface, tomate e 

cebola 
Tempero da salada: azeite 

suco de caju industrializado 

1 colher de servir cheia 
½ concha 

1 filé grande 
1 prato de sobremesa 

1 colher de sopa 
1 copo 
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Registro do Consumo Alimentar- dia 1 

 

 

Dia da semana: ______________________________     Data: ___/___/_____ 

 

Refeição (local/horário) Alimento Quantidade 
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Registro do Consumo Alimentar- dia 2 

 

Dia da semana: ______________________________     Data: ___/___/_____ 

 

Refeição (local/horário) Alimento Quantidade 
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Registro do Consumo Alimentar- dia 3 

 

Dia da semana: ______________________________     Data: ___/___/_____ 

 

Refeição (local/horário) Alimento Quantidade 
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7.9 Anexo I - Materiais educativos impressos entregues nas consultas 
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7.10 Anexo J - Questionários 
 

Escala de Compulsão Alimentar Periódica – ECAP 

 

# 1 

( ) 1. Eu não me sinto constrangido(a) com o meu peso ou o tamanho do meu corpo 

quando estou com outras pessoas. 

( ) 2. Eu me sinto preocupado(a) em como pareço para os outros, mas isto normalmente 

não me faz sentir desapontado(a) comigo mesmo(a). 

( ) 3. Eu fico mesmo constrangido(a) com a minha aparência e o meu peso, o que me faz 

sentir desapontado(a) comigo mesmo(a). 

( ) 4. Eu me sinto muito constrangido(a) com o meu peso e, frequuentemente, sinto 

muita vergonha e desprezo por mim mesmo(a). Tento evitar contatos sociais por causa 

desse constrangimento. 

# 2 

( ) 1. Eu não tenho nenhuma dificuldade para comer devagar, de maneira apropriada. 

( ) 2. Embora pareça que eu devore os alimentos, não acabo me sentindo 

empanturrado(a) por comer demais. 

( ) 3. Às vezes tendo a comer rapidamente, sentindo-me então desconfortavelmente 

cheio(a) depois. 

( ) 4. Eu tenho o hábito de engolir minha comida sem realmente mastiga-la. Quando isto 

acontece, em geral me sinto desconfortavelmente empanturrado(a) por ter comido 

demais. 

# 3 

( ) 1. Eu me sinto capaz de controlar meus impulsos para comer, quando eu quero. 

( ) 2. Eu sinto que tenho falhado em controlar meu comportamento alimentar mais do 

que a média das pessoas. 

( ) 3. Eu me sinto totalmente incapaz de controlar meus impulsos para comer. 

( ) 4. Por me sentir tão incapaz de controlar meu comportamento alimentar, entro em 

desespero tentando manter o controle. 

# 4 

( ) 1. Eu não tenho o hábito de comer quando estou chateado(a). 
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( ) 2. Às vezes eu como quando estou chateado(a) mas, frequuentemente, sou capaz de 

me ocupar e afastar minha mente da comida. 

( ) 3. Eu tenho o hábito regular de comer quando estou chateado(a) mas, de vez em 

quando, posso usar alguma outra atividade para afastar minha mente da comida. 

( ) 4. Eu tenho o forte hábito de comer quando estou chateado(a). Nada parece me 

ajudar a parar com esse hábito. 

# 5 

( ) 1. Normalmente quando como alguma coisa é porque estou fisicamente com fome. 

( ) 2. De vez em quando como alguma coisa por impulso, mesmo quando não estou 

realmente com fome. 

( ) 3. Eu tenho o hábito regular de comer alimentos que realmente não aprecio para 

satisfazer uma sensação de fome, mesmo que fisicamente eu não necessite de comida. 

( ) 4. Mesmo que não esteja fisicamente com fome, tenho uma sensação de fome em 

minha boca que somente parece ser satisfeita quando eu como um alimento, tipo um 

sanduíche, que enche a minha boca. Às vezes, quando eu como o alimento para 

satisfazer minha “fome na boca”, em seguida eu o cuspo, assim não ganharei peso. 

# 6 

( ) 1. Eu não sinto qualquer culpa ou ódio de mim mesmo(a) depois de comer demais. 

( ) 2. De vez em quando sinto culpa ou ódio de mim mesmo(a) depois de comer demais. 

( ) 3. Quase o tempo todo sinto muita culpa ou ódio de mim mesmo(a) depois de comer 

demais. 

# 7 

( ) 1. Eu não perco o controle total da minha alimentação quando estou em dieta, mesmo 

após períodos em que como demais. 

( ) 2. Às vezes, quando estou em dieta e como um alimento proibido, sinto como se 

tivesse estragado tudo e como ainda mais. 

( ) 3. Frequentemente, quando como demais durante uma dieta, tenho o hábito de dizer 

para mim mesmo(a): “agora que estraguei tudo, porque não irei até o fim”. Quando isto 

acontece, eu como ainda mais. 

( ) 4. Eu tenho o hábito regular de começar dietas rigorosas por mim mesmo(a), mas 

quebro as dietas entrando numa compulsão alimentar. Minha vida parece ser “uma 

festa” ou “um morrer de fome”. 
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# 8 

( ) 1. Eu raramente como tanta comida a ponto de me sentir desconfortavelmente 

empanturrado(a) depois. 

( ) 2. Normalmente, cerca de uma vez por mês, como uma tal quantidade de comida que 

acabo me sentindo muito empanturrado(a). 

( ) 3. Eu tenho períodos regulares durante o mês, quando como grandes quantidades de 

comida, seja na hora das refeições, seja nos lanches. 

( ) 4. Eu como tanta comida que, regularmente, me sinto bastante desconfortável depois 

de comer e, algumas vezes, um pouco enjoado(a). 

# 9 

( ) 1. Em geral, minha ingesta calórica não sobe a níveis muito altos, nem desce a níveis 

muito baixos. 

( ) 2. Às vezes, depois de comer demais, tento reduzir minha ingesta calórica para quase 

nada, para compensar o excesso de calorias que ingeri. 

( ) 3. Eu tenho o hábito regular de comer demais durante a noite. Parece que a minha 

rotina não é estar com fome de manhã, mas comer demais à noite. 

( ) 4. Na minha vida adulta tenho tido períodos, que duram semanas, nos quais 

praticamente me mato de fome. Isto se segue a períodos em que como demais. Parece 

que vivo uma vida de “festa” ou de “morrer de 

fome”. 

#10 

( ) 1. Normalmente eu sou capaz de parar de comer quando quero. Eu sei quando “já 

chega”. 

( ) 2. De vez em quando, eu tenho uma compulsão para comer que parece que não posso 

controlar. 

( ) 3. Frequuentemente tenho fortes impulsos para comer que parece que não sou capaz 

de controlar, mas, em outras ocasiões, posso controlar meus impulsos para comer. 

( ) 4. Eu me sinto incapaz de controlar impulsos para comer. Eu tenho medo de não ser 

capaz de parar de comer por vontade própria. 

#11 

( ) 1. Eu não tenho problema algum para parar de comer quando me sinto cheio(a). 

( ) 2. Eu, normalmente, posso parar de comer quando me sinto cheio(a), mas de vez em 

quando, comer demais me deixa desconfortavelmente empanturrado(a). 
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( ) 3. Eu tenho um problema para parar de comer uma vez que eu tenha começado e, 

normalmente, sinto-me desconfortavelmente empanturrado(a) depois que faço uma 

refeição. 

( ) 4. Por eu ter o problema de não ser capaz de parar de comer quando quero, às vezes 

tenho que provocar o vômito, usar laxativos e/ou diuréticos para aliviar minha sensação 

de empanturramento. 

#12 

( ) 1. Parece que eu como tanto quando estou com os outros (reuniões familiares, 

sociais), como quando estou sozinho(a). 

( ) 2. Às vezes, quando eu estou com outras pessoas, não como tanto quanto eu quero 

comer porque me sinto constrangido(a) com o meu comportamento alimentar. 

( ) 3. Frequentemente eu como só uma pequena quantidade de comida quando outros 

estão presentes, pois me sinto muito embaraçado(a) com o meu comportamento 

alimentar. 

( ) 4. Eu me sinto tão envergonhado(a) por comer demais que escolho horas para comer 

demais quando sei que ninguém me verá. Eu me sinto como uma pessoa que se esconde 

para comer. 

#13 

( ) 1 Eu faço três refeições ao dia com apenas um lanche ocasional entre as refeições. 

( ) 2. Eu faço três refeições ao dia mas, normalmente, também lancho entre as refeições. 

( ) 3. Quando eu faço lanches pesados, tenho o hábito de pular as refeições regulares. 

( ) 4. Há períodos regulares em que parece que eu estou continuamente comendo, sem 

refeições planejadas. 

#14 

( ) 1. Eu não penso muito em tentar controlar impulsos indesejáveis para comer. 

( ) 2. Pelo menos, em algum momento, sinto que meus pensamentos estão “pré-

ocupados” com tentar controlar meus impulsos para comer. 

( ) 3. Frequentemente, sinto que gasto muito tempo pensando no quanto comi ou 

tentando não comer mais. 

( ) 4. Parece, para mim, que a maior parte das horas que passo acordado(a) estão “pré-

ocupadas” por pensamentos sobre comer ou não comer. Sinto como se eu estivesse 

constantemente lutando para não comer. 
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#15 

( ) 1. Eu não penso muito sobre comida. 

( ) 2. Eu tenho fortes desejos por comida, mas eles só duram curtos períodos de tempo. 

( ) 3. Há dias em que parece que eu não posso pensar em mais nada a não ser comida. 

( ) 4. Na maioria dos dias, meus pensamentos parecem estar “pré-ocupados” com 

comida. Sinto como se eu vivesse para comer. 

#16 

( ) 1. Eu normalmente sei se estou ou não fisicamente com fome. Eu como a porção 

certa de comida para me satisfazer. 

( ) 2. De vez em quando eu me sinto em dúvida para saber se estou ou não fisicamente 

com fome. Nessas ocasiões é difícil saber quanto eu deveria comer para me satisfazer. 

( ) 3. Mesmo que se eu pudesse saber quantas calorias eu deveria ingerir, não teria ideia 

alguma de qual seria a quantidade “normal” de comida para mim. 
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Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida - SF-36 

 
1- Em geral você diria que sua saúde é: 

 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 

2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua saúde em geral, agora? 

 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um 

dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? 

Neste caso, quando?  

Atividades 
Sim, 

dificulta 
muito 

Sim, 
dificulta um 

pouco 

Não, não 
dificulta de 

modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que exigem 
muito esforço, tais como correr, 
levantar objetos pesados, participar 
em esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como 
mover uma mesa, passar aspirador de 
pó, jogar bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 
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4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 
trabalho ou com alguma atividade regular, como consequência de sua saúde física? 

 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 
trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. 
ex. necessitou de um esforço extra).   

1 2 

 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 
trabalho ou outra atividade regular diária, como consequência de algum problema 
emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)? 

 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 
trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado 
como geralmente faz. 

1 2 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 
emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, 
amigos ou em grupo? 

 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas? 

 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal 
(incluindo o trabalho dentro de casa)? 

 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
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9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você 
durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se 
aproxime de maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas. 

 

 
Todo 

Tempo 

A maior 
parte do 
tempo 

Uma boa 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo 
você tem se sentindo 
cheio de vigor, de 
vontade, de força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo 
você tem se sentido 
uma pessoa muito 
nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo 
você tem se sentido 
tão deprimido que 
nada pode anima-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo 
você tem se sentido 
calmo ou tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo 
você tem se sentido 
com muita energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo 
você tem se sentido 
desanimado ou 
abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo 
você tem se sentido 
esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo 
você tem se sentido 
uma pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo 
você tem se sentido 
cansado?  

1 2 3 4 5 6 

 

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas 
emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, 
etc)? 

 

Todo 
Tempo 

A maior parte 
do tempo 

Alguma parte 
do tempo 

Uma pequena 
parte do tempo 

Nenhuma parte 
do tempo 

1 2 3 4 5 
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11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? 

 

 Definitivamente 
verdadeiro 

A maioria 
das vezes 
verdadeiro 

Não 
sei 

A maioria 
das vezes 

falso 

Definitivamente 
falso 

a) Eu costumo 
adoecer um pouco 
mais facilmente 
que as outras 
pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão 
saudável quanto 
qualquer pessoa 
que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a 
minha saúde vai 
piorar 

1 2  3 4 5 

d) Minha saúde é 
excelente 1 2 3 4 5 
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