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RESUMO

O objetivo do presente estudo foi, identificar a frequência nos Estágios de Prontidão para Mudança de Comportamento
de Atividade Física (EPMC-AF) de adolescentes com excesso de peso ingressantes em um Programa Multiprofissional
de Tratamento da Obesidade (PMTO): Estudo transversal com 98 adolescentes com faixa etária entre 15 a 18 anos, com
excesso de peso. Foi avaliada a composição corporal e aplicado o questionário Stageof Change (SOC) o qual avalia o
EPMC.A normalidade dos dados foi testada por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov. Utilizou-se a estatística descritiva
para verificar as frequências e a distribuição dos dados. Os testes t independente e U de Mann Whitney foram utilizados
para comparações das características entre  os sexos.  O nível  de significância  adotado  foi  de p≤0,05.  As  análises
estatísticas foram realizadas por meio do  Software SPSS® versão 20.0.Os resultados demonstraram que 46,9% dos
adolescentes eram do sexo masculino e 53,1% do sexo feminino, com média de idade de 16,1±0,9 e 15,9±1,1 anos,
massa  corporal  101,6±16,6  e  82,6±13,2Kg,  estatura  1,78±0,1  e  1,65±0,1m,  IMC  32,2±6,2  e  33,2±19,9Kg/m 2,
respectivamente.  O sexo não mostrou-se como um fator que apresenta influência sobre o EPMC-AF e o estágio que
apresentou maior prevalência foi o de preparação. Conclui-se que, os adolescentes obesos ingressantes no PMTO
encontravam-se em sua maioria no estágio de preparação para a mudança do comportamento referente à atividade
física. Portanto, o ingresso desses adolescentes em um PMTO provavelmente contribuirá para que alcancem a mudança
de comportamento em relação à atividade física.

PALAVRAS-CHAVE: Atividade Física; Obesidade; Terapia cognitivo-comportamental.

1 INTRODUÇÃO

A prevalência da obesidade tem aumentado consideravelmente nas últimas décadas, tanto na
população adulta quanto na infanto-juvenil, tornando a obesidade uma pandemia global (ROBERTO
et al. 2015; KATZ, 2016). Segundo Lauby-Secretan et al., (2016), em relação à população mundial
de 2013, por volta de 4,5 milhões de mortes tiveram o excesso de peso e a obesidade como causas
e, neste mesmo ano, 110 milhões de crianças e adolescentes foram consideradas obesas.

Nesta  população,  a  obesidade  está  associada  à  baixa  qualidade  de  vida,  desempenho
escolar fraco, transtorno de hiperatividade, déficit de atenção e hormônios pré-puberais alterados,
além de influenciar negativamente esta fase da vida, a obesidade tende a se prolongar na idade
adulta, sendo um fator de risco para doença cardiovascular, hipertensão, diabetes mellitus tipo 2,
dentre outras comorbidades (PULGARÓN et al., 2013; WILLIAMS et al., 2015).A obesidade é uma
doença complexa, que pode ser influenciada por fatores intrínsecos como a genética, bem como, por
fatores extrínsecos, como, sedentarismo, baixo nível de atividade física e alimentação inadequada,
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comportamentos estes, relevantes para o desenvolvimento desta condição na adolescência (LEECH
et al.,2014).

Nesse sentido,  programas multiprofissionais com intervenções que promovam mudanças
significativas no comportamento de adolescentes obesos são necessários. Além disso, identificar o
estágio  de  prontidão  para  mudança  de  comportamento,  de  ingressantes  em  programas  de
tratamento  se  faz  necessário,  a  fim  de  elaborar  estratégias  que  colaborem  para  o  êxito  no
tratamento do excesso de peso e a aquisição de comportamentos saudáveis (LEÃO et al., 2015).

Deste modo, o Modelo Transteórico tem sido utilizado, neste modelo o indivíduo passa por
diferentes estágios:  pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção, durante o
processo de modificação de comportamentos de risco, como cessação do fumo e outras drogas,
controle do peso, uso de preservativos e baixo nível de atividade física (PROCHASKA et al., 1985;
PROCHASKA et al., 1992). 

Diante disso, o objetivo deste estudo foi identificar a distribuição e frequência nos Estágios
de Prontidão para Mudança de Comportamento de Atividade Física (EPMC-AF) de adolescentes
com excesso de peso ingressantes em um Programa Multiprofissional de Tratamento da Obesidade.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente  estudo  se  caracteriza  como transversal  (THOMAS;  NELSON,  2012),  no  qual
foram incluídos 98adolescentes com excesso de peso, que atenderam aos seguintes critérios de
inclusão: ter idade entre 15 e 18 anos; apresentar  obesidade conforme os pontos de corte proposto
por  Cole  e  Lobstein  (2012);  concordância  do  interessado  e  seu  responsável  em  participar  do
PMTO/NEMO/UEM; assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) previamente
aprovado pelo Comitê Permanente de Ética em Pesquisa da UEM sob o parecer nº 915.526/2014 e
registrado  no  Registro  Brasileiro  de  Ensaios  Clínicos  (RBR  45ywtg);  não  apresentar  doenças
genéticas, endócrinas; não fazer uso de bebidas alcoólicas ou glicocorticóides e/ou psicotrópicos
que podem afetar na regulação do apetite, além do uso de diuréticos. Foram excluídos aqueles que
não completaram adequadamente os protocolos de avaliação.

O Programa Multiprofissional de Tratamento da Obesidade (PMTO) ofertado continuamente
desde  2005  pelo  Núcleo  de  Estudos  Multiprofissional  da  Obesidade  (NEMO),  vinculado  ao
Departamento de Educação Física (DEF) da UEM e ao Hospital Universitário de Maringá (HUM),
tem  como  objetivo  principal  intervir  para  mudanças  adequadas  nos  hábitos  relacionados  à
alimentação e à prática de atividade física através da terapia cognitivo comportamental (COOPER,
2003).

A  massa  corporal  foi  mensurada  por  meio  de  um  aparelho  de  bioimpedância  octapolar
multifrequencial  da  marca  Biospace® (modelo  520  –  InBody  Composition  Analysers,  Coréia).  A
estatura foi medida por um estadiômetro de parede da marca Sanny® (ES 2030) com campo de uso
de  0,80m a 2,20m,  seguindo  os  procedimentos  recomendados  por  Lohman,  Roche  e  Martorell
(1988). O índice de massa corporal (IMC) foi calculado a partir da divisão da massa corporal (Kg)
pelo quadrado da estatura (m), e sua classificação foi  realizada de acordo com Cole e Lobstein
(2012). Para a avaliação do EPMC foi aplicado o questionário StageofChange (SOC), proposto por
Sutton et al. (2003) e traduzido e validade para essa população por Cattai, Hintze e Nardo Junior
(2010). O questionário avalia tanto a prontidão para mudança do comportamento alimentar como
para prática de atividade física, entretanto para este estudo foi considerado apenas a classificação
do escore referente ao EPMC-AF.  O instrumento  é composto por  38 afirmações sendo que as
respostas variam em uma escala Likert, de 1 a 5, sendo 1 pré-contemplação, 2 contemplação, 3
preparação,  4  ação  e  5  manutenção.  Para  fins  de  análise,  foram  utilizadas  as  seguintes
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classificações: 1 a 1,4 –pré-contemplação; 1,5 a 2,4 –contemplação; 2,5 a 3,4 –preparação; 3,5 a
4,4 –ação; 4,5 a 5 –manutenção (CATTAI; HINTZE; NARDO JUNIOR, 2010).

A análise estatística foi realizada por meio do Software SPSS® versão 20.0. A normalidade
dos dados foi testada por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov. Utilizou-se da estatística descritiva
para verificar as frequências e a distribuição dos dados, e os testes t independente e U de Mann
Whitney  foram  utilizados  para  comparações  das  características  entre  os  sexos.  O  nível  de
significância adotado foi de p≤0,05. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre os 98 adolescentes, 46,9% eram do sexo masculino e 53,1% do sexo feminino, com
média de idade de 16,1±0,9 e 15,9±1,1 anos, massa corporal 101,6±16,6 e 82,6±13,2Kg, estatura
1,78±0,1  e  1,65±0,1m,  IMC  32,2±6,2  e  33,2±19,9Kg/m2,  respectivamente.  Foram  observadas
diferenças estatísticas significativas entre os sexos somente para as variáveis massa corporal  e
estatura (p≤0,001).

A tabela 1 apresenta os resultados da frequência absoluta e relativa da classificação dos
EPMC-AF dos adolescentes conforme o sexo.

Tabela  1. Frequência  absoluta  e  relativa  do  estágio  de  prontidão  para  mudança  de  comportamento  de
atividade física dos adolescentes conforme o sexo.

TOTAL
PRÉ-

CONTEMPLAÇÃO
CONTEMPLAÇÃO PREPARAÇÃO AÇÃO MANUTENÇÃO

TODOS 98(100%) 8(8,2%) 33(32,3%) 40(40,8%) 14(14,3%) 3(3,1%)

MENINOS 46(100%) 2(4,8%) 16(6,7%) 17(40,5%) 6(14,3%) 1(2,4%)

MENINAS 52(100%) 6(10,7%) 17(9,5%) 23(41,1%) 8(14,3%) 2(3,6%)

Como  esperado,  os  estágios  das  extremidades  (pré-contemplação  e  manutenção)
apresentaram menores frequências, independente do sexo, é importante ressaltar que o estágio que
apresentou maior frequência, para ambos os sexos, foi o de preparação. Resultado semelhante ao
encontrado no estudo de  DE LIMA-MOTTA et al. (2017), em que adolescentes com sobrepeso e
obesos, também apresentaram maior frequência no estágio de preparação e menor frequência no
primeiro e último estágio.

No estágio de preparação, os indivíduos já fizeram algumas reduções no seu comportamento
problema, mas ainda não atingiram uma ação efetiva, pretendendo adotá-la em um futuro próximo
(PROCHASKA et  al.,  1992).  Assim, considerando que a avaliação foi  realizada no momento de
ingresso ao tratamento com foco na mudança de comportamento, justifica-se uma maior frequência
de adolescentes no estágio de preparação.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os  resultados  do  presente  estudo,  apontaram  que,  grande  parte  dos  adolescentes
ingressantes no programa multiprofissional de tratamento da obesidade encontravam-se no estágio
de preparação para a mudança do comportamento referente a atividade física. Assim, podemos
pressupor que um programa multiprofissional de tratamento da obesidade, provavelmente contribuirá
na  formação  deum  estilo  de  vida  ativo  e  com  a  redução  do  tempo  destinado  a  atividades
sedentárias, uma vez a maioria apresentou essa intenção da mudança. Pesquisas internacionais
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tem revelado que essa simples mudança de padrão pode levar a significativos ganhos em termos de
saúde e qualidade de vida, o que, novamente, reforça a importância de programas semelhantes.
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