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Resumo 

O excesso de peso e a obesidade são um problema de saúde pública ainda longe de 

ser resolvido. Tentar perder ou manter o peso perdido são desafios comuns na vida 

de quem tem excesso de peso e obesidade. Apesar da variedade de tratamentos 

existentes que visam a gestão do peso, uma parte considerável dos indivíduos que 

tentam perder ou manter o peso perdido não serão bem-sucedidos. 

O objetivo desta tese é contribuir para o aumento do conhecimento sobre as variáveis 

que explicam a perda e a manutenção do peso perdido, através do estudo de 

diferentes populações, nas diferentes fases do processo de gestão do peso e com 

recurso a diferentes desenhos metodológicos e abordagens conceptuais. 

O estudo I apresenta o estado da arte no que diz respeito aos preditores 

comportamentais e psicossociais da perda e manutenção do peso perdido a longo 

prazo; o estudo II testa preditores pré-tratamento do controlo do peso, em mulheres 

com excesso de peso e obesidade envolvidas numa intervenção com vista à alteração 

de comportamentos no contexto de um ensaio clínico controlado e aleatorizado; o 

estudo III explora o papel do rigor do regime alimentar nos fins-de-semana e férias na 

manutenção do peso perdido em indivíduos bem sucedidos na manutenção do peso 

perdido; e o estudo IV descreve um programa comercial de gestão de peso existente 

em ginásios exclusivamente femininos em Portugal, e caracteriza os padrões 

comportamentais e psicossociais, pré-tratamento, das suas participantes. 

Constata-se que atingir o sucesso na gestão do peso não depende dos valores pré-

tratamento de variáveis relacionadas com a ingestão alimentar ou atividade física, e 

que é a alteração dos comportamentos que tem mais significado na perda e na 

manutenção do peso perdido. Verifica-se que o menor número de tentativas de perda 
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de peso anteriores é o único preditor pré-tratamento consistente de sucesso na 

gestão do peso a longo prazo, mas que há outras variáveis que devem continuar a 

ser aprofundadas no que respeita ao seu papel como potenciais preditores pré-

tratamento da perda e da manutenção do peso, mas aplicados a intervenções 

específicas e bem descritas. Confirma-se que os principais preditores que explicam o 

sucesso na perda e manutenção do peso perdido a longo prazo, são aumentar o gasto 

energético através do incremento da atividade física e da redução do aporte 

energético proveniente da alimentação, complementando com automonitorização, e 

na presença de maiores níveis de autoeficácia. Comprova-se que ainda existem 

muitas variáveis com um possível papel preditor da manutenção do peso perdido que 

estão muito pouco estudadas, particularmente o maior rigor do regime alimentar nos 

fins-de-semana. E conclui-se que um programa comercial de gestão do peso baseado 

na evidência científica pode promover a perda de peso nas mulheres que nele 

participam. 

A súmula dos contributos desta tese para a prática clínica são o enfoque na 

autorregulação flexível no aumento da atividade física e na redução do aporte 

energético, fomentando a automonitorização, e trabalhando a autoeficácia, para, em 

conjunto, prevenir a acumulação de tentativas frustradas ao longo da vida. 

Palavras-chave: Preditores; Perda de peso; Manutenção do peso perdido; Excesso 

de peso; Obesidade 
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Abstract 

Overweight and obesity are a worldwide problem far from being solved. Weight loss 

and weight loss maintenance are common challenges in the life of those suffering from 

excessive weight. Regardless of the various treatments targeting weight management, 

a substantial number of those trying to lose or maintain their weight loss will not 

succeed. 

This dissertation aims to increase the knowledge base on predictors of weight loss 

and weight loss maintenance, through studying different groups of individuals, in 

different weight management phases, and using different methodological designs and 

conceptual approaches. 

Study I describes the state of the art regarding long-term behavioral and psychosocial 

predictors of weight loss and weight loss maintenance. Study II tests pretreatment 

weight control predictors in women with overweight and obesity involved in 

randomized controlled trial weight loss intervention. Study III explores the role of diet 

strictness on weekends and holiday periods, in weight loss maintenance, in previously 

successful weight loss maintainers. Study IV describes a commercial weight 

management program offered at women-only gyms, and characterizes its participant’s 

pretreatment behavioral and psychosocial patterns. 

Achieving weight management success does not depend on pretreatment levels of 

dietary-related and exercise-related variables; instead, it is the level of behavioral 

change which better predicts weight loss and weight loss maintenance. Fewer 

previous weight loss attempts is the only reasonably consistent pretreatment predictor 

of successful weight management. Nevertheless, other variables should continue to 

be studied as potential pretreatment predictor of successful weight management, 
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mainly applied to specific and well described interventions. Long-term predictors of 

successful weight management are increasing energy expenditure through physical 

activity and decreasing energy intake through diet, complemented with self-monitoring 

and higher levels of self-efficacy. An array of other variables with a promising role as 

predictors of weight loss management are still understudied, including diet strictness 

levels during weekends. Lastly, it was observed that a commercial evidence-based 

women-only weight management program can promote weight loss. 

In conclusion, this work suggests that practical implications for practitioners are to 

focus in increasing physical activity and decreasing energy intake through a flexible 

approach, stimulating self-monitoring and improving self-efficacy, which ultimately will 

contribute to reduce the number of unsuccessful and disappointing weight loss 

attempts. 

Keywords: Predictors; Weight loss; Weight loss maintenance; Overweight; Obesity 
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Capítulo I 

Introdução 

A Organização Mundial de Saúde, utilizando como critério o Índice de Massa 

Corporal, estima que a prevalência de obesidade a nível mundial triplicou desde 1975, 

considerando que em 2016, 39% dos adultos (39% dos homens e 40% das mulheres) 

sejam classificados como tendo excesso de peso (índice de massa corporal igual ou 

superior a 25 kg/m2) e cerca de 13% (11% dos homens e 15% das mulheres) sejam 

classificados como tendo obesidade (índice de massa corporal igual ou superior a 30 

kg/m2) (WHO, 2018). Esta organização salienta que a maioria da população mundial 

habita em países onde o excesso de peso e a obesidade matam mais do que o baixo 

peso (WHO, 2018). Em Portugal, mais de metade (57,1%) da população adulta (59% 

dos homens e 55% das mulheres) possui um índice de massa corporal igual ou 

superior a 25 kg/m2 (excesso de peso) e cerca de 22,3% (20,1% dos homens e 24,3% 

das mulheres) possui um índice de massa corporal igual ou superior a 30 kg/m2 

(obesidade) (Lopes et al., 2017). Apesar de nas últimas décadas terem sido tomadas 

medidas com vista ao controlo do excesso de peso e obesidade numa miríade de 

países (e.g. serviços hospitalares públicos especializados em obesidade, acesso 

gratuito a cirurgia bariátrica e acompanhamento médico e alimentar individual, criação 

de mais e melhores infraestruturas para fomentar a prática de atividade física ou a 

taxação de alimentos com valores mais elevados de açúcar e gordura), a realidade é 

que nenhum país tem conseguido resultados significativos na obtenção de um 

decréscimo das suas prevalências (Seidell & Halberstadt, 2015). 

A perda de peso e a manutenção do peso perdido são desafios com os quais uma 

grande parte da população mundial (Santos, Sniehotta, Marques, Carraça & Teixeira, 
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2017), incluindo a população portuguesa (Santos, Andrade & Teixeira, 2015) acaba 

por se debater. Apesar de se estimar que cerca de 30% dos indivíduos na população 

em geral tenha conseguido perder pelo menos 10% do seu peso corporal máximo em 

algum momento durante a sua vida, menos de metade desses indivíduos consegue 

manter o peso perdido num intervalo temporal de 1 ano, e menos de um quarto num 

intervalo temporal de 5 anos (McGuire, Wing & Hill, 1999). 

Aprofundando os dados expostos anteriormente, verifica-se que a nível mundial cerca 

de 4 em cada 10 adultos tentou perder peso algures durante a sua vida, sendo os 

principais motivos enumerados para tentar perder peso: melhorar a aparência e a 

saúde; prevenir doenças; promover o bem-estar e/ou a condição física; e fortalecer a 

autoestima (Santos et al., 2017). Em Portugal, cerca de 24% dos adultos reportam 

estar ativamente a tentar perder peso, sendo os motivos de saúde e de bem-estar os 

mais frequentemente referidos (Santos et al., 2015). Além disso, uma parte 

significativa da população adulta reporta ter tentado manter o peso em algum 

momento da vida, tanto a nível global (23%) (Santos et al., 2017), como a nível 

nacional (19%) (Santos et al., 2015). Deste modo, e somando a perda e a manutenção 

do peso, cerca de 44% da população portuguesa reporta estar ativamente a tentar 

controlar o peso, principalmente as mulheres (53% versus 35% dos homens) e os 

indivíduos com excesso de peso ou obesidade (56% versus 39% dos indivíduos 

normoponderais) (Santos et al., 2015). 

Elencar as questões de saúde no topo dos motivos para tentar controlar o peso, está 

sustentado do ponto de vista da evidência científica disponível atualmente, pois o 

controlo do peso revela-se protetivo ao nível da saúde. Uma meta-análise de ensaios 

clínicos controlados e aleatorizados de 2015 demonstrou que em indivíduos com 

obesidade a perda de peso intencional levou a uma redução de 15% na mortalidade 
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geral (Kritchevsky et al., 2015). Existe também evidência de que a perda de peso 

intencional favorece a redução de 30 a 60% do risco de desenvolver diabetes tipo II 

em indivíduos em risco, favorece um melhor controlo glicémico - reduzindo a 

hemoglobina glicada em 0,2 a 1,0%, favorece uma redução de 25% da mortalidade 

geral em indivíduos com diabetes tipo II e favorece a melhoria do perfil lipídico, da 

pressão arterial e redução da mortalidade por doença cardiovascular em indivíduos 

com excesso de peso ou obesidade (Jensen et al., 2014). 

Para responder à elevada prevalência de excesso de peso e obesidade e às 

necessidades do elevado número de indivíduos que tentam controlar o peso, existem 

diversos tipos de intervenções disponíveis. Entre o espectro de intervenções, 

encontram-se as comportamentais com base em alterações no estilo de vida como a 

alimentação e a atividade física, as baseadas em fármacos ou em suplementos 

alimentares, e também as intervenções com recursos a cirurgia bariátrica, sendo o 

elevado atrito (i.e. desistência de participantes durante a intervenção) um problema 

transversal a qualquer uma destas intervenções. Os ensaios clínicos controlados e 

aleatorizados das intervenções comportamentais com vista à perda de peso, que 

quase sempre associam a alimentação e a atividade física, apresentam um atrito que 

ronda os 28% na fase de perda de peso e os 20%, na fase de manutenção do peso 

perdido, parecendo sustentáveis os seus efeitos no peso, pelo menos até aos 24 

meses, sendo escassa a evidência disponível sobre o que acontece após esse 

período (Dombrowski, Knittle, Avenell, Araújo-Soares & Sniehotta, 2014). Os estudos 

clínicos controlados e aleatorizados baseados em programas comerciais de perda de 

peso, não ultrapassa, usualmente, os 12 meses e a informação quanto ao atrito é 

limitada e muito variável (18 a 46%) (Gudzune et al., 2015). As intervenções baseadas 

em medicamentos apresentam um atrito entre 30 e 45%, sendo uma parte 



6 
 

considerável (27 a 40%) atribuído aos efeitos adversos decorrentes dos 

medicamentos utilizados (Khera et al., 2016), e exigem critérios de eleição (índice de 

massa corporal superior a 30 kg/m2 ou superior a 27 kg/m2 com pelo menos uma 

comorbilidade relacionada com a obesidade) (Yanovski & Yanovski, 2014). Os dados 

disponíveis sobre as intervenções com base em suplementos alimentares 

frequentemente não reportam as taxas e as causas de atrito, são de menor qualidade 

metodológica, e falham, inclusivamente, em demonstrar a sua eficácia na perda de 

peso e apresentam efeitos adversos clinicamente relevantes (Onakpoya, Winder, 

Pittler & Ernst, 2011). Os procedimentos cirúrgicos mais usuais em cirurgia bariátrica 

são realizados laparoscopicamente e incluem o “bypass” gástrico, a gastrectomia em 

manga (“sleeve” gástrico) e a gastroplastia com banda ajustável (Colquitt, Pickett, 

Loveman & Frampton, 2014), resultando em perdas de peso aos 24 meses na ordem 

dos 66, 64 e 52%, respetivamente (McGrice, Don Paul, 2015). Todavia, verifica-se 

alguma resistência por parte dos indivíduos elegíveis para a realização da cirurgia 

bariátrica (índice de massa corporal superior a 40 kg/m2 ou superior a 35 kg/m2 com 

pelo menos uma comorbilidade relacionada com a obesidade (De Luca et al., 2018), 

sendo que apenas 32% dos indivíduos com obesidade classe III a considera como 

hipótese, principalmente por consideraram que são procedimentos arriscados 

(Standford, Kyle, Claridy, Nadglowski & Apovian, 2015). Em ensaios clínicos 

controlados e aleatorizados com intervenções baseadas em cirurgia bariátrica, a 

ocorrência de efeitos adversos graves variou entre 0 e 37% e houve necessidade de 

realização de uma nova cirurgia em 2 a 13% dos participantes (Colquitt et al., 2014). 

Considerando a resistência à cirurgia bariátrica, os critérios para a realização de 

cirurgia bariátrica e para a prescrição de medicamentos para o tratamento da 

obesidade, e considerando as contraindicações, os efeitos adversos, os encargos 
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financeiros, a falta de evidência sobre a sua eficiência e a relação risco-benefício 

duvidosa de intervenções baseadas em suplementos alimentares, sobressaem as 

intervenções comportamentais com base em alterações no estilo de vida, como na 

alimentação e na atividade física, como a opção mais viável para a maioria dos 

indivíduos da população em geral que tentam controlar o peso (Ramage, Farmer, 

Eccles & McCarger, 2014). 

A incapacidade da maioria dos indivíduos em manterem um peso saudável verifica-

se não só através do aumento de peso corporal ao longo da vida, mas também 

através da manifesta incapacidade demonstrada pela maioria das pessoas para 

manter o peso perdido (Dansinger, Tatsioni, Wong, Chung & Balk, 2007; Dombrowski 

et al., 2014). O estudo dos preditores da perda e manutenção do peso perdido torna-

se, assim, fundamental para que se perceba o que determina, promove ou dificulta a 

obtenção e manutenção de resultados a longo prazo, possibilitando o planeamento 

de programas que tenham em conta as particularidades dos seus participantes 

durante as diferentes fases do processo de gestão do peso, aumentando assim a 

probabilidade da obtenção de sucesso a longo prazo (Elfhag & Rössner, 2005). Um 

preditor do controlo do peso é um fator associado à diferença de peso, 

presumivelmente envolvido na causa dessa diferença. É importante definir e 

diferenciar, dentro dos preditores da gestão do peso, os moderadores e os 

mediadores do controlo do peso. Um moderador do controlo do peso é uma variável 

quantitativa ou qualitativa que afeta a direção entre um determinado preditor em 

estudo (variável independente) e um resultado relacionado com o peso (e.g. a 

diferença de peso num determinado período de tempo ou um critério percentual de 

perda ou manutenção do peso perdido) (Baron & Kenny, 1986). A identificação de 

moderadores do controlo do peso poderá levar a determinar em que indivíduos se 



8 
 

deverão utilizar determinados tratamentos em detrimento de outros, de acordo com o 

perfil do participante em causa, auxiliando na tomada de decisão por parte dos 

profissionais que trabalham na área da gestão do peso, sobre intervenções, 

tratamentos e estratégias a aconselhar em cada caso (Kraemer & Wilson, 2002). Um 

mediador do controlo do peso é uma variável que explica os mecanismos por detrás 

da relação entre o preditor e o resultado, avaliando se esta relação funciona através 

do mediador em análise (Baron & Kenny, 1986). Na prática, a identificação de 

mediadores do controlo do peso podem ajudar a explicar, por exemplo, quais os 

mecanismos que levam a que uma intervenção tenha o seu efeito (Kraemer & Wilson, 

2002). 

A gestão do peso é um processo dinâmico, com uma fase pré-tratamento, uma fase 

de tratamento (normalmente de perda de peso) e uma fase pós-tratamento 

(normalmente de manutenção do peso perdido), sendo estas duas últimas 

especialmente suscetíveis a recaídas (Stubbs et al., 2011). Os estudos clínicos 

controlados e aleatorizados na área da gestão do peso, apenas avaliam, na maioria 

das vezes, dados antropométricos e metabólicos, sendo menos comum a avaliação 

(concomitante ou isolada) de grupos de potenciais preditores, como as variáveis 

psicossociais ou as relacionadas com o peso, em qualquer fase do processo de 

gestão do peso (pré-tratamento, tratamento e pós-tratamento). Estes estudos tendem 

ainda a possuir períodos de acompanhamento curtos (há poucos dados superiores a 

24 meses) (Dombrowski et al., 2014), o que limita as possibilidades de investigação 

na área dos preditores da perda e da manutenção do peso perdido. 

A mais recente revisão sistemática sobre preditores psicossociais pré-tratamento da 

gestão do peso (Carraça, Santos, Mata & Teixeira, 2018) apenas identificou como 

preditor pré-tratamento consistente da perda do peso perdido um menor número de 
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tentativas anteriores. Todavia outros potenciais preditores mostraram evidência 

mista, como o índice de massa corporal inicial, a autoeficácia para a alimentação, a 

insatisfação com a imagem corporal, as expectativas de resultados, a autoeficácia 

para o exercício, a autoestima, o “locus” de controlo para o peso e a ansiedade. Foram 

também identificados como não preditores, a ingestão emocional, a sintomatologia 

depressiva, a desinibição alimentar, a ingestão externa, a restrição alimentar 

cognitiva, a perceção de fome e a qualidade de vida geral e ligada à saúde. Foram 

ainda citados como potenciais preditores, mas que não estavam suficientemente 

estudados, as variáveis motivacionais (e.g. motivação autónoma e controlada), a 

autoeficácia para o controlo do peso, a qualidade de vida relacionada com o peso, a 

perceção de barreiras para o exercício físico, a magnitude da perda de peso em 

tentativas anteriores e os comportamentos bulímicos, sugerindo a necessidade de 

mais investigação na área dos preditores pré-tratamento da perda e manutenção do 

peso perdido (Carraça et al., 2018). 

Os preditores de manutenção do peso perdido que vinham sobressaindo como os 

mais consistentes na literatura científica das últimas duas décadas, incluem atingir o 

objetivo de perda de peso desejado, maior perda de peso inicial, estilo de vida 

fisicamente ativo, padrão regular de refeições, tomar o pequeno-almoço, controlo 

alimentar cognitivo mais flexível, automonitorização regular do peso, capacidade de 

controlar “cravings” e possuir uma vida estável (Elfhag & Rössner, 2005; IOM, 1995). 

A mais recente revisão sistemática sobre determinantes de manutenção do peso 

perdido (Varkevisser, van Sralen, Kroeze, Ket & Steenhuis, 2019), aponta como 

preditores de sucesso na manutenção do peso perdido a automonitorização (do peso, 

da alimentação e da atividade física), o aumento da atividade física, o controlo de 

porções, reduzir o consumo de alimentos não saudáveis, reduzir o aporte energético 
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da alimentação, aumentar o consumo de hortofrutícolas, reduzir o consumo de 

bebidas açucaradas, reduzir o aporte de gordura, aumentar o aporte proteico em 

detrimento do aporte de hidratos de carbono e de gordura, a autoeficácia (para o 

exercício, alimentação e gestão do peso), a autovalorização física e possuir reduzida 

desinibição interna. Esta revisão identificou também variáveis que consistentemente 

se apresentam como não preditoras da manutenção do peso perdido, como a idade, 

o sexo, o nível socioeconómico, a história do peso, o nível de atividade física antes 

do tratamento, comer fora de casa ou em restaurantes durante a fase de manutenção 

do peso, a utilização de substitutos de refeição, o aporte proteico, o consumo de 

peixe, o consumo de cereais integrais, o stresse psicológico e o baixo controlo de 

impulsos. Por fim, a referida revisão sustenta a necessidade de maior investigação 

na área dos preditores da manutenção do peso perdido, indicando um grande número 

de variáveis que já foram contextualizadas e avaliadas em pelo menos um estudo, 

mas cuja evidência atualmente disponível ainda não permite tirar conclusões sobre o 

seu papel na manutenção do peso perdido: o estado civil, o peso inicial, o índice de 

massa corporal inicial, a massa gorda corporal inicial, a perda de peso inicial, a 

duração da perda de peso até ao objetivo desejado, a velocidade da perda de peso, 

a duração da manutenção do peso, o tabagismo, a contagem de hidratos de carbono 

ou de gorduras, a melhoria da capacidade cardiorrespiratória, o tempo passado a ver 

televisão, o tempo passado sentado, a restrição do consumo de bebidas alcoólicas, 

a disponibilidade de alimentos não saudáveis, o suporte social, o histórico de 

provocações relacionadas com o peso, a restrição alimentar cognitiva, o aumento da 

restrição alimentar, a flexibilidade alimentar após a perda de peso, a ingestão externa, 

as compensações alimentares, seguir uma dieta específica (e.g. com base num livro 

sobre uma dieta específica), já possuir uma alimentação saudável, começar a ter uma 



11 
 

alimentação mais saudável, a utilização de produtos magros durante a perda ou a 

manutenção do peso perdido, o saltar refeições, o consumo regular de pequeno-

almoço, o aporte energético inicial, o consumo de refeições pré-preparadas, a 

diminuição do consumo de carne, o consumo inicial de hortofrutícolas, o consumo 

inicial de “fast food” e doces, cozinhar com maior quantidade de gordura, a alteração 

do consumo de bebidas não açucaradas, o consumo de água, a alteração no 

consumo de cálcio, o aporte inicial de fibra alimentar, o aporte de hidratos de carbono, 

o aporte inicial de gordura, a desinibição externa, o humor, a autoestima, o 

autoconceito como pessoa fisicamente ativa, o autoconceito como uma pessoa com 

sucesso na gestão do peso, a depressão, o stresse relacionado com a 

automonitorização do peso, as dificuldades psicossociais, as emoções, as barreiras 

para ter uma alimentação saudável, a perceção de escolha, a perceção de esforço 

durante o exercício físico, a discrepância para a imagem corporal considerada ideal, 

a autoconsciência, as preocupações com a forma corporal, a satisfação com a 

imagem corporal, a autoperceção da forma corporal, a perceção da discrepância entre 

o peso atual e o peso desejado, a perceção do excesso de peso em terceiros, o 

reforço (positivo e negativo), as variáveis motivacionais, as variáveis relacionadas 

com a qualidade de vida e seguir programas comerciais de perda de peso 

(Varkevisser et al., 2019). 

Existem atualmente diversos programas comerciais na área da gestão do peso, 

presentes em diferentes contextos, desde clínicas médicas, estéticas e desportivas, 

passando pelos ginásios e farmácias, até centros multidisciplinares especializados na 

gestão do peso. Denota-se um aumento do número de publicações científicas, 

algumas delas de elevada qualidade e publicadas em revistas científicas de 

referência, que têm como base programas comerciais (internacionalmente 
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reconhecidos) que visam principalmente a perda de peso e/ou manutenção do peso 

perdido. São exemplos o “Weight Watchers” (Barraj, Murphy, Heshka, & Katz, 2014; 

Lowe, Kral & Miller-Kovach, 2008; Stuart & Guire, 1978) ou o “Slimming World” 

(Buckland et al., 2018; Duarte et al., 2017; Jolly et al., 2011; Stubbs, Morris, Pallister, 

Horgan, & Lavin, 2015), embora em Portugal esta linha de investigação ainda se 

encontra pouco explorada. 

O sucesso na perda de peso é usualmente definido como uma perda de 5 ou 10% do 

peso durante a intervenção (IOM, 1995), pois existe evidência dos benefícios de 

saúde obtidos com reduções de peso dessa magnitude (Jensen et al., 2014; 

Kritchevsky et al., 2015). A manutenção do peso tem sido definida como uma variação 

inferior a 3% do peso corporal (Stevens, Truesdale, McClain & Cai, 2006), ainda que, 

tenham sido usadas outras referências como critério para definir a manutenção do 

peso perdido, como por exemplo uma recuperação inferior a 75% do total do peso 

perdido, após a perda de pelo menos 5% do peso corporal inicial (Phelan, Wing, Loria, 

Kim & Lewis, 2010). 

Nos últimos 20 anos emergiu uma nova linha de investigação na área da gestão do 

peso com o aparecimento do Registo Nacional do Controlo de Peso dos Estados 

Unidos da América (“The National Weight Control Registry”), através do recrutamento, 

na comunidade, de indivíduos que obtiveram sucesso na perda e manutenção do 

peso perdido, nomeadamente que tenham perdido pelo menos 13,6 kg e conseguido 

manter essa perda de peso durante pelo menos 1 ano (Klem, Wing, McGuire, Seagle 

& Hill, 1997). Esta linha de investigação que se debruça em indivíduos previamente 

com sucesso na gestão do peso, avaliados no momento de admissão no estudo e 

prospetivamente, foi entretanto seguida noutros países, como a Alemanha (Feller et 

al., 2015), a Finlândia (Soini, Mustajoki & Eriksson, 2016), a Grécia (Karfopoulou et 
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al., 2107), a Holanda (ainda sem resultados publicados) e Portugal (Vieira et al., 

2014), o que contribuiu para aumentar o conhecimento sobre as características de 

quem conseguiu atingir sucesso na gestão do peso. 
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Objetivos 

O objetivo desta tese é contribuir para o aumento do conhecimento sobre os 

processos envolvidos na gestão do peso, particularmente através do estudo das 

variáveis que predizem a perda e a manutenção do peso perdido. Visa-se perseguir 

esse intuito através i) da revisão da literatura disponível sobre preditores da perda e 

manutenção do peso perdido, com enfoque nos preditores comportamentais e 

psicossociais; ii) testando preditores pré-tratamento do controlo do peso em mulheres 

com excesso de peso e obesidade envolvidas numa intervenção com vista à alteração 

de comportamentos num ensaio clínico controlado e aleatorizado (PESO – Promoção 

do Exercício e Saúde na Obesidade); iii) avaliando o papel da variável “rigor do regime 

alimentar” nos fins-de-semana (versus durante a semana) e férias (versus durante o 

resto do ano) na manutenção do peso perdido, em indivíduos com sucesso na 

manutenção do peso perdido, participantes do Registo Nacional do Controlo de Peso; 

e iv) descrevendo um programa comercial de gestão de peso existente em ginásios 

exclusivamente para mulheres em Portugal (Programa VivafitResults®, da rede de 

ginásios Vifafit®), caracterizando os padrões comportamentais e psicossociais pré-

tratamento das suas participantes. 
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Resumo 

Perder e, sobretudo, manter o peso perdido a longo prazo continua a ser um desafio 

para a maioria dos indivíduos, apesar da investigação emergente nesta área. A 

identificação de fatores chave na gestão do peso é assim essencial para melhorar a 

eficácia das intervenções comportamentais de tratamento do excesso de peso e 

obesidade. Esta revisão conceptual de revisões pretende sumariar o estado da arte 

no que respeita aos preditores comportamentais e psicossociais da perda e 

manutenção do peso perdido a longo-prazo, em indivíduos com excesso de peso e 

obesidade envolvidos em intervenções no estilo de vida. 

Os principais preditores que explicam o sucesso na perda e manutenção do peso 

perdido a longo prazo são os que afetam diretamente o equilíbrio energético, seja 

pelo aumento do gasto energético, através da prática de maiores níveis de atividade 

física, seja pela redução do aporte energético, através do aumento do aporte proteico 

e de fibra alimentar em detrimento do aporte de gordura e açúcar. Uma maior 

perceção de autoeficácia para realizar uma alimentação saudável, praticar atividade 

física regular e gerir o peso, assim como o desenvolvimento de competências 

autorregulatórias, como a automonitorização do peso e de comportamentos 

associados, parecem ser fatores complementares chave. No que se refere a 

preditores de pré-tratamento, o único que se revela consistentemente associado ao 

sucesso na gestão do peso a longo prazo é um menor número de tentativas de perda 

de peso anteriores, provavelmente porque a experiência de repetidas tentativas mal 

sucedidas pode estar relacionada com um perfil psicológico mais vulnerável ao 

insucesso, caracterizado por atitudes de ceticismo e passividade. 

Palavras-Chave 
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Abstract 

Despite the increasing research on weight loss management, weight loss and weight 

loss maintenance remain a challenge for most of those trying to manage their weight. 

Identifying key factors in weight management is therefore essential to make obesity 

interventions more effective. This conceptual review of reviews aims to assemble the 

state of the art in what concerns the behavioural and psychosocial predictors of weight 

loss and weight loss maintenance in the long run, in individuals with overweight and 

obesity involved in lifestyle interventions. 

The main predictors of successful long-term weight loss and maintenance are those 

directly affecting energy balance, either by increasing energy expenditure through 

physical activity, or by reducing energy intake through increased protein intake and 

dietary fiber, and reduced fat and sugar intake. Higher perception of self-efficacy for 

healthy eating, physical activity and weight management, as well as self-regulatory 

skills, like self-monitoring of weight and related behaviors seem to be key ancillary 

factors. Fewer previous weight loss attempts are the only consistent pretreatment 

predictor of successful long-term weight management, potentially because a history 

of recurrent dieting attempts can be related to a psychological profile that is more 

vulnerable to failure, characterized by attitudes of skepticism and passivity. 

Keywords 

Predictors, Weight Loss, Weight Loss Maintenance, Review of Reviews 

Introdução 

O excesso de peso e a obesidade estão entre os problemas de saúde pública mais 

importantes da atualidade. Em Portugal, mais de metade da população adulta 
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apresenta um Índice de Massa Corporal (IMC) igual ou superior a 25 kg/m2 (1) e cerca 

de 44% da população reporta estar ativamente a tentar gerir (perder ou manter) o 

peso, principalmente as mulheres (53% vs. 35% dos homens) e os indivíduos com 

excesso de peso ou obesidade (56% vs. 39% dos indivíduos com peso normal) (2). 

Contudo, as taxas de sucesso a longo prazo são relativamente baixas: o peso perdido 

em intervenções comportamentais é geralmente recuperado na sua totalidade no 

espaço de três a cinco anos (3-6). 

A gestão do peso é um processo dinâmico, com uma fase pré-tratamento, uma fase 

de tratamento (perda de peso) e uma fase pós-tratamento (manutenção do peso 

perdido), podendo haver recaídas durante a perda ou manutenção do peso perdido 

(7). O sucesso na perda de peso é usualmente definido como uma perda de 5 ou 10% 

do peso durante a intervenção (8) e a manutenção do peso tem sido definida como 

uma variação inferior a 3% do peso corporal (9), existindo evidência dos benefícios 

de saúde obtidos com reduções de peso dessa magnitude (10, 11). Identificar e 

aprofundar a compreensão sobre variáveis que predizem o sucesso na perda e 

manutenção do peso perdido a longo prazo permitirá aos profissionais selecionar as 

estratégias mais indicadas em função das características de cada indivíduo e 

desenvolver intervenções mais eficazes na perda de peso e na sua manutenção (12, 

13).  

Encontra-se publicada vasta literatura científica sobre preditores da perda e 

manutenção do peso perdido em humanos, quer como investigações originais (e.g. 

14, 15), quer como revisões conceptuais ou sistemáticas (e.g. 12, 16, 17). Neste 

sentido, o objetivo desta revisão conceptual de revisões é sumariar a evidência 

científica existente no que respeita aos preditores comportamentais e psicossociais 

em intervenções do estilo de vida. Para o alcançar foram identificadas 60 revisões de 
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literatura potencialmente relevantes para dar resposta aos objetivos propostos e após 

leitura integral das mesmas, 30 foram selecionadas e incluídas nesta revisão de 

revisões. 

Texto principal 

Preditores comportamentais  

Poucos ensaios clínicos controlados e aleatorizados na área da gestão de peso a 

longo prazo focam a sua intervenção apenas na componente de atividade física (AF), 

mas contemplam o incremento da AF como parte da intervenção. Contudo, existe 

uma grande disparidade entre estudos quanto aos protocolos de AF aplicados (18). 

Estes protocolos vão desde caminhadas de 20 a 30 minutos, 3 a 5 vezes por semana 

(19), até caminhadas diárias de 60 minutos (20). 

O nível de AF não se apresenta como um preditor pré-tratamento da perda e 

manutenção do peso perdido (21, 22). No entanto, o aumento da AF do pré-

tratamento para o tratamento e pós-tratamento estabelece-se como um forte preditor 

do sucesso na manutenção do peso perdido (21). Nas revisões de literatura sobre o 

impacto da AF na gestão do peso, os autores concluíram que apesar dos ensaios 

clínicos controlados e aleatorizados não identificarem de forma consistente a AF 

como um preditor de sucesso para a perda e manutenção do peso perdido, os estudos 

observacionais e pré-clínicos suportam a utilidade da AF em programas de gestão do 

peso, corroborando o forte racional teórico das respostas biológicas à AF (e.g. 

aumento da sensibilidade à insulina e à leptina, aumento da taxa metabólica de 

repouso e da oxidação de gordura) na perda e na manutenção do peso perdido, 

principalmente em indivíduos menos suscetíveis a adotar comportamentos 

compensatórios (21, 23, 24). A baixa adesão aos protocolos de AF verificada nos 
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ensaios clínicos controlados e aleatorizados e a consequente variação na quantidade 

de AF efetivamente realizada, somada ao facto dos desenhos destes estudos não 

considerarem de antemão a tendência dos participantes para realizar AF 

regularmente, poderão condicionar a capacidade dos ensaios clínicos controlados e 

aleatorizados confirmarem a AF de forma mais sólida como um preditor consistente 

da perda e manutenção do peso perdido (24). Níveis mais elevados de energia 

despendida através da participação em AF e menor tempo despendido em 

comportamentos sedentários apresentam-se quase sempre como características dos 

indivíduos que atingem o sucesso na manutenção do peso perdido (25). 

A maioria dos estudos na área da gestão do peso a longo prazo soma a componente 

alimentar ao aumento da AF nas alterações de estilo de vida (18). O aporte 

energético, de macronutrientes e o aporte de nutrientes ou grupos de alimentos 

específicos não se apresentam como preditores pré-tratamento da manutenção do 

peso perdido. No entanto, qualquer intervenção que induza um balanço energético 

negativo no indivíduo, quer através do aumento do gasto energético pela AF, quer 

através de uma diminuição do aporte energético pela alimentação (desde dietas de 

muito baixo valor energético, passando pelas dietas hiperproteicas ou pelas dietas 

“low-fat” e “low-carb”), é preditora do sucesso na perda de peso, desde que haja 

adesão por parte dos participantes ao protocolo alimentar e de AF prescrito (25-27). 

As dietas “low-fat” e “low-carb”, que têm sido bastante estudadas no âmbito da perda 

de peso, têm demonstrado resultados sobreponíveis na perda e na posterior 

manutenção do peso perdido, transportando para o balanço energético e para a 

adesão a longo prazo o ónus desse sucesso (21, 26-30). A título de exemplo, o maior 

e mais recente ensaio clínico controlado e aleatorizado sobre o impacto do genótipo 

e da sensibilidade à insulina (fatores usualmente apontados como determinantes) na 
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perda de peso, concluiu que a perda de peso, após uma intervenção de 12 meses por 

via de uma dieta saudável “low-fat” e de uma dieta saudável “low-carb”, não era 

determinada pelo património genético ou pela sensibilidade à insulina doseada pré-

tratamento (27). 

Contudo, existem outros fatores relacionados com alterações comportamentais em 

intervenções no estilo de vida que conseguem predizer o sucesso na perda e 

manutenção do peso perdido, nomeadamente um maior aporte de fibra alimentar (25, 

30), um menor aporte de gordura (21, 30) e um maior aporte proteico em detrimento 

do aporte de hidratos de carbono e gordura (25, 31). Alguns dos potenciais 

mecanismos apontados como explicativos para o papel da proteína como adjuvante 

na gestão do peso são a melhoria da composição corporal – preservação da massa 

isenta de gordura, potenciando a perda de massa gorda e a melhoria da regulação 

hormonal do apetite devido à supressão da produção de grelina e ao estímulo à 

produção de péptido YY e GLP-1 (25, 31). Alterações no comportamento alimentar 

como reduzir a dimensão das porções, aumentar o consumo de hortofrutícolas e 

reduzir o consumo de bebidas açucaradas são preditores de sucesso, enquanto que 

fazer refeições fora de casa (em restaurantes) ou usar suplementos substitutos da 

refeição estão sustentados na literatura como fatores não preditores de sucesso na 

manutenção do peso perdido (21). 

As recomendações alimentares incluídas nas intervenções no estilo de vida são muito 

variadas, existindo abordagens que aconselham dietas de muito baixo valor 

energético, com valores inferiores a 800 kcal por dia, na fase de perda de peso (18, 

26). Já na fase de manutenção do peso perdido, alguns estudos aconselham a 

manutenção do aporte energético adotado durante a fase de perda de peso, o que 

pode ser considerado irrealista a longo prazo visto poder significar um contínuo 
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balanço energético negativo, enquanto estudos recomendam dietas isoenergéticas 

relativamente ao gasto do indivíduo (18). 

Novamente, a baixa adesão a longo prazo verificada na maioria destas intervenções 

e respetivos períodos pós-tratamento é o principal fator que nos impede de tirar 

conclusões mais consistentes sobre que protocolos alimentares e de AF melhor 

predizem o sucesso na perda e na manutenção do peso perdido (32). Uma revisão 

sistemática com meta-análise de ensaios clínicos controlados e aleatorizados 

concluiu que intervenções que visam alterações do estilo de vida são efetivas na 

perda e na manutenção do peso perdido até 24 meses, todavia refere que a evidência 

existente da sua eficiência é limitada num espectro temporal superior. Dos 45 estudos 

identificados nesta revisão, a intervenção mais duradoura foi de 30 meses e a média 

de duração de 12 meses (42 dos 45 estudos tinham a duração de 12 meses) (18). 

Uma outra revisão sistemática (a mais recente que compõe esta revisão de revisões) 

que para além de incluir ensaios clínicos controlados e aleatorizados também incluiu 

ensaios clínicos aleatorizados não controlados e estudos longitudinais sem 

intervenção, mostra que dos 49 estudos incluídos (com a duração mínima de 12 

meses) o mais longo era de 10 anos e a duração média era de 30 meses (21). 

Paralelamente à AF e à alimentação, estratégias autorregulatórias como a 

automonitorização da alimentação, da AF e do peso são frequentemente 

aconselhadas em programas de gestão do peso (18, 21, 30) e as três apresentam-se 

como preditoras de sucesso na perda e manutenção do peso perdido (21, 30, 33-36). 

Contudo, quando avaliadas no pré-tratamento são consideradas não preditoras da 

perda e manutenção do peso perdido (21, 36), provavelmente devido às próprias 

intervenções trabalharem e estimularem a automonitorização (18, 21, 30) e à 

escassez de estudos que avaliem a automonitorização no pré-tratamento (e.g. 2 em 
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22 estudos numa revisão sistemática sobre o papel da automonitorização na perda 

de peso) (34). 

Preditores psicossociais 

No que respeita a preditores pré-tratamento, um menor número de tentativas de perda 

de peso anteriores foi identificado como o preditor mais consistente de sucesso na 

perda de peso e na manutenção do peso perdido (8, 12, 16, 17). Todavia, a maioria 

das variáveis psicossociais não têm confirmado o seu potencial como preditores pré-

tratamento da perda e manutenção do peso perdido (16, 17, 37). Vários fatores, 

previamente considerados como barreiras para a gestão eficaz do peso, foram 

identificados como não preditores, nomeadamente a compulsão alimentar, a ingestão 

emocional, a ingestão externa, a perceção de fome, a desinibição alimentar, a 

sintomatologia depressiva, a restrição alimentar cognitiva e a qualidade de vida (geral 

e relacionada com o peso) (17). A autoeficácia para a alimentação e para o exercício, 

a insatisfação com a imagem corporal, os objetivos de perda de peso, a autoestima, 

o “locus” de controlo e a perceção de stresse e ansiedade, têm sido classificados 

como preditores pré-tratamento com evidência mista (16, 17). A motivação autónoma 

e controlada, a prontidão para iniciar o processo de perda de peso, a autoeficácia 

geral e para a gestão do peso, a qualidade de vida (específica para a obesidade), a 

perceção das consequências da obesidade, a sensação de privação durante a 

alimentação, a perceção de barreiras para o exercício físico, a perda de peso em 

tentativas anteriores, o uso de recompensas ou punições, a perceção de 

comportamentos de risco e o comportamento bulímico ainda não se encontram 

suficientemente estudadas para que se retirem conclusões como preditores pré-

tratamento da perda e manutenção do peso perdido (16, 17, 21). 
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Uma revisão sistemática que avaliou preditores da perda de peso a longo prazo em 

intervenções baseadas em alterações no estilo de vida, identificou que melhorias ao 

nível da imagem corporal (principalmente na satisfação com a imagem corporal), 

maior motivação autónoma para a AF, maior autoeficácia para a alimentação e para 

o exercício são os fatores que melhor explicam a variabilidade dos resultados 

alcançados (33). Numa outra revisão sistemática que avaliou preditores da 

manutenção do peso perdido a longo prazo, a autoeficácia para a alimentação, para 

o exercício físico e para a gestão do peso, a autovalorização física e menor 

desinibição alimentar interna mostraram-se preditores de sucesso, enquanto que o 

stresse psicológico, o fraco controlo de impulsos, o reforço (positivo ou negativo) 

mostraram-se não preditores. Já variáveis relacionadas com o humor, depressão, 

motivação, imagem corporal (com exceção da autovalorização física) e qualidade de 

vida não apresentam evidência suficiente para que se confirme o seu papel preditor 

da manutenção do peso perdido no longo prazo (21). 

Análise crítica 

Apesar das intervenções que incluem alterações do estilo de vida serem 

consensualmente consideradas como eficazes na perda de peso, a literatura científica 

sobre a viabilidade dos protocolos alimentares e de AF usados na manutenção do 

peso perdido é insuficiente, verificando-se uma elevada variabilidade individual na 

resposta e na adesão, e uma frequente recuperação do peso perdido (com 

magnitudes distintas) após a intervenção. Algumas limitações metodológicas 

dificultam a avaliação adequada dos motivos da recuperação subsequente do peso, 

nomeadamente as ferramentas usadas para a avaliação da ingestão alimentar, como 

os questionários de frequência alimentar e os diários alimentares. Ao rever a 

evidência existente, fica claro que são necessários mais ensaios clínicos controlados 
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e aleatorizados que utilizem a água duplamente marcada para estimar a energia gasta 

e aportada, sabendo que os elevados custos são uma barreira. 

A homogeneidade dos indivíduos que compõem as amostras na grande maioria dos 

estudos nesta área é mais um aspeto a considerar, impedindo a generalização dos 

resultados a outros que não mulheres caucasianas com excesso de peso e 

obesidade. Numa revisão sistemática que investigou o impacto da automonitorização 

da AF, da alimentação e do peso na perda de peso, apenas 2 estudos (dos 22 

incluídos) não tinham uma amostra constituída maioritariamente por mulheres 

caucasianas (34). Noutra revisão sistemática mais recente, com objetivos 

semelhantes à anterior, mas que se cingiu à avaliação de estudos controlados e 

aleatorizados, apenas 1 estudo (dos 6 incluídos) não tinha uma amostra composta 

essencialmente por mulheres caucasianas (35). 

Apesar de apresentarem racionais teóricos fortes, a maioria das variáveis 

psicossociais potencialmente preditoras de sucesso na perda de peso e manutenção 

do peso perdido encontram-se pouco estudadas (16, 17, 21, 33, 37). Alguns destes 

constructos apresentam resultados inconsistentes, possivelmente porque os 

instrumentos utilizados para os avaliar não foram desenhados e validados 

especificamente para indivíduos com excesso de peso e obesidade e pelo facto de 

serem avaliados com base em instrumentos distintos nos diferentes estudos. 

Frequentemente os instrumentos utilizados para avaliar as variáveis psicológicas 

pecam pela sua inespecificidade e heterogeneidade (37). A identificação de 

subgrupos de indivíduos e o desenvolvimento e validação de instrumentos mais 

fiáveis e compreensivos, especificamente desenhados para indivíduos com excesso 

de peso e obesidade deve ser uma prioridade, de modo a melhorar o conhecimento 

sobre a importância destas variáveis na gestão do peso (37). Por outro lado, a grande 
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diversidade de instrumentos utilizados para avaliar constructos psicossociais 

semelhantes pode não só gerar resultados discrepantes, mas também dificultar a sua 

interpretação porque as subdimensões avaliadas não coincidem (38). Por exemplo, 

os estudos que avaliam a restrição alimentar nem sempre recorrem aos mesmos 

instrumentos (38) e nomeadamente a restrição alimentar cognitiva não é analisada 

separadamente nas suas dimensões rígida e flexível (12, 16, 33), apesar de 

representarem formas distintas de restrição alimentar e possuírem diferentes relações 

com o sucesso na gestão do peso (39). A restrição alimentar cognitiva correlaciona-

se, ainda que de forma inconsistente, com o sucesso na gestão do peso, todavia, não 

houve até hoje nenhum estudo que tenha avaliado como se interrelacionam os 

diferentes instrumentos utilizados para a avaliar, nem quais os que melhor predizem 

a perda e manutenção do peso perdido. 

A definição e o estudo de diferentes perfis de sucesso na perda e manutenção do 

peso perdido, com base nas características que os indivíduos apresentam (e.g. 

personalidade, satisfação com a imagem corporal, autoestima, perfecionismo e 

narcisismo), pode ser um caminho a seguir nesta área. A título de exemplo, um estudo 

com base nos diferentes resultados alcançados na caracterização de indivíduos que 

estavam ativamente a tentar controlar o peso (“dieters”), sugere que diferentes 

instrumentos de avaliação da restrição alimentar cognitiva identificam diferentes tipos 

de “dieters”. Neste estudo sobressaíram dois tipos de “dieters”: os “ioiôs”, 

caracterizados pelas flutuações de peso e frequentes episódios/fases de desinibição 

alimentar, e os “moderados”, que conseguem atingir um controlo do peso sustentado 

através de um comportamento alimentar “aparentemente mais normal” (38). 

Com a evolução nos métodos estatísticos de predição e com cada vez mais dados 

disponíveis sobre indivíduos a tentar gerir o peso, quer provenientes de programas 
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comerciais de perda de peso, quer de “gadgets” e aplicações que auxiliam na 

automonitorização da AF, da alimentação e do peso, seria interessante que fossem 

também inseridas questões que avaliassem outros preditores (e.g. psicossociais) de 

modo a aumentar o conhecimento sobre a sua influência na gestão do peso (40). 

Considerando a evidência disponível e cruzando-a com os recursos usualmente 

disponíveis (tempo e dinheiro), parece-nos fundamental que se invista no 

desenvolvimento de instrumentos com aplicação prática em consultório, que 

possibilitem ao clínico de forma rápida e simples, caracterizar o perfil do utente no 

pré-tratamento, mas também no decorrer do tratamento (alterações nas variáveis 

modificáveis) e no pós-tratamento, de forma a potenciar a perda e a manutenção do 

peso perdido a longo prazo. A presente revisão de revisões pode ainda colmatar a 

lacuna de uma revisão atual em português sobre preditores comportamentais e 

psicossociais da perda e manutenção do peso perdido a longo prazo, contribuindo 

para a atualização dos profissionais de saúde que trabalham em gestão do peso. 

Conclusões 

Atingir o sucesso na gestão do peso não depende dos valores pré-tratamento de 

variáveis relacionadas com a ingestão alimentar ou AF, sendo a alteração 

comportamental que mais significado tem nestes processos. 

O menor número de tentativas de perda de peso anteriores é o único preditor pré-

tratamento consistentemente associado ao sucesso na gestão do peso a longo prazo, 

o que responsabiliza ainda mais os profissionais a procurarem sempre a melhor 

intervenção disponível para cada indivíduo, sob pena de apenas contribuírem para o 

aumento da resistência à perda e manutenção do peso perdido em tentativas 

subsequentes. 
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Os principais preditores que explicam o sucesso na perda de peso e manutenção do 

peso perdido a longo prazo são o aumento do gasto energético através do incremento 

da AF e da redução do aporte energético proveniente da alimentação, através do 

aumento do aporte proteico em detrimento do aporte de gordura e açúcar, do aumento 

do aporte de fibra alimentar e do consumo de hortofrutícolas. Competências 

autorregulatórias, como a automonitorização da AF, alimentação e peso, na presença 

de maiores níveis de autoeficácia para a alimentação, exercício e gestão do peso, 

parecem ser fatores complementares chave. 
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Abstract 

Background: Even in very effective weight control programs, many individuals fail to 

achieve meaningful weight loss and some regain the weight lost close to pretreatment 

levels. This is mostly due to behavioral and psychological factors, which undermine 

their chances. 

Objectives: Identifying behavioral and psychological pretreatment predictors of 12- 

and 36-month weight control in women with overweight and obesity, involved in a 

behavioural weight management intervention. 

Method: A sample of 221 women participated in a 12-month randomized controlled 

trial on weight management with a 24-month follow-up (n=156). Significant weight loss 

pretreatment predictors for intervention and control groups (completers-only and 

baseline observation carried forward analyses) were included in multiple linear 

regressions, in order to achieve the most efficient predictive models. 

Results: Fewer weight loss attempts in the last year positively predicted weight loss at 

12-months in the intervention group, explaining 6% of the variance. At 36-months in 

the intervention group, 20.2% of the weight change variance (completers-only) was 

explained by lower eating disinhibition and higher perception of the impact of weight 

on quality of life, and 9.8% (baseline observation carried forward) was explained by 

higher self-esteem and lower weight loss expectations. In the control group, higher 

exercise self-efficacy and a more internal weight locus of control predicted weight loss 

at 36-months, explaining 13.9% of the variance (completers-only). 

Conclusions: Fewer previous weight loss attempts were identified as the most efficient 

pretreatment predictor of short-term weight control. Lower eating disinhibition, higher 

perception of the impact of weight on quality of life, higher self-esteem, lower weight 
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loss expectations, higher exercise self-efficacy and more internal weight locus of 

control seem to be key for long-term success. 

Introduction 

Overweight and obesity pose a major public health threat, due to their well-

documented contribution to a wide-range of chronic diseases [1]. Annually, 42% of 

adults worldwide try to lose weight and 23% try to maintain weight loss [2]. However, 

an important proportion of those trying to control their weigh will not achieve success, 

mostly due to behavioural and physiological barriers undermining their chances. A 

better understanding of how these behavioural and psychological barriers are related, 

how they vary between individuals and how they can be overcome, can lead to the 

development of new strategies with better results [3]. 

Identifying pretreatment predictors of weight loss can give important clues to tailor 

more individualized interventions based on participant’s baseline characteristics, 

increasing their probability of success [4]. In a comprehensive review of the literature, 

Teixeira and colleagues identified few consistent pretreatment predictors of weight 

control, including less previous dieting, self-motivation, general self-efficacy and 

autonomy. There were several other potential pretreatment predictors of weight loss: 

initial weight/body mass index (BMI), body image, self-esteem, eating self-efficacy, 

realistic weight loss goals/expectations, internal weight locus of control, exercise self-

efficacy, exercise perceived barriers, quality of life (obesity-specific), perceived 

autonomy (social) support, absence of bulimic behaviour and cognitive style regarding 

diet relapses [5]. More recently, in an update of that review, Carraça et al. concluded 

that previous weight loss attempts remain the most consistent pretreatment predictor 

of weight control, variables as body image, self-esteem and exercise self-efficacy are 

sometimes but not consistently correlated with weight loss, and that several other 
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variables were consistently identified as non-predictors (e.g. depression symptoms) 

[6]. In a recent systematic review on demographic, behavioral, psychological, social 

and physical environmental determinants of weight loss maintenance, Varkevisser et 

al. showed that pretreatment physical activity level was the only factor that was 

consistently not predictive of weight loss maintenance, while all the other pretreatment 

variables evaluated showed insufficient scientific evidence (e.g. initial BMI, 

pretreatment cognitive restraint eating) [7]. 

There is a dearth of studies assessing these variables as pretreatment predictors of 

weight loss at 12-months (12M) and beyond. This study contributes to filling this gap 

by identifying behavioral and psychological pretreatment predictors of 12M and 36-

months (36M) weight control in women with overweight and obesity involved in a 

behavioural weight management intervention. 

Materials and Methods 

Study Design and Intervention 

The present study is a secondary analysis of data obtained from the ‘Promotion of 

Exercise and Health in Obesity’ randomized controlled trial (RCT), which consisted of 

a 12M behaviour change intervention and a 24-months follow-up period with no 

intervention. Detailed information about the trial can be found elsewhere [8]. Briefly, 

the control group (CG) received a general health education curriculum based on topics 

as preventive nutrition, stress management, self-care and effective communication 

skills, while the intervention group (IG) received a program based on Self-

Determination Theory [9], which included contents on physical activity, nutrition and 

behavior change, with a special focus on increasing autonomous regulation toward 

exercise and weight control. 



55 
 

Participants 

Participants were recruited from the community mostly through media advertisements; 

they had to be female, between 25 and 50 years old, premenopausal, BMI between 

25 and 40kg/m2, willing to attend weekly meetings, free from major illnesses, and not 

taking medications known to interfere with body weight regulation. The target sample 

in the current study – pre-menopausal women with overweight or obesity – is at high 

risk for social pressure and stigma, which can lead to poor psychological profiles, and 

thus, more susceptible to vicious circles of unhealthy weight gain Epidemiologic 

evidence in Portugal also highlights a marked increase of weight gain within the target 

group (women 25-50y.) [10-12]. A total of 258 women completed initial assessments 

and were randomized to either an IG or CG. Thirty-seven women were excluded 

because 1) started pharmacological treatment susceptible of affecting weight (n=13), 

2) were diagnosed with severe illness/injury (n=4), 3) entered menopause (n=9), or 4) 

became pregnant (n=11). Thus, 221 participants were eligible. There were 71% overall 

retention: a total of 156 women were available for assessments at 36M (n=208 at 

12M). More detailed dropout information, including a flowchart, can be found 

elsewhere [13]. 

Measurements 

At baseline, participants completed a comprehensive battery of psychometric 

instruments recommended in the literature [8]. When validated Portuguese versions 

of the instruments were not available, adaptations for the Portuguese population were 

made. To assess the internal consistency of the scales, Cronbach’s α were calculated. 

The specific constructs under analysis in this study were categorized in 4 groups and 

the instruments used are the following. 
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Eating behaviour: 

Bulimic symptoms were assessed with a Portuguese validated version [14] of the 91-

item Eating Disorders Inventory 2 [15]. The subscale (7-items; α=0.65) measure the 

tendency to overeating behaviours followed by self-induced vomit. Higher scores 

indicate more bulimic symptoms. 

Eating self-efficacy was assessed with the 20-item Weight Management Efficacy 

Questionnaire [16], which measures the belief in one’s capacity for resisting 

opportunities to overeat and for self-regulating one’s dietary intake (α=0.94). Higher 

scores indicate higher eating self-efficacy. 

External and emotional eating was assessed with a Portuguese validated version [17] 

of the 33-item Dutch Eating Behaviour Questionnaire [18]. The emotional eating scale 

(13-items; α=0.95) measures how emotions command one’s eating behaviour, and the 

external eating scale (10-items; α=0.86) measures how external situations command 

one’s eating behaviour. Higher scores indicate more external or emotional eating. 

Flexible (cognitive) restraint, rigid (cognitive) restraint, eating disinhibition and 

perceived hunger were assessed with the 51-item Three-Factor Eating Questionnaire 

[19, 20]. The restraint scales (7 items each; α=0.61 for flexible restraint; α=0.53 for 

rigid restraint) measure conscious attempts to monitor and regulate food intake, the 

disinhibition scale (16 items; α=0.79) measures uncontrolled eating as response to 

cognitive or emotional clues, and the perceived hunger scale (14 items; α=0.80) 

measures the extent to which responders experience feelings of hunger in their daily 

lives. Higher scores indicate higher levels of restraint, disinhibition, and perceived 

hunger. 
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General and exercise motivation: 

Exercise intrinsic motivation was assessed with an adaptation of the Intrinsic 

Motivation Inventory [21], to specifically measure enjoyment, competence, 

importance, and absence of pressure toward exercise. The total score indicate overall 

level of exercise intrinsic motivation (α=0.86) with higher scores indicating higher 

intrinsic motivation. 

Exercise self-efficacy was assessed with a Portuguese validated version [22] of the 

Self-Efficacy for Exercise Behaviors scale [23]. This scale measures beliefs in being 

able to adhere to an exercise program for at least 6 months under varying 

circumstances (α=0.83). Higher scores indicate higher self-efficacy. 

Exercise perceived barriers were assessed with an 11-item scale (α=0.75) selected 

from the original 14-item Exercise Perceived Barriers scale [24], which measures how 

certain aspects are identified as barriers to regularly engage in physical activities. 

Higher scores indicate more perceived barriers. 

General self-determination was assessed with a Portuguese validation [25] of the 10-

item Self-Determination Scale [26]. The scale measures the individual self-

determination level on a daily basis (α=0.83). Higher scores indicate higher self-

determination. 

Psychological well-being and quality of life: 

Body shape concerns in terms of a dysfunctional investment in appearance were 

assessed using the 34-item Body Shape Questionnaire [27] (α=0.94). Higher scores 

mean higher body shape concerns. 
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Depression symptoms (cognitive, affective and somatic) were assessed with a 

Portuguese validated version [28] of the 21-item Beck Depression Inventory I [29]. 

This questionnaire is used to sort depression symptoms severity according to clinical 

criteria (α=0.87). Higher scores indicate higher levels of depressive symptoms. 

Self-esteem was assessed using a Portuguese validated version [30] of the 10-item 

Rosenberg Questionnaire [31]. It assesses global self-worth by measuring both 

positive and negative feelings about the self (α=0.86). Higher scores indicate higher 

self-esteem levels. 

Social physique anxiety was assessed using the 12-item Social Physique Anxiety 

Scale [32], which measures the degree to which people become anxious when others 

observe or evaluate their physiques (α=0.85). Higher scores indicate higher social 

physique anxiety levels. 

Weight-related quality of life assessed the impact of weight on quality of life through a 

31-item Portuguese validated version [33]. This questionnaire evaluates physical 

function, self-esteem, sexual life, public and work constraint, being a shorter version 

of the original 74-item questionnaire, (α=0.93) [34]. Higher scores reflect lower 

perceptions of the impact of weight on quality of life. 

Weight-related: 

Weight locus of control was assessed with the Stotland and Zuroff scale [35] (4-items 

were excluded to improve internal consistency of the scale, α=0.86), which consists of 

a multidimensional construct that distinguish more internal from more external locus 

of control. Subjects with more internal locus of control usually identify their behaviours 

as responsible for their actual weight, while subjects with more external locus of control 
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usually identify external causes or other individuals as responsible for their weight. 

Higher scores indicate more internal weight locus of control. 

Weight loss attempts were assessed with the questions “How many times did you tried 

to lose weight?” and “(…), during the last year?”. These two items were used as two 

independent variables and intended to assess how often participants engaged into 

weight loss attempts during their lifetime and in the last year. 

Weight loss expectations were assessed using the question: “Realistically, 

considering everything (…) how many kg do you think you will be able to lose in the 

following year in the program?”. The percentage in relation to the actual weight before 

the intervention was calculated; higher values mean lower result expectations. 

Anthropometry: 

Body weight was measured twice, using an electronic scale calibrated on site and 

accurate to 0.1 kg (SECA, Hamburg, Germany). Height was measured with a balance-

mounted stadiometer to the nearest 0.1cm. Initial BMI was calculated. All 

anthropometric measurements were performed in the morning, after participants had 

fasted at least for 3 h. 

Weight outcomes were expressed as weight change from baseline to 12M and 36M. 

Negative values correspond to weight loss. 

Statistics and Data Analysis: 

Statistical analyses were conducted using the IBM SPSS. The significance level was 

set at p < 0.05. Descriptive results are expressed in terms of mean (±SD) for 

continuous variables and relative frequencies for categorical variables. 
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IG and CG were separated for the analyses. This approach was taken because 

pretreatment predictors may act as moderators of the impact of the intervention on 

weight change, and therefore have lower chances to emerge as significant when 

addressed by the intervention. 

Analyses were conducted by group for all participants who completed the program at 

12M and 24-months follow-up period, completers-only (CO), and also using an 

intention-to-treat analysis with the Baseline Observation Carried Forward (BOCF) 

method. BOCF was used because 46 from the 68 (68%) non-completers did not report 

the reason why they quit the study, therefore one may presume that their weight 

returned to the baseline observation. Moreover, BOCF increases the sample size and 

protects against type I and type II errors [36]. This method was previously used in 

other similar studies [37, 38]. 

All variables were tested for normality of distribution with the Kolmogorov-Smirnov test, 

kurtosis and skewness values. Pearson’s (for normally distributed variables) and 

Spearman’s (for non-normally distributed variables) correlations were used to examine 

associations between the independent variables and weight change at 12M and 36M. 

Since Pearson correlations are robust against deviations from normal distribution in 

moderately large samples [36] and the differences between Pearson and Spearman 

correlations coefficients for the non-normally distributed variables were minimal, only 

the parametric results are reported. 

The dependent variables were calculated as a “residualized” form in order to remove 

the baseline weight effect in the weight difference outcome. This method protects 

against overcorrection of the post by the pre-score, when using a subtraction score 

[39]. 
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The independent variables examined were selected on the basis of theoretical 

considerations and systematic empirical reviews on weight control [5, 6]. Significant 

correlates were included in multiple linear regression models (stepwise method) to 

determine the best possible predictive model in each group. Only the most efficient 

models for both IG and CG are reported. 

Results 

Women who entered the study (n = 221) had a mean age of 37.64 ± 6.98 years, a 

mean height of 1.61 ± 0.06 m, a mean weight of 81.90 ± 11.95 kg and a mean BMI of 

31.58 ± 4.13 kg/m2. There were no differences between IG and CG in what concerns 

to baseline characteristics (p > 0.05). The main effects of the intervention are 

described in detail elsewhere [9]. In brief, at the end of the intervention period (12M), 

average weight loss was higher (p < 0.05) in the IG (-7.3% ± 5.9%) than in the CG (-

1.7% ± 5.0%), as well as at the end of the 24-months follow-up period (36M from 

baseline; -3.9% ± 7.6% vs. -1.9% ± 7.4%; p < 0.05). 

Bivariate correlations of eating behaviour, general and exercise motivation, 

psychological well-being and quality of life and weight-related variables at baseline 

with 12M and 36M weight change are presented in Table 1. Fewer weight loss 

attempts in the past year [1.14 ± 1.27 (0; 6)] were positively correlated with weight loss 

at 12M in the IG. Several variables were significantly associated with weight change 

at 36M in the expected direction. In the IG, lower levels of eating disinhibition [9.64 ± 

3.59 (1; 16)], lower levels of perceived hunger [7.01 ± 3.30 (1; 14)] (CO), higher self-

esteem [33.08 ± 4.52 (20; 40)], higher impact of weight on quality of life [60.07 ± 16.40 

(32; 105)], lower levels of social physique anxiety [39.29 ± 7.57 (20; 59)], fewer weight 

loss attempts since ever [4.97 ± 4.58 (1; 30)] (CO) and lower weight loss expectations 

[86.22 ± 6.33 (68; 98)] were significantly correlated with weight loss. In the CG, higher 
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levels of exercise self-efficacy [38.93 ± 4.94 (27; 50)], lower exercise perceived 

barriers [25.33 ± 6.39 (9; 41)], higher general self-determination [36.01 ± 5.77 (22; 

50)], higher levels of exercise intrinsic motivation [56.51 ± 9.42 (30; 75)] (CO), and a 

more internal weight locus of control [63.27 ± 6.44 (48; 79)] were significantly 

correlated with weight loss.
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Table 1. Bivariate correlations between study variables at baseline and weight change at 12- and 36-months 
Group Intervention Group Control Group 

Weight Change 12M (CO) 12M (BOCF) 36M (CO) 36M (BOCF) 12M (CO) 12M (BOCF) 36M (CO) 36M (BOCF) 

Eating behavior r p n r p n r p n r p N r p n r p n r p n r p n 

Eating self-efficacy -0,175 0,081 101 -0,077 0,423 111 -0,132 0,223 87 -0,108 0,262 110 -0,127 0,252 83 -0,121 0,207 110 0,080 0,521 67 0,053 0,585 109 

Eating disinhibition 0,153 0,127 101 0,074 0,440 111 0,249 0,020 87 0,190 0,046 110 -0,014 0,897 83 0,023 0,809 110 0,109 0,380 67 0,096 0,323 109 

Bulimic symptoms 0,023 0,817 100 0,036 0,711 110 0,109 0,316 86 0,142 0,142 109 -0,046 0,677 83 -0,020 0,833 110 -0,093 0,453 67 -0,045 0,646 109 

External eating 0,051 0,616 101 0,014 0,887 111 0,165 0,127 87 0,158 0,099 110 -0,026 0,818 83 -0,019 0,844 110 0,106 0,393 67 0,089 0,357 109 

Emotional eating 0,106 0,290 101 0,041 0,669 111 0,122 0,259 87 0,101 0,292 110 -0,049 0,663 83 -0,011 0,910 110 0,150 0,224 67 0,124 0,200 109 

Flexible cognitive restraint -0,059 0,556 101 -0,014 0,886 111 -0,081 0,454 87 -0,065 0,497 110 0,040 0,717 83 0,017 0,861 110 0,096 0,437 67 0,065 0,504 109 

Rigid cognitive restraint -0,025 0,805 101 0,007 0,943 111 -0,004 0,971 87 0,031 0,748 110 -0,048 0,667 83 -0,020 0,832 110 -0,019 0,880 67 -0,017 0,858 109 

Perceived hunger 0,082 0,418 101 -0,007 0,942 111 0,246 0,021 87 0,171 0,075 110 0,048 0,668 83 0,045 0,638 110 0,048 0,702 67 0,036 0,712 109 

General and exercise 
motivation 

r p n r p n r p n r p N r p n r p n r p n r p n 

Exercise self-efficacy -0,154 0,123 101 -0,117 0,221 111 0,009 0,936 87 0,016 0,870 110 -0,052 0,637 83 -0,037 0,702 110 -0,313 0,010 67 -0,234 0,015 109 

Exercise perceived barriers 0,016 0,872 101 -0,002 0,981 111 0,074 0,497 87 0,052 0,590 110 0,001 0,990 83 -0,001 0,993 110 0,278 0,023 67 0,209 0,029 109 

General self-determination 0,040 0,694 99 0,045 0,645 109 -0,042 0,706 85 -0,042 0,669 108 0,020 0,858 83 -0,001 0,988 110 -0,273 0,026 67 -0,222 0,020 109 

Exercise intrinsic motivation -0,048 0,630 101 -0,017 0,857 111 -0,102 0,347 87 -0,083 0,388 110 0,079 0,477 83 0,051 0,598 109 -0,243 0,048 67 -0,188 0,051 108 

Psychological well-being and 
quality of life 

r p n r p n r p n r p N r p n r p n r p n r p n 

Self-esteem -0,002 0,981 101 -0,021 0,824 111 -0,275 0,010 87 -0,241 0,011 110 0,001 0,998 83 -0,042 0,660 110 0,112 0,368 67 0,066 0,495 109 

Body shape concerns 0,023 0,820 101 0,036 0,707 111 0,163 0,132 87 0,173 0,070 110 -0,036 0,749 83 0,019 0,845 110 0,079 0,526 67 0,072 0,458 109 

Depression symptoms 0,005 0,964 101 -0,011 0,910 111 0,186 0,085 87 0,173 0,071 110 -0,086 0,442 83 -0,037 0,700 110 0,119 0,339 67 0,103 0,287 109 

Weight-related quality of life -0,101 0,320 99 -0,091 0,345 109 0,252 0,020 85 0,233 0,015 108 -0,108 0,336 81 -0,060 0,537 108 0,018 0,886 65 0,019 0,848 107 

Social physique anxiety 0,099 0,329 100 0,146 0,127 110 0,224 0,038 86 0,214 0,025 109 -0,056 0,618 82 -0,004 0,970 109 0,163 0,192 66 0,128 0,186 108 

Weight-related r p n r p n r p n r p N r P n r p n r p n r p n 

Weight loss attempts 
(since ever) 

0,149 0,203 75 0,141 0,197 85 0,283 0,026 62 0,146 0,185 84 -0,182 0,146 65 -0,167 0,130 84 0,041 0,769 55 0,027 0,807 83 

Weight loss attempts 
(last year) 

0,271 0,013 84 0,265 0,010 93 0,130 0,297 71 0,127 0,228 84 -0,097 0,456 62 -0,056 0,612 85 0,069 0,626 52 0,060 0,590 84 

Weight loss expectations -0,041 0,689 100 -0,079 0,412 110 -0,234 0,030 86 -0,250 0,009 109 0,004 0,975 83 -0,113 0,239 110 0,034 0,786 67 0,022 0,824 108 

Weight locus of control 0,013 0,899 100 0,013 0,897 109 -0,001 0,995 86 -0,011 0,906 108 -0,216 0,051 82 -0,189 0,052 106 -0,308 0,012 66 -0,212 0,030 105 

Initial BMI -0,073 0,470 101 -0,081 0,400 111 -0,045 0,679 87 -0,053 0,579 110 0,104 0,351 83 0,107 0,265 110 0,043 0,731 67 0,022 0,821 109 
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Table 2 shows associations between significant correlates and weight change at 12M 

and 36M for both IG and CG, respectively. Weight loss attempts in the past year 

explained about 6% of the weight loss variance in the IG at 12M. The model that 

intended to predict weight change at 36M (CO) in the IG was able to explain 20.2% of 

the weight change variance. The model that intended to predict weight change at 36M 

using BOCF methods in the IG explained 9.8% of the weight change variance. Self-

esteem by itself obtained a 5.4 adjusted R2.
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Table 2. Stepwise multiple regression models for weight loss prediction at 12- and 36-months 

Group Intervention Group Control Group 

Weight Change 12M (CO) 12M (BOCF) 36M (CO) 36M (BOCF) 36M (CO) 36M (BOCF) 

 B ß p B ß p B ß p B ß p B ß p B ß p 
Weight loss attempts (last 
year) 0.203 0.271 0.013 0.214 0.265 0.010             

Eating disinhibition       0.112 0.361 0.003          

Weight-related quality of life       0.018 0.269 0.025          

Self-esteem          -0.053 -0.273 0.012       

Weight loss expectations          -0.039 -0.228 0.015       

Exercise self-efficacy             -0.051 -0.270 0.025 -0.045 -0.240 0.014 

Weight locus of control             -0.038 -0.256 0.033    

R2 (adjusted R2) 7.4 (6.2) 7.0 (6.0) 22.9 (20.2) 11.5 (9.8) 16.5 (13.9) 5.8 (4.8) 

Model F 
  

6.514 (P = 0.013) 
  

  
6.867 (P = 0.010) 

  

  
8.465 (P = 0.001) 

  
6.783 (P = 0.002) 

 
6.235 (P = 0.003) 

 
6.294 (P = 0.014) 
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Results for weight change at 36M in the CG showed that, for CO, the model including 

exercise self-efficacy and weight locus of control originated an overall 13.9% 

significant adjusted R2. Using the BOCF method, exercise self-efficacy explained 4.8% 

of the weight change variance. 

Discussion 

This study sought to identify effective behavioral and psychological pretreatment 

predictors of 12M and 36M weight control. At 12M, fewer weight loss attempts in the 

past year predicted weight loss in the IG. At 36M, lower eating disinhibition, higher 

perception of the impact of weight on quality of life, higher self-esteem, and lower 

weight loss expectations explained significant variance in the IG, and higher exercise 

self-efficacy and more internal weight locus of control explained significant variance in 

the CG.  To our knowledge, this is the first study identifying longer-term pretreatment 

predictors of weight control among women with excess weight involved in a 

behavioural weight management intervention, which may assume particular 

importance for improving intervention efficacy and clinical practice. 

Fewer weight loss attempts in the past year explained 6% of the weight loss variance 

at 12M in the IG. By creating tertiles of this variable – 0-attempts (n=31), 1-attempt 

(n=38), and ≥2-attempts (n=24) –, we were able to explore in more depth this 

relationship: statistically significant differences between groups in what concerns to 

weight change at 12M were found (p=0.05).  In fact, fewer self-reported weight loss 

attempts were previously identified as the most consistent pretreatment predictor of 

successful weight loss in the literature [5, 6]. Potential explanations on why more 

previous weight control efforts impair future weight loss success were discussed and 

include a history of recurrent dieting attempts that could be related with a psychological 

profile that is more vulnerable to failure, repeated and restrictive dieting attempts may 
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lead to an obsession with food, or individuals presenting a higher number of dieting 

attempts could have genetic or physiological characteristics that prompt weight gain 

[6]. Since previous weight loss attempts are an unchangeable pretreatment feature, 

which can suggest a “natural individual resistance” to weight loss and its maintenance, 

practitioners should assess previous weight loss attempts at the beginning of 

behavioural weight loss interventions, in order to identify individuals at-risk of lower 

success and better tailor the intervention program. Additionally, other features of these 

attempts should be explored, such as the duration of these attempts or the success 

rate. 

Lower eating disinhibition and higher perception of the impact of weight on quality of 

life positively predicted weight loss at 36M in the IG, explaining 20.2% of the weight 

loss variance (CO). In fact, previous studies revealed that a reduction in disinhibition 

scores during the treatment phase positively predicted weight loss [40, 41] and weight 

loss maintenance [42], although the most recent systematic reviews classified eating 

disinhibition as a significant non-predictor of weight control [6, 7]. In previous reviews, 

contradictory results were found and reliable conclusions for the impact of weight on 

quality of life feature could not be drawn due to the lack of evidence [4-7]. Considering 

that presumably no longer-term studies explored these features and that realizing how 

important weight management is for the quality of life might help individuals complying 

more easily with lifestyle changes in the long term (due to a better perception of how 

valuable is weight loss for their lives), further studies are needed. 

Lower weight loss expectations and higher self-esteem levels positively predicted 

weigh loss at 36M in the IG, explaining 9.8% of the weight loss variance (BOCF). 

These results are somewhat contradicted by the most recent review on pretreatment 

predictors of weight loss [6]. The fact that only weight loss at 36M (and not at 12M) 
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was predicted by lower weight loss expectations and higher self-esteem, may suggest 

that, in the short-term, higher weight loss expectations and lower self-esteem do not 

represent a hazard to weight loss, but in the long-term it can hinder the process. 

Subjects who have higher weight loss expectations or lower self-esteem may make 

more efforts in order to change their behaviours, and therefore, achieve a higher 

weight loss in the short-term, which is motivating. However, in the long-run this effort 

may not be sustainable and can be deleterious and counterproductive. And in fact, 

most models reviewed by Carraça et al. that included weight loss expectations 

variables were from short-term studies and only one weight loss maintenance study 

evaluated self-esteem [6]. 

Higher exercise self-efficacy levels predicted weight loss at 36M in the CG, and 

explained 4.8% of the weight loss variance (BOCF). This feature was previously 

classified as a pretreatment predictor of weight loss with suggestive evidence [5], 

although in the most recent review on pretreatment predictors of weight control it was 

classified as a non-significant predictor [6]. In fact, in this study, as well as in most 

studies [6], higher exercise self-efficacy was not a pretreatment predictor of weight 

loss in the IG. This can be justified by the IG’ program content, which aimed to improve 

exercise self-efficacy. Nevertheless, higher exercise self-efficacy has been more and 

more consistently recognized as a mediator of weight control since it’s increasing 

during weight loss programs often predicts success [7, 43]. 

A more internal weight locus of control significantly predicted weight loss in the CG at 

36M and, together with exercise self-efficacy explained 13.9% of the weight loss 

variance (CO). This finding is corroborated by previous studies using the same scale 

to assess this construct, [44, 45] although, when different scales were used, the 

evidence for a predictive effect was mixed [5]. 
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Lower levels of perceived hunger, fewer weight loss attempts since ever (CO), and 

lower levels of social physique anxiety (CO and BOCF) were significantly correlated 

with weight loss at 36M in the IG. Perceived hunger has been identified as a consistent 

non-significant predictor of weight loss [5, 6]. We hypothesized that participants who 

had higher values of baseline perceived hunger may have managed their hunger 

during the initial part of the treatment program, for instance by compensating the 

hunger they felt with satisfactory weigh loss outcomes, but only in the short-term. In 

the long-term, the deleterious weight management effect of higher levels of perceived 

hunger might start getting more evident. The fact that perceived hunger was only a 

significant correlate in the CO analysis and not in the BOCF analysis supports this 

hypothesis, since perceived hunger is a potential cause of attrition in weight loss trials 

[46]. Fewer weight loss attempts since ever could mean a lower cumulative impact of 

unsuccessful frustrated weight loss attempts and therefore higher hope to achieve 

success. Few previous studies explored the relationship between social physique 

anxiety and long-term weight change. The association between emotional eating and 

social physique anxiety in subjects with overweight and obesity [47], can partially 

explain the possible role of social physique anxiety on weight loss. 

Higher levels of self-determination, less exercise perceived barriers (CO and BOCF), 

and higher levels of exercise intrinsic motivation (BOCF) were significantly correlated 

with weight loss at 36M in the CG. In the most recent reviews on pretreatment 

predictors of weight control, more research on the self-motivation/autonomous 

motivation-related variables was recommended, due to the strong theoretical rational 

of their influence on weight loss processes and the few models (just four) available to 

allow firm conclusions [6]. When the interventions do not address motivation-related 

variables (e.g., in the CG) they may emerge more often as significant pretreatment 
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predictors. Recognizing physical activity as important, enjoying it and perceiving fewer 

barriers to regularly engage in it is in theory an adjuvant to be more active and 

therefore have more success when trying to lose weight and maintain weight loss. Our 

results supports this paradigm and suggests the need of more research in the role of 

these variables as pretreatment predictors of long-term weight loss, mostly 

considering the scarcity of research now available. Additionally, these results 

somehow contradict the concept of continuous care in weight loss and maintenance, 

suggesting that individuals can acquire the skills necessary to successfully manage 

their weight. 

Regarding our study’s non-significant results, emotional eating, external eating and 

depressive symptoms were also previously classified as non-significant predictors [5-

7], while the evidence for a predictive effect was mixed for eating self-efficacy, initial 

BMI and body shape concerns [5, 6]. On the other hand, bulimic symptoms showed 

insufficient scientific evidence as a pretreatment predictor of weight control [5, 6], just 

one study found that the weight loss percentage was positively correlated with the 

Eating Disorders Inventory Bulimia scale [48].   

Interestingly, long-term regression models explained higher weight loss variances, 

which is not common because of the hypothetical constant change in the pretreatment 

variables, both during treatment and/or maintenance phases, due to the impact of the 

weight loss interventions, the weight change itself, and personal adaptations [5]. This 

difference may have happened due to the intervention program, which had a wide 

coverage of topics on increasing physical activity and energy expenditure, adopting a 

consistent diet with a moderate energy deficit, and integrating the regulation of these 

behaviours with their sense of self and their values and goals for supporting weight 

management, that could potentiate or inhibit the impact of the different baseline 
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predictor variables. Moreover, the fact that the significant pretreatment predictors of 

12M and 36M weight control differed may reflect distinct behavioral and psychological 

features in each weight management period (short- and long-term), a fact that can 

inform the planning of future interventions, tailored to differences of the weight 

management process (e.g. weight-loss, weight-loss maintenance). 

All models followed the same tendency, with higher adjusted R squares for the CO 

analyses when compared with BOCF imputation, probably because non-completers 

participants could have achieved worst results, in part caused by the interference of 

multiple variables. In considering the non-completers as fully regaining the weight lost 

(therefore achieving baseline values) gave us a more conservative look on the impact 

of the different variables. Furthermore, we do not know the dropout reasons of almost 

70% of the non-completers, and may speculate lack of success as a probable reason 

for at least some of them. 

The fact that different pretreatment predictors of weight loss were found in the IG and 

CG supports the hypothesis that searching for universal pretreatment predictors of 

weight control may not bring new insights on how to improve short- and long-term 

weight management, since the weight management intervention itself can inhibit or 

enhance potential pretreatment predictors from emerging as significant, depending on 

if they are addressed or not during the intervention. Perhaps the main reason why 

previous weight loss attempts is so far the only truly consistent universal pretreatment 

predictor of weight control identified [6] is because it is an unmodifiable factor. 

Limitations: 

Important limitations of this study include the self-selected, homogeneous sample of 

women previously with overweight and obesity, which may prelude generalization to 
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other populations. Furthermore, most women participating in this study had overweight 

or class I obesity (79%), which may affect their psychological and behavioral 

characteristics. This study did not evaluate physiological features as predictors of 

short- and long-term weight control, which can have important interactions with the 

behavioral and psychological patterns. In fact, interventions that include a strong focus 

on physical activity lead to a variety of individual responses, which can be explained 

by behavioral and physiological adaptations [49, 50]. Additionally, weight loss 

programs of this kind are often searched by individuals who already tried to lose 

weight, following a wide variety of commercial programs, and so this sample may 

reflect chronic dieters. 

Conclusion: 

Our findings highlighted fewer previous weight loss attempts as a consistent predictor 

of short-term weight loss (CO and BOCF), and several other pretreatment features 

were identified as pretreatment predictors of long-term weight control, including lower 

eating disinhibition (CO), higher perception of the impact of weight on quality of live 

(CO), higher self-esteem (BOCF), lower weight loss expectations (BOCF), higher 

exercise self-efficacy (CO and BOCF) and more internal weight locus of control (CO). 

Due to the scarcity of long-term randomized controlled trials aiming at identifying long-

term pretreatment predictors of weight control among women with overweight and 

obesity, these findings are especially important, potentially posing a benchmark for 

future research and practice. 

It would be important that all pretreatment predictors discussed in this paper continue 

to be tested, in order to generate new hypotheses and to create better and more 

complete weight loss prediction models. This will not only help women with weight 
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problems who seeks for weight loss treatment, to be aware of more features that can 

be important in their personal weight loss process, but also for practitioners to better 

select which pretreatment information gather and work with, in order to allocate their 

patients to the treatment that would benefit them more. 
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Abstract 

There is not much evidence about how diet strictness during weekends and holidays 

influence long-term weight loss maintenance. Our aim was to examine how dieting 

more or less strictly during weekends and holidays (vs. weekdays and non-holiday 

periods) influence weight loss maintenance. 

Participants (n = 108) from the Portuguese Weight Control Registry indicated whether 

they had a more or less strict diet regimen during weekends compared to weekdays. 

A similar question about holiday and non-holiday period’ diet regimen was answered. 

Weight and height were measured at baseline and 1y follow-up. A 3% maximum 

weight variation defined participants as “non-regainers”. 

General level on dieting strictness on weekends vs. weekdays (r = -0.28, p < 0.01) 

and holidays vs. non-holidays (r = -0.33, p < 0.001) predicted 1y weight change. 

Participants who reported being less strict on weekends (OR = 0.34, 95% CI: 0.15 - 

0.81) were more likely to be non-regainers when compared with the ones who reported 

being more strict on weekends. Non-significant results were found during holidays (OR 

= 0.47, 95% CI: 0.20 - 1.09). 

Adopting a less strict diet regimen during weekends, when compared to weekdays, 

was a behavioral strategy associated with long-term weight management in our 

sample. 

Keywords: Weight loss maintenance, Dieting, Diet strictness, Weekends, Holidays 

Introduction 

Long-term weight loss maintenance is a key challenge. Even though many individuals 

report trying to lose weight [1], just between 17 to 23% are able to maintain weight 

loss [2-5].  
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It is not clear why evidence-based behavioral interventions work more effectively for 

some individuals than for others. An approach for understanding the individual 

variability observed in those interventions is studying the lifestyle patterns and 

identifying the behavioral characteristics of those who have been successful at long-

term weight management [6]. 

The US National Weight Control Registry (NWCR) has been providing continuous 

insight into the process of weight loss maintenance over the past two decades [7]. In 

the last decade, a Portuguese [8], a German [9], a Greek [10], and a Finnish [11] 

Weight Control Registry were created with the same goal – investigating 

characteristics associated with weight loss maintenance and weight regain - therefore 

enhancing evidence and knowledge on successful weight loss maintenance. 

The Portuguese Weight Control Registry (PWCR) is an ongoing voluntary registry of 

adults who have been successful at losing at least 5 kg and have maintained that 

weight loss for at least 1 year. Particularly, it aims to study the social, psychological, 

physiological and behavioral characteristics of Portuguese successful weight loss 

maintainers and explore how those are associated with weight loss and maintenance 

[8, 12]. 

An example of behavioral strategies used by these successful weight loss maintainers 

for achieving higher success includes higher levels of physical activity, walking, weight 

self-monitoring and establishing specific goals [12]. 

There is not much evidence about how diet’ strictness during weekends and holidays 

influence long-term weight loss maintenance. On the one hand, a more flexible dietary 

pattern on weekends and holidays may reduce boredom, which can precipitate dieting 

lapses, and allow a more realistic journey from a long-term perspective. On the other 
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hand, being more flexible may increase exposure to high-risk situations, creating more 

opportunity for loss of control [13]. Within the NWCR, Gorin et al showed that 

participants who maintained a more consistent diet during weekends and holidays had 

1.5 times more chances to maintain the weight lost than participants who reported 

more oscillations in their diet during those periods [6]. To our knowledge, no other 

Weight Control Registry explored these features. 

Therefore, this study aims to examine how dieting more or less strictly during 

weekends and holidays, comparing to weekdays and non-holiday periods, influence 

weight loss maintenance in a Portuguese sample of successful weight loss 

maintainers. 

Methods 

Subjects 

From 388 participants that entered the PWCR, 226 completed baseline laboratory 

assessments and 108 (61.1% women) completed 1y follow-up laboratory 

assessments. Only those who completed laboratory assessments at both baseline and 

follow-up (n = 108) were included in this specific study. 

Detailed information regarding the methodology of the PWCR can be found elsewhere 

[12]. Briefly, participants were recruited from the community at large through local and 

national media coverage and advertisements, the PWCR website and the PWCR 

Facebook page. To be eligible for enrolment in the PWCR, all participants needed to 

have Portuguese nationality, be aged between 18 and 65 years old, and have 

maintained at least 5 kg intentional weight loss for at least 1y, independently of their 

initial body weight. All the individuals who met the eligibility criteria were invited to 

perform all the assessments at the Exercise and Health Laboratory of the Faculty of 
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Human Kinetics, University of Lisbon. Those who could not visit the Laboratory 

received by mail a (partial) battery of questionnaires. 

Assessments 

Upon entering the PWCR, all participants answered a questionnaire with standard 

demographic information, weight history details, and specific weight loss and weight 

maintenance behavioral strategies. Diet strictness level was obtained through a 

subjective assessment of the examined subjects with the following questions: “During 

the weekend do you maintain the same diet regimen that you adopt during the week?” 

and “During holidays do you maintain the same diet regimen that you adopt during the 

rest of the year?”, answered on a 7-point scale, from 1 (more strict during the 

weekend/holidays) to 7 (less strict during the weekend/holidays). A derived variable 

was created - diet strictness score – by calculating the mean of the two variables (lower 

diet strictness score for those adopting a less strict diet regimen and higher diet 

strictness score for those adopting a stricter regimen). This questionnaire was also 

answered at 1-year follow-up assessment. 

In the laboratory, body weight was measured twice, using an electronic scale 

calibrated on site and accurate to 0.1 kg (SECA, Hamburg, Germany). Height was 

measured with a balance-mounted stadiometer to the nearest 0.1 cm. All assessments 

occurred according to standard procedures [14] at both assessment moments. Based 

on these variables, body mass index (BMI) and the magnitude of weight change (from 

baseline to 1-year follow-up) were calculated. A 3% maximum weight variation was 

considered to classify participants as “non-regainers” [15]. 

Statistics and Data Analysis 
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Statistical analyses were conducted using IBM Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) version 25 for Microsoft Windows. Significance level was set at p < 

0.05 for all tests. Descriptive results are expressed in terms of group means and 

standard deviation for continuous variables and relative frequencies for categorical 

variables. All variables were tested for normality of distribution using the Kolmogorov-

Smirnov test, kurtosis and skewness values. Independent-sample t tests for 

continuous variables and Chi-square tests for categorical variables were used to 

compare differences between those dieting more strictly during weekends and 

holidays vs. those dieting less strictly during weekends and holidays. Both Pearson’s 

and Spearman´s correlations were conducted to examine associations between diet 

strictness levels (non-normally distributed) and 1y weight change. Since Pearson 

correlations are robust against deviations from normal distribution in moderately large 

samples [16] and the differences between Pearson and Spearman correlations’ 

coefficients were minimal, only the parametric results were reported. Odds-ratio tests 

were conducted to determine if there were different probabilities of weight regain for 

participants dieting more strictly during weekends and holidays vs. those dieting less 

strictly during weekends and holidays. 

Results 

Participants were 40.3 ± 10.7 years, most had completed higher education (73.3%), 

weighed 73.0 ± 13.4 kg and had a BMI of 26.4 ± 10.6 kg/m2. Before entering the study, 

they lost, on average, 17.9 kg or 24.5% of initial body weight (men: 27.3%; women: 

22.7%, p > 0.05), and maintained that weight loss for ≈28 months. The mean weight 

difference between the 1y follow-up assessment and the baseline assessment was 

0.5 ± 4.0 kg (men: 1.2 kg ± 3.8 kg; women: -0.6 kg ± 4.0 kg, p = 0.018). 
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The distributions of participants´ levels on the diet strictness scale questions are 

displayed in Figure 1a and 1b. 

About 9.6% of participants reported dieting more strictly on weekends, 31.7% reported 

maintaining the same diet and 58.7% reported dieting less strictly on weekends. 

Similarly, 15.4% reported dieting more strictly during holidays, 25.0% reported 

Fig. 1 (a and b) Diet strictness levels in PWCR participants 
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maintaining the same diet and 59.6% reported dieting less strictly during holidays. 

There were no statistically significant differences between the weekend vs. weekdays 

and the holidays vs. non-holiday periods levels (p > 0.05). There were also no 

statistically significant differences between those dieting more strictly during 

weekends and holiday periods compared to those dieting less strictly during weekends 

and holiday periods in terms of age, initial weight loss, and duration of weight loss 

maintenance (p > 0.05).  

Participants who reported being less strict on weekends had a -0.65% weight change 

from baseline to 1-y follow-up; participants who reported being as strict on weekends 

as in the weekdays gained 2.60% of their body weight from baseline to 1-y follow-up; 

and participants who reported being more strict on weekends gained 4.96% of their 

body weight from baseline to 1-y follow-up. In the holiday’s question, weight change 

results were -0.40%, 1.43% and 5.22%, respectively. 

General level on diet strictness for weekends vs. weekdays and holidays vs. non-

holiday periods predicted 1y weight change (r = -0.28, p < 0.01 and r = -0.33, p < 

0.001, respectively). Participants who reported being less strict on weekends were 

more likely to be non-regainers when compared to the ones who reported being more 

strict during weekends (OR = 0.34, 95% CI: 0.15-0.81). Non-significant results were 

found for the holiday period (OR = 0.47, 95% CI: 0.20-1.09). 

Diet strictness score was inversely correlated with 1y weight change (r = -0.34, p < 

0.001): participants who were less strict on weekends and holidays were more likely 

to be non-regainers when compared to those who were stricter on weekends and 

holidays (OR = 0.26, 95% CI: 0.11-0.65) (Figure 2). 
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Fig. 2 Clustered bar chart on Regainers and Non-regainers for lower and higher diet 
strictness score 

Discussion 

This study sought to examine how diet strictness influence weight loss maintenance. 

Participants who reported dieting more strictly during weekends had statistically 

significant higher probability of regaining more than 3% of their weight in 1y, when 

compared to those reporting dieting less strictly during weekends. When diet strictness 

on weekends and diet strictness on holidays were computed into a mean score, similar 

statistically significant results emerged. 

Predictors of successful long-term weight loss maintenance studied in the literature 

are often strategies that cannot be trained or taught to assist in weight control (e.g., 

lifetime weight cycling, maximum lifetime weight, magnitude of weight loss, duration 

of weight loss, disinhibition or depressive symptoms) [17]. Nevertheless, this brief 
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report identifies a strategy that relies on behavioral processes and can be modifiable 

for long-term weight loss and maintenance, therefore providing additional clues for 

individuals attempting to control their weight. 

These results confirm previous findings [6] and may be linked to a more rigid approach 

towards eating behavior. In fact, there were statistically significant differences between 

those dieting more strictly during weekends and holiday periods and those dieting less 

strictly during weekends and holiday periods in terms of rigid eating restraint levels (p 

< 0.05; data not shown). Weight loss maintainers often report experiencing higher 

burden and expressing effortful control to achieve weight loss maintenance than 

lifetime normal stable-weight individuals [18]. This higher perception of burden, rigid 

patterns, and the constant refrain from energy-dense foods, which can be more 

accessible or more “socially consumed” during weekends, can be deleterious in the 

long run, leading to vicious cycles of overeating and restriction, feelings of guilt, and 

weight regain. 

Despite the convenience nature of the PWCR sample, which potentially makes it non-

representative of the population of successful weight loss maintainers in Portugal, the 

PWCR provides a good setting for identifying critical factors for weight loss and 

maintenance and this study suggests that maintaining a consistent, more flexible diet 

across the entire week and year may prevent long-term weight regain. Nevertheless, 

the scarcity of literature available on the topic demands more research to determine 

whether instructing individuals to have a more flexible approach towards eating 

behavior on weekends and/or on holiday periods can improve their weight control 

success. 
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Conclusions 

Adopting a less strict diet regimen during weekends, when compared to weekdays, 

was a behavioral strategy associated with long-term weight management in our 

sample of previously successful weight loss maintainers. Advising a stricter dietary 

approach during the weekend, when compared to weekdays, can be 

counterproductive and should be avoided in those trying to maintain their weight loss. 
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Resumo 

Introdução 

Os programas comerciais de gestão do peso apresentam-se como uma opção válida 

para quem procura perder peso. Este estudo tem como objetivos 1) descrever o 

programa VivafitResults®, 2) caracterizar as participantes e 3) analisar o impacto no 

peso corporal. 

Material e Métodos 

Em 30 meses, 689 mulheres iniciaram o programa com o objetivo de perder peso. O 

programa consiste no acesso ilimitado a aulas de grupo, consultas de nutrição 

semestrais e acompanhamento online semanal. Na consulta de nutrição era realizada 

a avaliação antropométrica e traçado um perfil através do preenchimento de um 

questionário que avaliava o estado de saúde, hábitos e comportamento alimentar. 

Resultados 

Inicialmente, as participantes tinham 40,2±13,2 anos e um índice de massa corporal 

de 27,5±4,9kg/m2 (40,4% com pré-obesidade; 25,4% com obesidade). A maioria das 

participantes já tinha tentado perder peso (53,8%) e queria perder até 10kg (71,3%). 

Cerca de 55% das participantes manteve-se no programa durante pelo menos 6 

meses, sendo a redução ponderal de -2,61±4,34% e -4,05±4,54% do peso inicial, 

respetivamente, nas participantes com pré-obesidade e com obesidade. O número de 

participantes diminuiu ao longo do programa, mas as participantes que se mantiveram 

obtiveram resultados positivos. 
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Discussão e Conclusão 

Este programa revela níveis de sucesso na perda de peso semelhantes a outras 

intervenções no estilo de vida baseadas na evidência científica, sendo uma alternativa 

válida para mulheres que desejam gerir o peso. A descrição deste tipo de programas, 

dos perfis das participantes e dos resultados alcançados, contribui para a 

compreensão dos processos associados à gestão do peso potenciando a melhoria da 

prática clínica. 

Palavras-Chave: 

Programas de Redução de Peso; Perda de Peso; Ginásios; Mulheres 

Abstract 

Introduction 

Commercial weight management programs are a valid option for those seeking weigh 

loss. This study aims to 1) describe the VivafitResults® program, 2) characterize the 

participants and 3) analyse the programs’ impact on body weight. 

Material and Methods 

During 30-months, 689 women started the program with the purpose of losing weight. 

The program consists in unlimited access to group classes, nutrition consultations 

every 6-months and weekly online follow-up. During the nutrition consultation, 

anthropometrical data was measured and a questionnaire about health, food habits 

and behaviors was completed. 

Results 

At baseline, participants were 40.2±13.2 years and had a body mass index of 

27.5±4.9kg/m2 (40.4% with pre-obesity and 25.4% with obesity). The majority of 
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participants reported previous weight loss attempts (53.8%) and aimed to lose until 

10kg (71.3%). About 55% of participants adhered to the program at least for 6-months, 

losing -2.61±4.34% and -4.05±4.54% of the initial weight, respectively, women with 

pre-obesity and obesity. The total number of participants decreased during the 

program, but those who adhered obtained positive results. 

Discussion and Conclusions 

This program shows similar levels of success when compared to other evidence-

based weight management programs and revels itself as a valid option for women 

seeking to manage their weight. Through the description of this kind of programs, the 

characterization its participants’ profiles and its impact on weight, we may contribute 

to a better understanding of weight management processes and the improvement of 

clinical practice. 

Keywords: 

Weight Reduction Programs; Weight Loss; Fitness Centres; Women 

Introdução 

Alterações no estilo de vida, nomeadamente na alimentação e na atividade física, são 

fundamentais para uma perda de peso sustentada (Jensen et al., 2013), sendo o 

ginásio um recurso frequentemente procurado por quem tenta gerir o peso. Em 

Portugal, apesar de serem principalmente os homens a usar a atividade física como 

estratégia para perda de peso (Santos et al., 2015), também as mulheres a incluem 

com essa finalidade. 

O conceito de ginásios que admitem exclusivamente membros do sexo feminino 

advém do início dos anos 90 nos Estados Unidos. Em Portugal, apenas na primeira 
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década do século XXI começaram a expandir-se estes ginásios, chegando 

atualmente a praticamente todo o mundo (Ablondi et al., 2016; AGAP, 2016). 

O estudo de amostras exclusivamente femininas é frequente na área da gestão do 

peso e assume extrema importância, pois a prevalência de tentativas de perda de 

peso é superior nas mulheres (Santos et al., 2017). A título de exemplo, uma 

intervenção controlada e aleatorizada dirigida exclusivamente a mulheres com 

excesso de peso e obesidade, revelou que o foco na redução da alimentação 

emocional e na promoção da flexibilidade do comportamento alimentar parece ser 

benéfico na gestão do peso a longo prazo (Teixeira et al., 2010). 

Intervenções personalizadas podem apresentar vantagens na gestão do peso a longo 

prazo (Jeffery et al., 2009), existindo tentativas por parte do setor privado para 

desenvolver programas de gestão do peso com o melhor rácio custo-efetividade 

possível, apresentando alguns desses programas bons resultados ao nível da perda 

e manutenção do peso perdido (Barraj, Murphy, Heshka, & Katz, 2014; Buckland et 

al., 2018; Duarte et al., 2017; Gudzune et al., 2015; Jolly et al., 2011; Lowe, Kral & 

Miller-Kovach, 2008; Stubbs, Morris, Pallister, Horgan, & Lavin, 2015). A componente 

online é um dos focos, apesar de ainda não ser completamente claro se intervenções 

com esta componente são eficazes ou contribuem para a alteração de 

comportamentos (Maher et al., 2014). 

A inclusão de serviços de nutrição em ginásios, visando auxiliar os seus membros 

(presencialmente e online) a atingirem os seus objetivos de saúde é uma prática 

crescente – em Portugal, 83% dos ginásios convencionais e 100% dos ginásios 

femininos possuem serviços de nutrição (AGAP, 2016). Considerando que existem 

milhares de mulheres que treinam diariamente em ginásios onde são recolhidos 
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periodicamente dados antropométricos e sobre os hábitos e comportamentos do estilo 

de vida, estes programas apresentam-se como oportunidades de investigação 

válidas, numa população e contexto específicos. 

O presente estudo tem como objetivos 1) descrever um programa comercial de gestão 

do peso, que inclui as valências do exercício físico, nutrição e acompanhamento 

personalizado online, desenvolvido nos ginásios portugueses da rede de ginásios 

exclusivamente femininos Vivafit®, denominado por VivafitResults® (doravante 

indicado simplesmente como “programa”); 2) caracterizar as participantes envolvidas 

no programa; e 3) analisar o impacto do programa no peso corporal das participantes. 

Material e Métodos 

Amostra 

Entre Agosto de 2011 e Fevereiro de 2014 (30 meses), 689 mulheres, membros de 5 

ginásios pertencentes à rede de ginásios Vivafit® localizados na região de Lisboa e 

Vale do Tejo, iniciaram o programa. As participantes foram recrutadas no momento 

da consulta de nutrição, não existindo qualquer compensação financeira ou de outra 

espécie pela participação no estudo. Os critérios de admissão no estudo foram: idade 

≥18 anos, querer perder peso, não estar grávida, não ter doença psiquiátrica 

diagnosticada e não ter realizado cirurgia bariátrica. 

Procedimentos 

A participação no programa comportava o preenchimento de um questionário online 

ou em papel, que serviu de suporte à primeira consulta de nutrição. O questionário 

incluía 5 questões sociodemográficas, 17 questões relativas à história clínica das 

participantes e 56 questões relativas os hábitos alimentares e aos padrões do estilo 

de vida. 
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Semestralmente na consulta de nutrição, avaliou-se o peso respeitando sempre as 

mesmas condições - antes da prática de atividade física, aproximadamente no mesmo 

horário, sem calçado e com o mesmo tipo de vestuário (leve), numa balança Tanita® 

modelo BC 532 com precisão ±0,1kg e capacidade para 150kg, calculando a média 

de duas medições obtidas consecutivamente. A estatura foi autorreportada na 

primeira consulta de nutrição. Considera-se este método adequado pois, numa 

amostra com representatividade nacional, verificou-se que as mulheres portuguesas 

sobrestimam a sua estatura, quando autorreportada, em média apenas 0,3 cm, 

independentemente da sua idade, nível de escolaridade e Índice de Massa Corporal 

(IMC) (Pinhão, 2014). Com base no peso e estatura calculou-se o IMC (kg/m2), o qual 

foi categorizado de acordo com o preconizado pela Organização Mundial de Saúde 

(WHO, 1997) em: peso normal (IMC≥18,5≤24,9kg/m2), pré-obesidade (IMC≥25 e 

<30kg/m2) e obesidade (IMC≥30kg/m2).  

O perímetro abdominal foi medido recorrendo a uma fita métrica maleável 

(precisão±0,001m) e utilizando como ponto de referência para a medição o plano 

horizontal paralelo ao chão localizado no ponto mais proximal da crista ilíaca direita 

(Chumlea et al., 1995, 2009). 

Todos os procedimentos deste estudo foram realizados de acordo com os padrões 

éticos descritos na declaração de Helsínquia de 1964 e das suas posteriores 

emendas, tendo o estudo foi submetido a apreciação pelo Conselho de Ética da 

Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. Todas as participantes 

assinaram um consentimento informado, livre e esclarecido antes de iniciarem a 

participação no presente estudo. 
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Descrição do programa 

O programa possuía 3 vertentes principais: exercício físico, nutrição e 

acompanhamento personalizado online. 

A vertente do exercício físico consistia no acesso ilimitado a aulas de grupo 

(BodyBalance®, BodyVive®, Pilates e Zumba), realizadas em função dos horários 

disponíveis e com a frequência desejada pelas participantes. Em paralelo, era 

também possível realizar treino personalizado, no próprio ginásio, com a periocidade 

desejada, mas mediante a contratualização desse serviço em separado. 

A vertente da nutrição consistia em consultas de nutrição semestrais com duração 

média de 30 minutos, onde era realizada a avaliação antropométrica (peso, perímetro 

abdominal e IMC) e a prescrição de um plano alimentar personalizado com vista à 

perda de peso e ao controlo de patologias crónicas e/ou correção de défices ou 

excessos nutricionais identificados. As participantes podiam realizar consultas de 

nutrição com intervalos de tempo inferiores a 6 meses, mas mediante a contratação 

desse serviço em separado. Nas consultas de nutrição valorizava-se e fomentava-se 

o envolvimento das participantes na escolha das estratégias a utilizar com vista à 

redução ponderal e melhoria do equilíbrio nutricional (i.e., na elaboração de um plano 

alimentar hipoenergético, realizado com base na alimentação atual da participante, 

com ou sem automonitorização da ingestão alimentar concomitante através registos 

(em papel/digital)). A restrição energética do plano alimentar era de cerca de 500 kcal 

diárias em relação ao gasto energético estimado por equações preditivas, podendo 

este valor ser reduzido ou aumentado em função dos objetivos e expectativas de cada 

participante. Todas as consultas de nutrição foram realizadas pelo mesmo 

nutricionista. 
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O acompanhamento personalizado online consistia no acesso a uma plataforma 

digital com as seguintes funcionalidades: 

-Centro de mensagens, onde era possível contactar a qualquer momento por 

mensagem privada e confidencial o nutricionista do programa. 

-Acesso ao plano alimentar implementado durante a consulta de nutrição, com 

possibilidade de realização de registos de alimentação e exercício diretamente na 

plataforma e visualização dos perfis e pontuações obtidos através do questionário de 

padrões de estilo de vida. 

-Consulta dos dados antropométricos recolhidos durante as consultas de nutrição, 

com possibilidade de colocar valores provenientes de automonitorização, e com 

acesso a gráficos da evolução dos resultados. 

-Calculadora estimativa do gasto energético através da atividade física inserida. 

-Acesso a um software para plataformas fixas ou móveis de lembrete da ingestão de 

alimentos/bebidas. 

-Envio automático de mensagem semanal, com base no perfil da participante. O perfil 

era renovado a cada 6 meses, aquando do preenchido de um novo questionário (igual 

ao anterior). 

O perfil da participante era traçado com base nas pontuações obtidas nas 33 

questões/afirmações que constituíam o questionário de padrões de estilo de vida, 

formando uma pontuação entre 0 a 100% para cada um dos 14 perfis possíveis. As 

33 questões/afirmações eram respondidas pelas participantes numa escala de Likert 

de 1 a 4 pontos, onde 1 corresponde a “não sou assim”; 2 corresponde a “sou assim 

às vezes”; 3 corresponde a “sou quase sempre assim” e 4 corresponde a “sou assim”. 
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Algumas (26) destas questões/afirmações baseiam-se em instrumentos 

preexistentes, alguns validados para a população portuguesa, que avaliam a ingestão 

emocional e externa, a autoeficácia para a alimentação, a perceção de barreiras para 

o exercício físico, autoestima, a forma corporal, a restrição alimentar e a flexibilidade 

do comportamento alimentar. As restantes questões/afirmações avaliavam aspetos 

relacionados com os hábitos alimentares como a regularidade das refeições, a 

ingestão alimentar ao final do dia, o consumo de refeições confecionadas em casa e 

a apetência por hortofrutícolas. Os 14 perfis “traduziam-se” para as participantes 

como: “como de forma emocional”; “a minha vida é uma correria”, “passo a vida a 

adiar coisas e situações”, “quero agradar a tudo e a todos”, “as dietas comigo não 

funcionam”, “o meu corpo deixa-me descontente e baixa a minha autoestima”, “tenho 

expetativas muito elevadas”, “salto refeições, não tenho horários para comer”, “como 

mais ao final da tarde e à noite”, “como quase sempre refeições prontas a comer, em 

casa ou no restaurante”, “estou sempre a petiscar”, “como poucos legumes e/ou 

fruta”, “como muito às refeições” e “quando estou acompanhada cumpro a dieta, 

quando estou sozinha só como porcarias”. 

Análise estatística 

Utilizou-se o Statistical Package for the Social Sciences para analisar os dados: 

estatística descritiva, testes de distribuição amostral e correlações. O nível de 

significância estatístico utilizado para todos os testes foi de 5%. 

Caracterizou-se a amostra calculando médias e desvios-padrão para as variáveis 

quantitativas e frequências relativas para as variáveis qualitativas. Testaram-se as 

variáveis quanto à normalidade de distribuição pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. 

Recorreu-se ao coeficiente de correlação de Pearson para testar a associação entre 
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variáveis com distribuição normal e ao coeficiente de correlação de Spearman para 

testar a associação entre variáveis com distribuição não normal. Como as correlações 

de Pearson são robustas na presença de desvios da normalidade em amostras 

grandes (Field, 2009), e como as diferenças entre os coeficientes de Pearson e 

Spearman para as variáveis com distribuição não normal foram mínimas, reportaram-

se apenas as de Pearson. 

Determinou-se a magnitude da perda de peso através da diferença entre o peso no 

momento de avaliação e o peso avaliado no início do programa, em kg e percentagem 

(valores negativos significam perda de peso). Considerou-se sucesso a perda de pelo 

menos 5% do peso corporal inicial, dada a existência de evidência dos benefícios 

para a saúde alcançados com esta magnitude de perda de peso (Jensen et al., 2013), 

sendo inclusivamente um ponto de corte recomendado pelo Institute of Medicine para 

classificar como bem-sucedidos programas de perda de peso (IOM, 1995; Phelan et 

al., 2010). A manutenção do peso foi definida como uma variação inferior a 3% do 

peso corporal ao longo do tempo (Stevens et al., 2006). 

Resultados 

Retenção das participantes no programa 

Cerca de 51,3% das participantes eutróficas, 58,6% das participantes com pré-

obesidade e 52,6% das participantes com obesidade aderiram durante ≥6 meses ao 

programa. A retenção no programa tendeu a diminuir à medida que o programa 

avançava (Tabela 1). 
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Tabela 1. Retenção das participantes no programa. 

  
N.º participantes 

que iniciaram 

N.º participantes que 

se mantiveram 
Retenção (%) 

A 6 meses          689               376     54,6 

A 12 meses          432               182     42,1 

A 18 meses          246                88     35,8 

A 24 meses          108                43     39,8 

A 30 meses           43                12     27,9 

 

Caracterização da amostra 

A caracterização da amostra, por classe de IMC, apresenta-se na Tabela 2. No início 

do programa, as participantes tinham 40,24±13,21 anos, um IMC de 27,50±4,90kg/m2 

(40,35% pré-obesidade; 25,40% obesidade) e um perímetro abdominal de 

90,90±11,88cm. Cerca de 33% completaram o ensino secundário e 44% o superior. 

Tabela 2. Caracterização da amostra, por classe de IMC. 

 
Normoponderais 

(n = 236) 

Pré-obesidade 

(n = 278) 

Obesidade      

(n = 175) 

Idade (anos) 35,80 ± 11,97 42,47 ± 13,35 42,68 ± 13,11 

Ensino Básico (%) 11,86 23,02 38,86 

Ensino Secundário (%) 30,51 37,41 29,14 

Ensino Superior (%) 57,63 39,57 32,00 

Altura (m) 1,62 ± 0,06 1,61 ± 0,06 1,61 ± 0,06 

Peso (kg) 60,56 ± 5,48 70,29 ± 6,05 89,17 ± 11,98 

IMC (kg/m2) 22,93 ± 1,33 27,10 ± 1,40 34,32 ± 3,73 

Perímetro Abdominal 

(cm) 
81,25 ± 6,41 90,09 ± 6,64 105,18 ± 10,01 
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Outras características da amostra, nomeadamente relacionadas com o estilo de vida, 

apresentam-se na Tabela 3. A maioria das participantes refere passar a maior parte 

do dia sentada (53,1%) e já ter tentado perder peso anteriormente (53,8%). 

Tabela 3. Variáveis relacionadas com o estilo de vida, por classe de IMC. 

 
Normoponderais 

(n = 236) 

Pré-obesidade 

(n = 278) 

Obesidade 

(n = 175) 

Vive sozinha (%) 15,7 10,4 11,4 

Passa a maior parte do dia 

sentada (%) 
56,4 52,9 49,1 

Já foi fumadora (%) 14,9 21,2 16,8 

É fumadora (%) 14,4 16,9 11,4 

Já tentou perder peso 

anteriormente (%) 
36,9 55,0 74,9 

Bebe pelo menos 1l de água 

por dia (%) 
63,6 62,9 68,0 

Toma o pequeno-almoço 

diariamente (%) 
94,1 87,1 84,6 

Come depressa (%) 47,0 47,1 49,7 

 

As tentativas anteriores de perda de peso, por classe de IMC, encontram-se 

representadas na Tabela 4. No geral, 27,7% das participantes referem já ter tentado 

perder peso entre 1 a 3 vezes, 8,6% entre 4 e 9 vezes e 7,8% 10 ou mais vezes. 
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Tabela 4. Tentativas anteriores de perda de peso, por classe de IMC. 

 
Normoponderais 

(n = 218) 

Pré-obesidade 

(n = 249) 
Obesidade (n = 155) 

Nunca (%) 68,3 50,2 28,4 

Ente 1 a 3 vezes (%) 25,2 30,9 38,1 

Entre 4 a 9 vezes (%) 3,7 9,6 17,4 

10 ou mais vezes (%) 2,8 9,2 16,1 

 

Os objetivos de perda de peso (em kg), por classe de IMC, encontram-se na Tabela 

5. Cerca de 38,2% das participantes reportaram querer perder ente 1 a 5kg, 33,1% 

entre 5 a 10kg, 15,1% entre 10 a 15kg e 13,6% mais de 15kg. 

Tabela 5. Objetivos de perda de peso, por classe de IMC. 

 
Normoponderais 

(n = 236) 

Pré-obesidade 

(n = 278) 
Obesidade (n = 175) 

1 a 5 kg (%) 74,2 29,5 3,4 

5 a 10 kg (%) 23,3 48,9 21,1 

10 a 15 kg (%) 2,5 18,0 27,4 

Mais de 15 kg (%) 0,0 3,6 48,0 

 

Não obstante, 3 meses antes de iniciarem o programa, 11,3% das participantes vinha 

já numa trajetória de perda de peso e 29,0% numa trajetória de aumento de peso, 

sendo que a maioria estava a manter o peso (59,6%). Verifica-se que 51,5% das 

participantes com obesidade estava a manter o peso nos últimos 3 meses até ao início 

do programa, 32,1% estava a aumentar de peso e 16,4% estava a perder peso. 
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Efeito do programa no peso corporal 

A Tabela 6 apresenta o efeito do programa a 6, 12, 18, 24 e 30 meses na magnitude 

de perda de peso, por classe de IMC. No geral, cerca de 31,9% das participantes com 

pré-obesidade e obesidade obtiveram sucesso na perda de peso a 6 meses, 34,1% 

a 12 meses, 37,5% a 18 meses, 45,2% a 24 meses e 25,0% a 30 meses. 

Tabela 6. Efeito do programa na magnitude de perda de peso, por classe de IMC. 

 Normoponderais Pré-obesidade Obesidade 

Perda de peso a 6 

meses 

-0,77 ± 2,07kg; -

1,28 ± 3,38%; 

n=121 

-1,82 ± 3,01kg; -

2,61 ± 4,34%; 

n=163 

-3,64 ± 4,13kg; -

4,05 ± 4,54%; 

n=92 

Perda de peso a 12 

meses 

-0.75 ± 2,97kg; -

1,15 ± 5,24%; 

n=50 

-1,79 ± 3,58kg; -

2,54 ± 5,13%; 

n=87 

-3,30 ± 5,22kg; -

3,90 ± 6,18%; 

n=45 

Perda de peso a 18 

meses 

-0,36± 3,99kg; -

0,55 ± 7,24%; 

n=24 

-1,55 ± 3,82kg; -

2,15 ± 5,53%; 

n=47 

-5,17 ± 5,47kg; -

6,11 ± 6,83%; 

n=17 

Perda de peso a 24 

meses 

-1,09 ± 4,12kg; -

1,59 ± 6,88%; 

n=12 

-1,78 ± 3,84kg; -

2,49 ± 5,52%; 

n=24 

-5,11 ± 5,84kg; -

6,45 ± 4,90%; 

n=7 

Perda de peso a 30 

meses 

-3,20 ± 3,81kg; -

5,34 ± 6,11%; 

n=4 

-0,80 ± 3,92kg; -

1,31 ± 5,47%; 

n=6 

-5,50 ± 6,22kg; -

7,02 ± 8,02%; 

n=2 

 

Correlatos com a magnitude de perda de peso nas participantes com pré-obesidade 

e obesidade 

A idade correlacionou-se com a magnitude de perda de peso aos 6 meses (r=0,134; 

p=0,033) e aos 24 meses (r=0,358; p=0,048): quanto mais jovens eram as 

participantes no início do programa, mais peso perderam. 
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O número de consultas de nutrição realizadas nos primeiros 6 meses do programa 

correlacionou-se com a magnitude de perda de peso a 6 meses (r=-0,194; p=0,002), 

mas não nos períodos subsequentes. As participantes que tiveram mais consultas de 

nutrição até aos 6 meses, perderam mais peso durante os 6 meses iniciais. Nos 

primeiros 6 meses o número médio de consultas de nutrição realizadas foi de 

1,45±0,75 consultas (mínimo 1 consulta; máximo 5 consultas). 

O IMC inicial correlacionou-se com a magnitude de perda de peso aos 6 meses (r=-

0,251; p<0,001), 12 meses (r=-0,297; p=0,037) e 18 meses (r=-0,310; p=0,013): 

quanto maior o IMC inicial, maior a perda de peso. 

A magnitude dos objetivos iniciais de perda de peso correlacionou-se com a 

magnitude de perda de peso a 6 meses (r=-0,254; p<0,001), a 18 meses (r=-0,349; 

p=0,005) e a 24 meses (r=-0,456; p=0,010), com as participantes que referiam ter 

objetivos de perda de peso mais exigentes a perderem mais peso. 

O número de tentativas de perda de peso anteriores correlacionou-se com a 

magnitude de perda de peso a 18 meses (r=0,353; p=0,017): as participantes que 

reportaram menos tentativas anteriores de perda de peso, perderam mais peso. 

A percentagem da diferença entre o peso autorreportado pelas participantes 3 meses 

antes do início do programa e o peso ao iniciar o programa correlacionou-se com a 

magnitude de perda de peso aos 12 meses (r=0,215; p=0,017): Quanto maior a perda 

de peso nos 3 meses anteriores ao inicio do programa (valores positivos significam 

que houve perda de peso), menor a perda de peso das participantes a 12 meses. 

Discussão 

O programa descrito neste estudo, com três vertentes principais – exercício físico, 

nutrição e acompanhamento online -, apresentou taxas de retenção muito positivas 
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(superior a 50% aos 6 meses, a rondar os 40% aos 12, 18 e 24 meses e cerca de 

30% a 30 meses) e revelou-se eficaz ao nível da perda de peso em pessoas com pré-

obesidade e obesidade, com taxas de sucesso (perda de peso ≥5%) de 31,9% a 6 

meses, 34,1% a 12 meses, 37,5% a 18 meses, 45,2% a 24 meses e 25% a 30 meses. 

Considerando que a generalidade (96%) dos ginásios femininos têm menos de 250 

sócias (AGAP, 2016), o N máximo de potenciais participantes dos 5 ginásios 

femininos da região de Lisboa e Vale de Tejo seria de cerca de 1250. Neste sentido, 

estima-se que cerca de 55% das praticantes (689 mulheres) aderiram ao programa e 

aceitaram participar no estudo.  

As taxas de retenção médias a 12 meses em ginásios portugueses rondam os 31%. 

Sabendo-se que o número de sócios por instrutor é um fator que leva a uma maior 

taxa de retenção (AGAP, 2016), uma possível explicação para as taxas de retenção 

observadas neste estudo é o facto dos 5 ginásios femininos em causa terem em 

média cerca de 50 praticantes por instrutor, ao passo que a média nacional é superior 

a 125 praticantes por instrutor. O facto da taxa de retenção aos 24 meses ter sido 

ligeiramente superior à verificada aos 18 meses (39,8% vs. 35,8%), pode dever-se 

aos semestres de recrutamento para o estudo – de fevereiro a julho e de agosto a 

janeiro. Quando o mesmo semestre de recrutamento inclui os meses de agosto e de 

dezembro (como é o caso), que tradicionalmente são meses mais propensos a 

desistências (e desistência como sócia do ginásio, significa obrigatoriamente o 

abandono do programa), a retenção nesse semestre pode ser mais afetada. 

Adicionalmente, os dados sugerem que quanto mais tempo os praticantes se mantém 

no programa, menor a probabilidade de desistir do mesmo nos 6 meses seguintes. 
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O efeito do programa ao nível da perda de peso foi semelhante aos verificados em 

intervenções de modificação comportamental com indivíduos portugueses com 

excesso de peso e obesidade, considerando os mesmos intervalos temporais. Por 

exemplo, o programa ‘Promoção do Exercício e Saúde na Obesidade’ (P.E.S.O.) – 

uma intervenção comportamental dirigida a mulheres com excesso de peso e 

obesidade com a duração de 12 meses, visando o aumento da autodeterminação 

para a atividade física, alimentação e, em geral, para os processos conducentes à 

gestão do peso a longo prazo – revelou perdas de -7,27% vs. -1,83% (p<0,01) do 

peso nos grupos de intervenção e controlo, respetivamente (Silva et al., 2010). Outro 

exemplo, é a ‘Intervenção Nutricional Direcionada aos Estilos de Vida em Indivíduos 

com Obesidade’ (INDIVIDUO) – uma intervenção centrada no paciente, envolvendo 

indivíduos com obesidade (80% mulheres), com realização de consultas de nutrição 

de 2 em 2 meses durante um período de 6 meses, que visava a perda de peso – que 

revelou perdas de -3,92% vs. -0,27% (p<0,01) nos grupos de intervenção e controlo, 

respetivamente (Camolas et al,. 2016). Perdas de peso desta magnitude são 

clinicamente relevantes na medida em que parecem trazer benefícios a longo prazo 

ao nível dos parâmetros bioquímicos e do risco de mortalidade em mulheres 

previamente com excesso de peso. (Jensen et al., 2013; Kritchevsky et al., 2015; 

Poobalan et al., 2007). 

Algumas variáveis avaliadas no pré-tratamento correlacionaram-se de forma 

significativa com a magnitude de perda de peso em diferentes momentos (6, 12, 18 

ou 24 meses) nas participantes com pré-obesidade e obesidade, salientando-se um 

menor número de tentativas de perda de peso anteriores, por sinal já bem definido na 

literatura como um preditor de sucesso (Carraça et al., 2018). Ter um IMC inicial mais 

elevado, bem como, objetivos de perda de peso mais ambiciosos, também se 
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correlacionaram de forma significativa com uma maior perda de peso. Contudo, estas 

variáveis têm vindo a revelar resultados mistos na sua relação com a perda de peso 

(Carraça et al., 2018).  

Curiosamente, a percentagem da diferença entre o peso autorreportado pelas 

participantes 3 meses antes do início do programa e o peso ao iniciar o programa 

emergiu como um correlato significativo: quanto maior era a percentagem da 

diferença entre o peso autorreportado pelas participantes antes do início do programa 

e o peso ao iniciar o programa, menor a perda de peso das participantes a 12 meses. 

O impacto das alterações de peso que antecedem um programa de perda de peso 

não é habitualmente estudado (Carraça et al., 2018; Varkevisser, van Sralen, Kroeze, 

Ket & Steenhuis, 2018), sendo um fator com potencial para influenciar os resultados 

do programa. Nas participantes eutróficas, esta variável também se correlacionou de 

forma significativa e na mesma direção, mas a 6 meses (dados não apresentados). 

O número de consultas de nutrição realizadas nos primeiros 6 meses do programa 

correlacionou-se com uma maior magnitude de perda de peso a 6 meses, mas não 

nos períodos subsequentes. Este resultado pode dever-se à constante promoção de 

autonomia para os comportamentos de gestão do peso em contexto de consulta. De 

facto, a literatura tem demonstrado que intervenções promotoras da satisfação das 

necessidades psicológicas básicas (autonomia, competência e relacionamento 

positivo) são suscetíveis de influenciar de forma positiva a prática de atividade física 

e a adoção de hábitos alimentares saudáveis conducentes à gestão do peso a longo 

prazo (Fortier et al., 2012; Teixeira et al., 2012; Verstuyf et al., 2012). Não obstante, 

também se promoveu a autonomia para os comportamentos de saúde através do 

acompanhamento personalizado online, reduzindo a necessidade de consultas 

presenciais com o avançar no programa. O facto de eventualmente algumas das 
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participantes terem atingido os seus objetivos de perda de peso nos primeiros 6 

meses do programa, entrando de imediato numa fase de “manutenção do peso 

perdido”, também pode ser um dos fatores a contribuir para o número de consultas 

pós 6 meses não se correlacionar de forma significativa com a magnitude de perda 

de peso nesses períodos.  

Os resultados deste estudo devem ser interpretados à luz de algumas limitações. As 

participantes são provenientes de ginásios da região de Lisboa e Vale de Tejo, os 

quais aceitam exclusivamente membros do sexo feminino, não podendo os resultados 

ser generalizados a outros segmentos da população (homens, membros de outros 

tipos de ginásio, outras regiões geográficas). O questionário utilizado não foi 

desenvolvido para fins de investigação, pelo que a maioria das questões não foram 

sujeitas a validação psicométrica. Não obstante, algumas das questões derivaram de 

outros questionários previamente validados. A maioria das medidas são 

autorreportadas, estando por isso sujeitas a viés de memória ou de desejabilidade 

social. O estudo não identifica quando é que as participantes atingiram o seu objetivo 

de perda de peso, podendo algumas estar em manutenção do peso perdido após os 

6, 12, 18 ou 24 meses e não a tentar perder mais peso. Apenas as variáveis 

antropométricas foram avaliadas prospectivamente, não tendo sido recolhidas para 

análise as informações dos questionários preenchidos semestralmente, o que 

impossibilita avaliar como evoluíram outras variáveis. O atrito verificado (inerente aos 

estudos nesta área) e a diminuição progressiva da amostra com potencial para ser 

analisada nos pontos mais longínquos do estudo (principalmente a 24 e a 30 meses) 

obriga a uma interpretação cautelosa e conservadora dos resultados expostos. Por 

último, salientamos que tratando-se de um estudo com base num programa 

comercial, as participantes tinham que pagar para dele usufruírem, o que pode 
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promover maior atrito, principalmente quando os resultados/expetativas das 

participantes não estavam a ser atingidos, ou até por questões de índole financeira 

ou profissional, não tendo sido recolhidas informações sobre as razões pelas quais 

as participantes o abandonavam. 

Conclusões 

Este programa apresenta-se como uma alternativa válida e eficaz para mulheres 

adultas que desejam gerir o peso através de alterações no seu estilo de vida 

(atividade física e alimentação), revelando níveis de sucesso na perda de peso 

sobreponíveis com intervenções de referência e baseadas na evidência científica. 

A descrição de programas comerciais de gestão do peso, do seu efeito no peso 

corporal e a caracterização das suas participantes pode ser útil para dar a conhecer 

à comunidade científica que faz investigação nesta área, que tipo de mulheres 

procuram que tipo de programas e quais os resultados que obtêm, bem como, para 

os profissionais de saúde que trabalham na área da gestão do peso terem 

conhecimento dos programas existentes e poderem, de forma informada, direcionar 

as suas utentes para os programas que melhor se enquadrem às suas necessidades 

e perfis. 

Conflito de interesses 

O primeiro autor deste estudo foi o nutricionista que realizou todas as consultas de 

nutrição do estudo e o responsável pelo estudo, sendo remunerado pelos 5 ginásios 

Vivafit® onde decorreu o estudo, pela realização das consultas de nutrição e 

acompanhamento das participantes através da plataforma online. 
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Capítulo VI 

Discussão geral 

Com base nos estudos desenvolvidos no âmbito da presente tese, constata-se que 

que atingir o sucesso na gestão do peso não depende dos valores pré-tratamento de 

variáveis relacionadas com a ingestão alimentar ou atividade física e que é a alteração 

ou regulação dos comportamentos que tem mais significado na perda e na 

manutenção do peso perdido. Verifica-se que o menor número de tentativas de perda 

de peso anteriores é o único preditor pré-tratamento consistente de sucesso na 

gestão do peso a longo prazo, mas que há outras variáveis que devido à atual 

escassez de evidência científica disponível, devem continuar a ser aprofundadas no 

que respeita ao seu papel como potenciais preditores pré-tratamento da perda e da 

manutenção do peso, mas aplicados a intervenções específicas e bem descritas. 

Confirma-se que os principais preditores que explicam o sucesso na perda e 

manutenção do peso perdido a longo prazo são aumentar o dispêndio gasto 

energético através do incremento da atividade física e da redução do aporte 

energético proveniente da alimentação, complementando com automonitorização, na 

presença de maiores níveis de autoeficácia. Comprova-se que ao nível dos preditores 

da manutenção do peso perdido a longo prazo ainda existem muitas variáveis com 

um possível papel preditor da manutenção do peso perdido que estão muito pouco 

estudadas, particularmente o maior rigor do regime alimentar nos fins-de-semana. E 

corrobora-se que um programa comercial de gestão do peso baseado na evidência 

científica pode promover a perda de peso nas mulheres que nele participam. 

A única variável pré-tratamento que se apresenta consistente como preditor de 

sucesso na gestão do peso é o menor número de tentativas de perda de peso 
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anteriores (Carraça, Santos, Mata & Teixeira, 2018). No ensaio clínico controlado e 

aleatorizado incluído no âmbito desta tese (estudo II) - que procurou identificar 

preditores pré-tratamento de sucesso na gestão do peso em mulheres com excesso 

de peso e obesidade envolvidas num programa de alteração comportamental 

baseado na teoria da autodeterminação (Ryan & Deci, 2000) e que visava a perda e 

futura manutenção do peso perdido - emergiram outras variáveis preditoras pré-

tratamento de sucesso na gestão do peso para além do menor número de tentativas 

de perda de peso (Jorge, Santos, Tomás, Teixeira & Teixeira, 2018). Neste estudo (II) 

(Jorge et al., 2018), as variáveis que no pré-tratamento predizeram maior perda de 

peso foram maior autoestima, menores expectativas de perda de peso, maior 

autoeficácia para o exercício e um “locus” de controlo para o peso mais interno, que 

atualmente são considerados como preditores pré-tratamento com evidência mista 

(Carraça et al., 2018); e, ainda, a maior perceção do impacto do peso na qualidade 

de vida, que apresenta evidência insuficiente como preditor pré-tratamento (apenas 

3 estudos) para que se retirem conclusões como preditor pré-tratamento (Carraça et 

al., 2018). Estes resultados acrescentam ao conhecimento atual nesta área e podem 

ser considerados um contributo para clarificar o papel destas variáveis como 

preditores pré-tratamento de sucesso na gestão do peso. Todavia, muito ainda há a 

fazer nesta área e Carraça e colaboradores (Carraça et al., 2018), na mais recente 

revisão sistemática sobre preditores pré-tratamento psicossociais da gestão do peso, 

definiram como constructos com evidência limitada para serem classificados como 

preditores ou como não preditores pré-tratamento do controlo do peso, para além da 

qualidade de vida relacionada com o peso: as variáveis motivacionais (e.g. motivação 

autónoma e controlada), a autoeficácia para o controlo do peso, a perceção de 

barreiras para o exercício físico, os comportamentos bulímicos e a magnitude da 
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perda de peso em tentativas anteriores. Deste grupo de variáveis psicossociais 

entendidas como possuindo evidência limitada por estes investigadores (Carraça et 

al., 2018), foram também testadas como preditores pré-tratamento no estudo II desta 

tese (quer no grupo de intervenção, quer no grupo de controlo): a motivação intrínseca 

para o exercício físico, a perceção do impacto do peso na qualidade de vida (como 

referido anteriormente), a perceção de barreiras para o exercício físico e os 

comportamentos bulímicos. Os resultados do estudo II adicionaram ao conhecimento 

atual - para além do anteriormente referido papel preditor da perda de peso a 36 

meses no grupo de intervenção de possuir uma maior perceção do impacto do peso 

na qualidade de vida - que também maiores níveis de motivação intrínseca para o 

exercício físico e menor perceção de barreiras para o exercício físico se 

correlacionaram com a perda de peso a 36 meses no grupo de controlo (Jorge et al., 

2018). 

Considerando que a única variável que no pré-tratamento se apresenta consistente 

como preditor de sucesso na gestão do peso é o menor número de tentativas de perda 

de peso anteriores (Carraça, et al,. 2018), e que variáveis como a magnitude da perda 

de peso em tentativas anteriores possuem evidência limitada como preditores pré-

tratamento (identificada em apenas 1 estudo), fica patente que se deve aprofundar o 

número de tentativas de perda de peso anteriores com questões adicionais. Por 

exemplo pode indagar-se sobre a duração das tentativas, o intervalo de tempo entre 

as tentativas, o número de tentativas num determinado período de tempo anterior 

(e.g. 1 ano ou 5 anos), o sucesso atingido com as tentativas, a satisfação com o peso 

perdido nas tentativas, o grau de dificuldade percecionado durante as tentativas, a 

fase do ciclo de vida nas tentativas (e.g. idade na primeira tentativa) ou se o peso 

perdido nas tentativas anteriores compensou o esforço efetuado e poderia contribuir 
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para uma melhor compreensão sobre as razões que estão por de trás da importância 

do número de tentativas de perda de peso anteriores. Possíveis explicações para o 

facto de um maior número de tentativas anteriores de perda de peso predizer 

insucesso na gestão do peso poderão ser a presença de um perfil psicológico mais 

suscetível ao insucesso, ou até, o facto de os indivíduos que mais frequentemente 

tentaram perder peso possuam características fisiológicas ou eventualmente até 

genéticas que potenciem esse insucesso (Carraça, et al., 2018; Dulloo, Jacquet, 

Montani & Schutz, 2015; Greenway, 2015). 

Os resultados da revisão desenvolvida no âmbito do estudo I desta tese, juntamente 

com os resultados do estudo II, conjugados com os dados das mais recentes revisões 

que estudaram preditores pré-tratamento de sucesso na perda e manutenção do peso 

perdido (Carraça et al., 2018; Teixeira, Going, Sardinha & Lohman, 2005; Varkevisser, 

van Sralen, Kroeze, Ket & Steenhuis, 2019), levantam a hipótese de que a procura 

por preditores pré-tratamento universais (i. e. de qualquer tipo de intervenção) da 

perda e manutenção do peso perdido não trará grandes avanços a esta área, pois a 

própria intervenção parece ter a faculdade de os inibir ou potenciar, dependendo 

desta variável ser aprofundada ou não durante a intervenção (como possivelmente 

sucedeu no estudo II). Uma variável avaliada no pré-tratamento pode ser importante 

na gestão do peso, mas se durante a intervenção for modificada (por e.g. devido à 

intervenção em si) poderá não surgir como um preditor pré-tratamento relevante na 

relação entre ela mesma e o sucesso da intervenção. Assim, o interesse será estudar 

preditores pré-tratamento para diferentes tipos de intervenção (específicas e bem 

definidas), para que se possa definir que variáveis pré-tratamento se coadunam 

melhor com cada tipo de intervenção, de modo a conseguirmos alocar os indivíduos 

às intervenções mais adequadas em que terão maior probabilidade de sucesso. 
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Atualmente, os principais preditores que explicam o sucesso na manutenção do peso 

perdido a longo prazo são: aumentar o gasto energético através do incremento da 

atividade física e reduzir o aporte energético proveniente da alimentação, aumentar o 

aporte proteico e de fibra alimentar, incrementar o consumo de hortofrutícolas, e 

complementar com automonitorização da atividade física, alimentação e peso, na 

presença de maiores níveis de autoeficácia para a alimentação, exercício e gestão do 

peso (Varkevisser et al., 2019). 

O aporte energético proveniente da alimentação e o gasto energético através da 

atividade física no pré-tratamento não são, aliás, preditores do sucesso na 

manutenção do peso a longo prazo, com evidência forte e moderada, respetivamente 

(Varkevisser et al., 2019). Estes dados mostram que é possível ter sucesso na perda 

e na manutenção do peso perdido independentemente do indivíduo “comer muito” ou 

“mexer-se pouco” no pré-tratamento. Todavia, muitas variáveis estão atualmente 

definidas como possuindo evidência limitada para que se possam retirar conclusões 

sobre se são ou não preditores da manutenção do peso perdido a longo prazo. Por 

exemplo, na mais recente revisão sistemática que avaliou preditores da manutenção 

do peso perdido a longo prazo (Varkevisser et al., 2019), das 124 variáveis 

inicialmente identificadas, apenas 30 foram classificadas como preditores ou de não 

preditores com evidência forte ou moderada, sendo insuficiente a evidência relativa 

às restantes (Varkevisser et al., 2019). 

O rigor do regime alimentar nos fins-de-semana (versus durante a semana) e nas 

férias (versus no resto do ano) são variáveis de que se conhece muito pouco sobre o 

seu papel na manutenção do peso perdido. Para além do estudo III desta tese (Jorge, 

Santos, Teixeira & Teixeira, 2019a), a única investigação identificada que analisou 

variáveis semelhantes no contexto da manutenção do peso perdido, foi realizado por 
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Gorin e colaboradores com participantes do Registo Nacional do Controlo de Peso 

dos Estados Unidos da América (“National Weight Control Registry”) (Gorin, Phelan, 

Wing, Hill, 2004). Os resultados do nosso estudo (III) (Jorge et al., 2019a) indicam 

que a adoção de um regime alimentar menos rigoroso durante o fim-de-semana 

(versus durante a semana) era um fator que quase triplicava a probabilidade de 

manutenção do peso perdido a 1 ano, em comparação à adoção de um regime 

alimentar mais rigoroso durante o fim-de-semana (versus durante a semana) em 

participantes do Registo Nacional de Controlo do Peso Português (Jorge et al., 

2019a). Estes dados e considerando a ausência de investigação sobre o papel desta 

variável na manutenção do peso perdido, alertam para a premência de se aprofundar 

o estudo desta e de outras variáveis relacionadas na manutenção do peso perdido 

(e.g. rigor no regime alimentar nas férias e no resto do ano, rigor no regime alimentar 

nas diferentes estações do ano, rigor no regime alimentar em casa ou fora de casa; 

ou rigor no regime alimentar no trabalho ou fora do trabalho). 

Os resultados do estudo III (Jorge et al., 2019a) estão em linha com o previamente 

encontrado (Gorin et al., 2004) e de certa forma suportam a teoria de que adotar um 

comportamento alimentar mais rígido pode ser prejudicial no que toca à manutenção 

dos resultados de perda de peso a longo prazo. Verifica-se que as pessoas que estão 

a tentar manter o peso perdido tendem a reportar uma maior perceção sobre a 

dificuldade que têm para gerir o seu peso, bem como, a reportar níveis mais elevados 

de restrição alimentar cognitiva e desinibição alimentar (Kruseman, Schmutz & 

Carrard, 2017). Esta maior perceção de esforço para controlar o peso, aliada a 

padrões de comportamento alimentares mais restritivos pode eventualmente ser mais 

desgastante durante os fins-de-semana ou férias (e.g. por motivos sociais, culturais 

ou familiares), sendo contraproducente a longo prazo e potenciando o surgimento de 
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ciclos viciosos de restrição alimentar, sucedidos de episódios de desinibição alimentar 

com consequentes sentimentos de culpa e elevando o risco de reganho do peso 

perdido (Jorge et al., 2019a). 

É possível obter sucesso a longo prazo na perda e manutenção do peso perdido 

através de programas comercias de gestão do peso. A título de exemplo, numa 

amostra de participantes do programa comercial de gestão do peso “Weight 

Watchers” que atingiram o seu objetivo de perda de peso há pelo menos 6 semanas, 

foi possível verificar que conseguiram manter o seu peso abaixo de 5% do seu peso 

corporal inicial cerca de 80% a 12 meses, 71% a 24 meses e 50% a 60 meses, e 

conseguiram manter o seu peso abaixo de 10% do seu peso corporal inicial cerca de 

54% a 12 meses, 45% a 24 meses e 28% a 60 meses (Lowe, Kral, & Miller-Kovach, 

2008). Dados como estes suportam o ingresso de pessoas com excesso de peso ou 

obesidade em programas comerciais de gestão de peso, especialmente naqueles que 

estejam bem descritos na literatura e apresentem sustentação científica das 

abordagens e estratégias que os caracterizam. Neste contexto, o estudo IV desta tese 

apresenta um programa comercial de gestão do peso desenvolvido em ginásios 

exclusivamente femininos na região de Lisboa e Vale do Tejo. Este mostrou ser eficaz 

na gestão do peso das mulheres nele envolvidas, levando a perdas do peso corporal 

inicial na ordem dos 4% a 6 meses, 5% a 12 meses, 6% a 18 meses, 6% a 24 meses 

e 5% a 30 meses nas participantes com pré-obesidade. Nas participantes com 

obesidade os valores foram muito similares: 5% a 6 meses, 6% a 12 meses, 7% a 18 

meses, 5% a 24 meses e 8% a 30 meses. O facto deste programa ser baseado em 

alterações dos hábitos alimentares e de atividade física, estimulando a 

automonitorização do peso, da alimentação e da atividade física, promovendo a 
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autoeficácia alimentar e para a gestão do peso utilizando ferramentas com base na 

evidência científica disponível, pode ajudar a explicar os resultados obtidos. 

É importante a divulgação e caracterização dos programas comerciais de gestão do 

peso disponíveis a nível regional, não só para a comunidade em geral mas 

principalmente para os profissionais de saúde que trabalham com a gestão do peso, 

para que estes possam aconselhar os seus utentes sobre quais os programas mais 

indicados para o perfil dos seus utentes. Dados decorrentes de análises baseadas 

nas participantes do estudo IV desta tese (Jorge, Santos, Teixeira & Teixeira, 2019b), 

mostram que mulheres com excesso de peso e obesidade com um perfil inicial 

caracterizado por serem menos ativas na sua profissão, menor ingestão de água, 

menor número de refeições diárias, maior frequência de refeições em restaurantes, 

maiores níveis de alimentação externa e menores níveis de autoeficácia para a 

alimentação obtiveram melhores resultados a 12 meses quando envolvidas no 

programa VivafitResults®. De facto, é prática comum que durante as interações do 

programa se estimulem a quebra dos tempos sedentários durante o tempo de trabalho 

(e.g. utilização de escadas em vez do elevador, utilização de uma impressora mais 

afastada, conversar pessoalmente em vez de telefonicamente), a ingestão de líquidos 

sem valor energético (principalmente a água ou infusões sem adição de açúcar), uma 

melhor otimização da organização do dia alimentar (e.g. incremento no número de 

refeições e diminuição da frequência de refeições em restaurantes) e a autoeficácia 

para a alimentação (e.g. estratégias para evitar que emoções negativas, a 

disponibilidade de alimentos e a pressão social aumentem demasiadamente a 

ingestão alimentar). 
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Conclusões 

A conceção, elaboração, redação e submissão para publicação dos estudos 

realizados no âmbito desta tese, somados à extensiva revisão de literatura inerente à 

sua execução, permitem tirar as seguintes conclusões: 

- Principalmente com base nas informações compiladas no estudo I foi possível 

concluir que atingir o sucesso na gestão do peso não depende dos valores pré-

tratamento de variáveis relacionadas com a ingestão alimentar ou atividade física, 

tendo mais significado a alteração dos comportamentos na perda e na manutenção 

do peso perdido. Permitem também concluir que o menor número de tentativas de 

perda de peso anteriores é o único preditor pré-tratamento consistente de sucesso na 

gestão do peso a longo prazo. Este facto ainda torna mais importante a eficiência do 

programa de gestão do peso, pois intervenções que falham vão também, por si só, 

comprometer o sucesso das tentativas posteriores. No entanto, outras variáveis 

deverão continuar a ser estudadas como preditores pré-tratamento de sucesso na 

gestão de peso, principalmente em intervenções específicas e bem descritas. 

Adicionalmente, os dados obtidos no estudo II salientam a desinibição alimentar, a 

perceção do impacto do peso na qualidade de vida, a autoestima, as expetativas de 

perda de peso, a autoeficácia para o exercício físico e o “locus” de controlo para o 

peso como variáveis que devem continuar a ser aprofundadas enquanto potenciais 

preditores pré-tratamento da perda e da manutenção do peso perdido. 

- Conclui-se também com base estudo I que os principais preditores que explicam o 

sucesso na perda de peso e manutenção do peso perdido a longo prazo, são 

aumentar o gasto energético, através do incremento da atividade física e da redução 

do aporte energético, proveniente da alimentação, com enfoque no aumento do 
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aporte proteico e de fibra alimentar e o consumo de hortofrutícolas, complementando 

com automonitorização da atividade física, da alimentação e do peso, na presença de 

maiores níveis de autoeficácia para a alimentação, para o exercício físico e para a 

gestão do peso. Conclui-se ainda que principalmente ao nível dos preditores da 

manutenção do peso perdido a longo prazo, ainda existem muitas variáveis com um 

possível papel preditor da manutenção do peso perdido que estão muito pouco 

estudadas. Neste sentido, o estudo III permite concluir que o maior rigor do regime 

alimentar nos fins-de-semana quando comparado com o rigor do regime alimentar 

durante a semana, pode aumentar para o triplo o risco de reganho de peso em 

indivíduos previamente com sucesso na manutenção do peso perdido. 

- Principalmente com base no estudo IV conclui-se que é possível alcançar perdas de 

peso relevantes para a saúde das participantes (perdas de peso na ordem dos 5% do 

peso corporal inicial) através de programas comerciais de gestão do peso 

(VivafitResults®). Ademais, concluímos que mulheres com excesso de peso e 

obesidade que inicialmente reportavam ser menos ativas na sua profissão, ingerir 

menos água, fazer menos refeições por dia, comer mais frequentemente em 

restaurantes e que apresentavam maiores níveis de alimentação externa e menores 

níveis de autoeficácia para a alimentação, possuem o perfil mais favorável para serem 

sucedidas através do programa VivafitResults®, considerando os seus moldes atuais, 

pois obtiveram melhores resultados na perda de peso a 12 meses. 

Perder peso e manter o peso perdido a longo prazo é difícil, mas possível. E para 

continuarmos a aprender mais sobre como funcionam os mecanismos subjacentes 

aos processos relacionados com gestão do peso e principalmente como potenciar os 

resultados obtidos a longo prazo, é necessário que se continue a estudar a área da 

gestão do peso a partir de múltiplos ângulos: 
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- Ensaios clínicos controlados e aleatorizados que abranjam diferentes fases do 

processo (e.g. fase pré-tratamento, a fase de perda de peso e a fase de manutenção 

do peso perdido); 

- Grandes estudos longitudinais que acompanhem os participantes o tempo suficiente 

para que se obtenham resultados a mais longo prazo; 

- Estudos realizados em diferentes contextos e com diferentes populações (e.g. 

mulheres em intervenções realizadas em universidades, indivíduos previamente com 

sucesso na gestão do peso através dos registos nacionais de controlo do peso e 

mulheres envolvidas programas de gestão do peso em ginásios femininos), como são 

exemplo os estudos que compõem o corpo principal desta tese. 
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Implicações práticas, limitações e perspetivas futuras 

Tomando em consideração os resultados dos estudos que compõem esta tese, e à 

luz da evidência científica atualmente disponível, sobressaem implicações ao nível da 

prática clínica em gestão do peso e ao nível da investigação científica em gestão do 

peso. 

Do ponto de vista das implicações na prática clínica em gestão do peso: 

- Fica patente que um menor número de tentativas de perda de peso anteriores são 

um preditor relativamente consistente de sucesso na gestão do peso no longo prazo, 

o que responsabiliza ainda mais os profissionais que trabalham na área da gestão do 

peso a procurarem sempre a melhor intervenção disponível para cada indivíduo, sob 

pena de apenas contribuírem para o aumento da resistência à perda ou manutenção 

do peso perdido, desse indivíduo em tentativas subsequentes. Adicionalmente, 

sabendo que o número de tentativas de perda de peso anteriores é uma variável não 

modificável durante o tratamento, a avaliação do número de tentativas de perda de 

peso anteriores representa um marcador de natural resistência individual à perda de 

peso ou à manutenção do peso perdido, a ter em consideração na avaliação pré-

tratamento. 

- Uma outra implicação para a prática clínica de quem trabalha em gestão do peso, e 

que decorre dos estudos realizados (especificamente do estudo III), é que, na 

presença de indivíduos que estão a tentar manter o peso perdido, dar demasiada 

importância à necessidade de os indivíduos terem maior rigor no regime alimentar 

aos fins-de-semana, em comparação com o que sucede durante a semana, pode ser 

contraproducente na manutenção do peso perdido (Jorge et al. 2019a). 
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- Através do estudo IV, disponibiliza-se aos profissionais que trabalham na área da 

gestão do peso em Portugal, a descrição e caracterização do programa 

VivafitResults®, criando condições para que os profissionais da área possam fazer um 

trabalho complementar mais efetivo quando as suas utentes (e.g. no treino 

personalizado, nos cuidados de saúde primários ou hospitalares) estejam 

simultaneamente envolvidas naquele programa. Adicionalmente, em situações em 

que seja necessário fazer o direcionamento de utentes para programas comerciais de 

gestão do peso disponíveis no mercado, o conhecimento das características destes 

programas possibilita uma decisão mais informada e que enquadre o perfil e 

necessidades das utentes. Salienta-se ainda que com base nos resultados obtidos 

cria-se a oportunidade de melhoria do programa em si. 

- Por fim, a disponibilização de uma revisão (estudo I), atual e em português, sobre 

preditores comportamentais e psicossociais da perda e manutenção do peso perdido 

a longo prazo, a publicar numa revista nacional na área da nutrição, e dirigida 

sobretudo a nutricionistas - uma das profissões da área da saúde que mais trabalha 

com gestão do peso no contexto clínico (quer no setor público quer privado) - pode 

também influenciar a prática clínica destes profissionais. 

Relativamente às implicações ao nível da investigação científica na área da gestão 

do peso: 

- O estudo de preditores pré-tratamento universais da perda e manutenção do peso 

perdido será possivelmente improfícuo no futuro, sugerindo-se uma linha de pesquisa 

de preditores pré-tratamento da perda e manutenção do peso perdido, mas em 

intervenções específicas. Todavia, esta linha de investigação necessitará que a 

descrição das intervenções realizadas seja completa e aprofundada (o que nem 
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sempre acontece) (Ma et al., 2017; McLean, Griffin, Toney, & Hardeman, 2003), sob 

pena de não ficar claro como reproduzir uma intervenção que se mostrou eficaz para 

determinados indivíduos com determinadas características pré-tratamento. 

- Os resultados publicados no estudo III poderão ter o efeito de aprofundar e estimular 

o estudo do papel do rigor no regime alimentar nos fins-de-semana (“versus” durante 

a semana) e nas férias (“versus” no resto do ano) na manutenção do peso perdido 

(Jorge et al., 2019a). E, ainda, de continuar a estudar diversas outras variáveis com 

um racional teórico que as torna potenciais preditores de sucesso na gestão do peso, 

ainda por estudar (Carraça, et al., 2018; Varkevisser et al., 2019). 

- A divulgação dos resultados do estudo IV (e.g. em eventos científicos na área da 

obesidade e da gestão do peso) poderá estimular, pelo menos em Portugal, a que 

outras descrições de programas comerciais de perda de peso sejam divulgadas a 

nível científico, reduzindo o afastamento que por vezes se verifica entre a academia 

e o setor privado. O rigor científico e elevado padrão ético presente nas universidades, 

aliado à visão empreendedora e experiência prática do setor privado, potenciariam a 

realização de investigação nesta área, quer em qualidade quer em quantidade. 

As perspetivas futuras para a área do estudo de preditores da perda e manutenção 

do peso perdido estão intimamente ligadas às atuais limitações existentes na área: 

- A homogeneidade dos indivíduos que compõem as amostras na grande maioria dos 

estudos nesta área é um aspeto a considerar, tornando problemática a generalização 

dos resultados a outros indivíduos que não mulheres caucasianas com excesso de 

peso e obesidade (Burke, Wang & Sevick, 2011; Ruelas, Bacardí-Gascón & Jiménez-

Cruz, 2015; Stubbs et al., 2011). A realização de estudos transculturais, incluindo 

diferentes populações e com amostras suficientemente grandes para que se possam 
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realizar análises comparativas, será um caminho a seguir para colmatar esta 

limitação. 

- Apesar dos ensaios clínicos controlados e aleatorizados serem essenciais para obter 

dados de qualidade na área da investigação em gestão do peso, os participantes 

neste tipo de estudos podem ser pessoas com características bastante distintas da 

generalidade da população com excesso de peso e obesidade. É possível que os 

indivíduos que procuram e se disponibilizam a participar neste tipo de estudos 

possuam maiores níveis de escolaridade, sejam pessoas naturalmente mais atentas 

e informadas sobre questões relacionadas com a alimentação e saúde, sejam 

pessoas com mais tempo livre e portanto com uma vida potencialmente menos sujeita 

a stresse; podem estar naturalmente mais disponíveis para colaborar com o que lhes 

é sugerido numa intervenção de perda de peso; ou podem simplesmente ser pessoas 

com uma natural resistência à perda de peso que vêm neste tipo de estudos um último 

reduto para obterem sucesso na gestão do peso. Diversificar os tipos de estudos 

realizados na área da gestão do peso pode minimizar este problema. Por exemplo, 

acompanhar a longo prazo e no decurso natural das suas vidas, indivíduos 

selecionados aleatoriamente da população em geral; estudar em contextos clínicos 

quer no setor público quer privado, subgrupos da população (e.g. indivíduos com uma 

determinada doença crónica), alargando assim o espectro de indivíduos abrangidos 

e evitando generalizações, eventualmente pouco fiéis à realidade. 

- A grande maioria dos preditores comportamentais e psicossociais são obtidos 

através de instrumentos de autorrelato, o que levanta questões relacionadas com a 

sua fiabilidade, nomeadamente por serem condicionados por aspetos como, a 

capacidade de entender a linguagem escrita, a necessidade de recorrer à memória, 

a desabilidade social e até o “estado de espírito” no momento do preenchimento de 
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cada questionário. Ademais, nesta área é frequente o preenchimento de múltiplos e 

extensos questionários de forma consecutiva, o que pode dar azo a que, 

principalmente os últimos questionários apresentados, sejam preenchidos de forma 

menos rigorosa ou atenta. Para contornar esta limitação, o desenvolvimento e a 

utilização mais frequente de métodos mais precisos e exatos deve ser explorada. Um 

bom exemplo é a implementação da avaliação momentânea ecológica, que permite 

avaliar as experiências, comportamentos, e estados de humor dos indivíduos, à 

medida que vão ocorrendo em tempo real e no seu ambiente natural (Burke et al., 

2017; Shiffman, Stone, & Hufford, 2008). 

- A multiplicidade de critérios utilizados para definir perda de perda (e.g. perder pelo 

menos 5% do peso corporal inicial ou perder pelo menos 5 kg do peso corporal inicial) 

e manutenção do peso perdido (e.g. manter uma perda de peso de pelo menos 5% 

do peso corporal inicial a 1 ano ou não recuperar mais do que 10% do peso mínimo 

obtido a 5 anos) é outros dos problemas nesta área (IOM, 1995; Phelan, Wing, Loria, 

Kim & Lewis, 2010). A criação de um consenso alargado sobre como se define perda 

de peso e sobre como se define manutenção do peso perdido, e a divulgação e 

eventualmente até a aceitação deste consenso pelas principais revistas científicas da 

área, como sendo os critérios de referência, auxiliaria na extração de conclusões mais 

robustas, principalmente em futuras revisões sistemáticas e meta-análises nesta 

área. 

- À semelhança do que sucede com a falta de definição do que é considerado sucesso 

na perda e na manutenção do peso perdido, também vários dos constructos testados 

como preditores da perda e da manutenção do peso perdido carecem de maior 

homogeneidade quanto à sua definição e principalmente quanto aos melhores 

instrumentos para os avaliar. É comum que em diferentes estudos se encontre o 
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mesmo constructo avaliado através de diferentes instrumentos (Lazzeretti, Rotella, 

Pala, Rotlla, 2015; Stubbs et al., 2011). A criação, através de abordagens 

abrangentes, de instrumentos mais fiáveis e especialmente desenhados para avaliar 

um determinado constructo em pessoas com excesso de peso e obesidade que estão 

envolvidos num programa de perda de peso e a realização de estudos especialmente 

desenhados para determinar quais os instrumentos que mais eficazmente predizem 

resultados em programas de gestão do peso, são caminhos possível para amenizar 

esta limitação. As linhas de investigação referidas na frase anterior ajudariam ainda 

a mitigar outra limitação presente nesta área, que se traduz na frequente utilização 

de instrumentos que não foram especificamente desenhados para pessoas com 

excesso de peso e obesidade (Lazzereti et al., 2015). 

- O momento da avaliação dos preditores também merece ser abordado, pois 

designadamente no estudo de preditores de manutenção do peso perdido, há estudos 

onde as variáveis testadas como preditores iniciais para a manutenção do peso 

perdido, são avaliadas no início da intervenção com vista à perda de peso, e há outros 

estudos onde as variáveis testadas como preditores iniciais para a manutenção do 

peso perdido, são avaliadas antes de se começar a contar o período de manutenção 

do peso perdido. Também dentro do que é definido como o "início do período de 

manutenção do peso perdido” o critério é variável de estudo para estudo, desde por 

exemplo, estar há 1 ano a manter o peso com uma variação inferior a 5% do peso 

corporal no final da intervenção; passando por ter atingido uma perda de peso de 5% 

do peso corporal inicial; até logo após ter concluído uma intervenção de perda de 

peso específica, tendo perdido pelo menos 5% do peso corporal inicial. 

- A elevada prevalência de atrito verificadas nos estudos na área da gestão do peso 

e a forma como se gere esse atrito do ponto de vista da análise de resultados são 



145 
 

outras limitações a considerar. Por vezes especula-se que os participantes que 

abandonam uma intervenção de perda de peso irão acabar por recuperar todo o peso 

perdido (“Baseline Observation Carried Forward”), o que é considerado por alguns 

autores como uma visão pessimista, mas conservadora na análise dos resultados 

obtidos. Noutros casos, considera-se que o peso que os indivíduos tinham quando 

abandonaram a intervenção seria mantido até ao final da intervenção (“Last 

Observation Carried Forward”) ou simplesmente se analisam os indivíduos que 

completaram toda a intervenção ou uma determinada percentagem da mesma. Todas 

estas formas de imputação de dados para lidar com o atrito, possuem premissas que 

lhes atribuem vantagens e desvantagens, uma escolha criteriosa de que critérios 

utilizar em função do desenho do estudo e dos objetivos das análises a realizar, pode 

atenuar algumas das desvantagens inerentes a essa decisão. Todavia, métodos 

como a imputação múltipla ou a utilização de modelos lineares mistos podem ser uma 

alternativa válida para lidar com esta problemática. A realização de tentativas 

regulares de contacto com participantes que tenham desistido do estudo de forma 

informal (e.g. sem terem referido objetivamente que não desejam voltar a ser 

contados no âmbito do estudo), por exemplo, através de tentativas e regulares de 

contacto telefónico (e.g. em intervalos de tempo inicialmente decididos e acordados 

com os participantes ainda antes de começar o programa), com vista ao agendamento 

de uma sessão presencial para tentar enquadrar o melhor possível a razão do atrito 

e até a recolha de variáveis de interesse para o estudo, poderiam ser uma solução 

para lidar com o elevado atrito, aproveitando-o como uma oportunidade para aprender 

mais sobre estes indivíduos que tendem a desistir, dependendo obviamente, de que 

se equacionem e ultrapassem as possíveis barreiras do ponto de vista ético (e.g. 

ficando consagrado no consentimento informado, livre e esclarecido). 
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Em suma, excetuando o anteriormente referido relativamente à área dos preditores 

pré-tratamento, as perspetivas futuras para a investigação na área dos preditores de 

perda e manutenção do peso perdido são animadoras. É entusiasmante perceber que 

apesar da pressão fisiológica que potencia o insucesso, que simples instrumentos de 

autorrelato são suficientes para predizer alguma da variabilidade dos resultados 

obtidos, mesmo a longo prazo. É animador perceber que quem sofre de excesso de 

peso e obesidade e tenta perder peso, consegue autorregular-se de forma coerente 

e (de certa forma) previsível. E o mais animador de tudo é perceber que quanto mais 

aprofundadamente forem conhecidos e estudados os preditores da perda de peso e 

da manutenção do peso perdido, mais eficazmente esses preditores poderão ser 

aplicados na pratica clínica, em prol de quem enfrenta o desafio de tentar perder e 

manter o peso perdido. 
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âmbito da tese 
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eventos científicos com revisão por pares no âmbito da 

tese 

  



170 
 

Jorge, R.*, Santos, I., Teixeira, V. H. & Teixeira, P. J. (2019). Pretreatment profiles 

of 6- and 12-months weight management among women with overweight and 

obesity involved in a women-only gyms’ weight management program. 

Accepted to be presented at the 26th European Congress on Obesity of the 

European Association for the Study of Obesity, Glasgow, Scotland, United 

Kingdom 

Introduction: It is not clear why behavioural weight management programs work more 

effectively for some individuals than for others. An approach for understanding these 

different responses is studying individuals’ pretreatment characteristics. This study 

aims to identify baseline profiles of successful weight management. 

Methods: A total of 453 women with overweight and obesity entered a weight 

management program in women-only gyms; 56.3% and 47.1% completed at least 6- 

and 12-months of the program (respectively). The program consisted in engaging into 

the gyms’ group fitness classes, having nutritional counseling and weekly online 

follow-ups. At baseline participants completed a questionnaire on health status, weight 

history, dietary habits, body satisfaction, self-efficacy, perceived barriers and eating 

behaviours. Based on the participants’ baseline features, 6- and 12-months weight 

loss success profiles were created. Independent-sample t-tests (95% CI) were used 

to compare the lower weight management success (LWMS) group (1st tertile of % 

initial weight change) and the higher weight management success (HWMS) group (3rd 

tertile). 

Results: Participants aged 42.6 ± 13.2 years and had an initial body mass index (BMI) 

of 29.9 ± 4.4kg/m2. The HWMS group lost -7.9 ± 2.8% at 6-months and -8.8 ± 4.1% at 

12-months and the LWMS lost 1.5 ± 2.3% at 6-months and 2.6 ± 2.8% at 12-months. 
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At 6-months, participants on the HWMS group had higher baseline weight and BMI, 

and reported a higher weight increase in the 3-months prior entering the program, 

lower body shape satisfaction and less exercise perceived barriers at baseline, when 

compared to participants on the LWMS group (p < 0.05). At 12-months, participants 

on the HWMS group initially reported a less physically active work, lower water intake, 

fewer meals per day, eating more often in restaurants, higher external eating and lower 

eating self-efficacy when compared to the participants on the LWMS group (p < 0.05). 

Conclusion: A pretreatment profile of i) higher initial weight and BMI, higher 

pretreatment weight gain, lower body shape satisfaction and less barriers to be active 

and ii) less activity at work, lower water intake, less meals per day, eating more often 

in restaurants, higher external eating and lower eating self-efficacy seems to 

characterize higher success at 6- and 12-months, respectively. Considering that this 

weight management program addressed most of these features and therefore 

participants may had improved those features during treatment and achieved success, 

this study supports the idea that behavioural and psychological pretreatment profiles 

may be key to match individuals to different weight management strategies/treatments 

that would benefit them more. 
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Paixão, C.*, Dias, C. M., Jorge, R., Teixeira, P. J. & Santos, I. (2019). Long-term 

weight loss maintenance: a systematic review of weight control registries. 

Accepted to be presented at the 18th Annual Meeting of the International Society 

of Behavioral Nutrition and Physical Activity, Prague, Czech Republic 

Purpose 

Several countries established weight control registries, with the aim of identifying the 

main psychological and behavioral characteristics of successful weight loss 

maintainers in their contexts. The purpose of this study is to identify and systematically 

describe the existing weight control registries, including the sociodemographic, 

psychological and behavioral characteristics of their participants. 

Methods 

A comprehensive search of peer-reviewed articles was conducted in three electronic 

databases: PubMed, Web Of Science and SCOPUS (all articles published until 

November 2018). Searches included various combinations of the following terms: 

weight loss maintenance, weight control registry, national weight control registry, 

Portuguese, Greek, Finnish, German. Studies were selected for this review if the 

sample included participants of weight control registries. 

Results/findings 

The search yielded 187 potentially relevant studies after title and abstract screening. 

After full-text screening, 86 articles met the eligible criteria and were included. The 

MOOSE (Meta-analysis of Observational Studies in Epidemiology) guidelines were 

used to extract relevant information. Data extraction included information about the 

weight control registries (e.g., country of origin, year of implementation, sample size, 

recruitment procedure, period of recruitment, inclusion and exclusion criteria, and 
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methodologies used) and relevant information about the participants (e.g., 

sociodemographic data, weight history, weight loss and weight maintenance 

strategies). The methodological quality of the studies was assessed using the EPHPP 

(Effective Public Health Practice Project) Quality Assessment Tool for Quantitative 

Studies. 

Conclusions 

Long-term weight loss maintenance has proven to be challenging for many individuals. 

Given that social, environmental, and cultural influences are thought to contribute to 

excess weight, systematically summarizing the characteristics of individuals already 

successful at long-term weight management from different populations may provide 

further insights into weight loss and maintenance-related processes, potentiating 

public health and obesity prevention and treatment initiatives in specific contexts. 
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Jorge, R.*, Santos, I., Tomás, R., Teixeira, V. H. & Teixeira, P. J. (2018). 

Pretreatment predictors of weight control among overweight women. Presented 

in the 25th European Congress on Obesity of the European Association for the 

Study of Obesity, Vienna, Austria 

Introduction 

Even in very effective weight control programs, many individuals fail to achieve 

meaningful weight loss and some regain the weight lost close to pretreatment levels. 

This is mostly due to behavioral and psychological factors which undermine their 

chances. 

This study aims to identify 12- and 36-month pretreatment predictors of weight control 

in overweight women involved in a behavioural weight management intervention. 

Methods 

A total of 221 overweight women participated in a 12-month randomized control trial 

on weight management with a 24-month follow-up period with no intervention (n = 

156). Eating behaviour, general and exercise motivation, psychological well-being and 

quality of life, and weight related variables at baseline were assessed and tested as 

weight loss predictors in a completers-only analysis and using a Baseline Observation 

Carried Forward (BOCF) approach. Significant weight loss predictors (CI 95%) for both 

intervention and control groups were included in multiple linear regressions (stepwise) 

in order to achieve the most efficient weight loss predictive models. 

Results 

Fewer weight loss attempts in the last year positively predicted weight loss at 12 

months in the intervention group. At 36 months, lower eating disinhibition, lower levels 
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of perceived hunger, higher perception of weight impact in quality of life, lower levels 

of social physique anxiety, higher self-esteem levels, lower intervention results 

evaluation and lower weight loss expectations positively predicted weight loss in this 

group. 

In the control group, higher exercise self-efficacy levels, less exercise perceived 

barriers, higher general self-determination, higher exercise intrinsic motivation and a 

more internal causality locus of control for weight positively predicted weight loss at 

36-month. No significant predictors were found at 12-month.  

The multiple linear regression model showed that weight loss attempts in the last year 

explained 6.2% and 6.0% of the weight loss variance in the intervention group at 12 

months completers-only and BOCF linear regressions, respectively. 

The model intended to predict weight change at 36 months completers-only was able 

to explain 20.2% of the weight change variance at 36 months in the intervention group, 

while the BOCF explain 9.8%.  

The control group completers-only model was able to explain 13.9% of the weight 

change variance at 36 months, while the BOCF explain 4.8%. 

Conclusion 

Previous weight loss attempts were identified as the most efficient pretreatment 

predictor of 12-month weight control, which is consistent with previous studies. Other 

variables here identified as predictors of 36-month weight control were also identified 

in previous studies, although with mixed evidence. 
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Further research on pretreatment predictors of weight loss is needed in order to 

improve intervention efficacy and clinical practice by helping practitioners to better 

tailor their patients’ intervention since the very beginning. 

Keywords 

Weight Loss, Overweight, Randomized Controlled Trial, Predictors, Women 
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Jorge, R., Santos, I.*, Teixeira, V. H. & Teixeira, P. J. (2018). Does diet strictness 

level during weekends and holyday periods influence long-term weight loss 

maintenance? Evidence from the Portuguese Weight Control Registry. 

Presented in the 17th Annual Meeting of the International Society of Behavioral 

Nutrition and Physical Activity, Hong Kong, China 

Purpose 

Research about how diet strictness level during weekends and holidays influence 

long-term weight loss maintenance is currently unclear. Our aim was to examine how 

weight loss maintenance was influenced by dieting more or less strictly during 

weekends and holidays compared to the weekdays and non-holiday periods. 

Methods 

Portuguese Weight Control Registry (PWCR) participants (n = 108) indicated, in a 7-

point scale, whether they had a more or less strict diet regimen during weekends 

compared to weekdays. A similar question about holiday and non-holiday period’ diet 

regimen was answered. In the laboratory, weight and height were measured at 

baseline and 1y follow-up, according to standard procedures. A 3% maximum weight 

variation was considered to define the participants as “non-regainers”. Correlations, 

chi-square and odds ratio tests were performed. 

Results/findings 

PWCR participants were 61,1% women, aged 40.3 ± 10.5 years, with a BMI of 26.4 ± 

4.1 kg/m2, who lost 17.9 ± 10.6 kg, and maintained that weight loss for ~27 months. 

The mean weight difference between the 1y follow-up assessment and the baseline 

assessment was 0.5 ± 4.0 kg. 
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About 9.6% reported dieting more strictly during the weekend, 31.7% maintaining the 

same diet and 58.7% being less strict during the weekend. Similarly, 15.4% reported 

dieting more strictly during holidays, 25.0% maintaining the same diet and 59.6% 

being less strict during holidays. 

General scores on dieting strictness for weekends vs. weekdays (r = -0.28, p < 0.01) 

and holidays vs. non-holidays (r = -0.33, p < 0.001) predicted 1y weight change. 

Participants who reported being less strict during weekends (OR = 0.34, 95% CI: 0.15-

0.81) were more likely to be non-regainers when compared with the ones who reported 

being more strict during weekends. Non-significant results were found for the holiday 

period (OR = 0.47, 95% CI: 0.20-1.09). 

Conclusions 

Adopting a less strict diet regimen during the weekends, when compared to weekdays, 

seems to be a behavioral strategy associated with long-term weight management in 

our sample. These results may be due to a more flexible approach towards eating 

behavior, nevertheless, the scarcity of literature available on the topic demands more 

research. 
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Jorge, R.*, Santos, I., Teixeira, V. H. & Teixeira, P. J. (2018). Preditores da perda 

e manutenção do peso perdido a longo prazo: uma revisão de revisões. 

Apresentado no 22º Congresso Português de Obesidade da Sociedade 

Portuguesa para o Estudo da Obesidade, Lisboa, Portugal 

Introdução 

Apesar da crescente investigação em gestão do peso, perder e manter o peso perdido 

a longo prazo continua a ser um desafio para a maioria dos indivíduos. Estudar 

preditores da perda e manutenção do peso perdido é importante para melhorar a 

eficácia das intervenções e possibilitar uma prática clínica mais individualizada. Esta 

revisão narrativa de revisões visa sumariar o estado da arte no que respeita aos 

preditores psicossociais, genéticos e hormonais da perda e manutenção do peso 

perdido em intervenções do estilo de vida. 

Métodos 

Durante o mês de Julho de 2018, em duas bases de dados – Pubmed e Cochrane – 

pesquisaram-se os termos ‘weight loss’, ‘weight maintenance’, ‘weight gain’, ‘weight 

regain’, ‘weight loss maintenance’, ‘predictors’ e ‘review’. Foram identificadas 60 

revisões de literatura, potencialmente relevantes para dar resposta aos objetivos 

propostos. Após leitura integral, 30 foram selecionadas e incluídas nesta revisão de 

revisões. 

Resultados 

O sucesso das intervenções que visam alterações do estilo de vida depende 

principalmente da adesão aos protocolos de alimentação e atividade física utilizados 

para promover um balanço energético negativo nos participantes. Estas intervenções 

demonstram-se efetivas na gestão do peso até aos 24 meses, sendo a evidência 
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disponível para além deste período limitada. Apesar de apresentarem racionais 

teóricos fortes, os preditores psicossociais apresentam resultados desapontantes, 

com exceção do menor número de tentativas de perda de peso anteriores, que se 

mostra um preditor consistente de sucesso no controlo do peso. O património 

genético e o perfil hormonal demostram uma diminuta aplicabilidade prática como 

preditores de perda e manutenção do peso, embora apresentem um elevado potencial 

de investigação futura. 

Conclusões 

A promoção da adesão no longo prazo às intervenções de alteração do estilo de vida 

que promovem um balanço energético negativo, parece ser o principal fator 

determinante de uma gestão de peso com sucesso. 

Palavras-Chave 

Preditores perda de peso, Manutenção do peso perdido, Revisão de revisões 
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Jorge, R.*, Santos, I., Teixeira, V. H. & Teixeira, P. J. (2018). VivafitResults 

Portugal: Um programa integrado de gestão do peso em ginásios femininos. 

Apresentado no 22º Congresso Português de Obesidade da Sociedade 

Portuguesa para o Estudo da Obesidade, Lisboa, Portugal 

Introdução 

Alterações no estilo de vida são fundamentais no controlo de peso. Em Portugal, 

existem ginásios femininos que oferecem programas integrados de gestão do peso 

que importa caracterizar e avaliar. 

Métodos 

Durante 30 meses foram recrutadas participantes, membros de ginásios femininos 

que integraram o programa VivaFitResults® com o objetivo de perder peso (n = 689). 

O programa consistia no acesso ilimitado a aulas de grupo, consultas de nutrição 

semestrais e acompanhamento através de uma plataforma “online” onde era possível 

contactar o nutricionista e era enviada uma mensagem semanal selecionada com 

base no perfil da participante. Na consulta de nutrição era realizada uma avaliação 

antropométrica e traçado um perfil através do preenchimento de um questionário que 

avaliava o estado de saúde, hábitos e comportamento alimentar. 

Resultados 

No início do programa, as participantes tinham 40,2 ± 13,2 anos, IMC 27,5 ± 4,9 kg/m2 

(40,4% com pré-obesidade e 25,4% com obesidade). A maioria das participantes 

(53,8%) referiu já ter tentado perder peso anteriormente, e que desejava perder até 

10 kg (71,3%). Cerca de 55% das participantes manteve-se no programa durante pelo 

menos 6 meses, obtendo as participantes normoponderais nesse intervalo de tempo 

uma redução ponderal de -1,28 ± 3,38% do peso inicial, as com pré-obesidade -2,61 
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± 4,34% do peso inicial e as com obesidade -4,05 ± 4,54% do peso inicial. Apesar do 

número de participantes ter diminuindo ao longo do estudo, as participantes que se 

mantiveram no programa obtiveram uma progressiva redução ponderal.  

Conclusões 

A descrição de programas comerciais de gestão do peso, do seu efeito no peso 

corporal e a caracterização das suas participantes pode ser útil para dar a conhecer 

à comunidade científica e profissionais da área, que tipo de mulheres procuram que 

tipo de programas, que resultados obtém, tomarem conhecimento dos programas 

existentes e poderem, de forma informada, direcionar as suas utentes para os 

programas que melhor se enquadrem às necessidades e perfil de cada uma. 

Palavras-Chave 

Programa de perda de peso, Perda de peso, Mulheres, Ginásio feminino 
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Luís, C.*, Santos, I., Jorge, R. & Teixeira P. J. (2017). Estratégias Associadas à 

Manutenção do Peso e ao Reganho do Peso em Adultos Portugueses: 

Resultados do Registo Nacional do Controlo do Peso. Apresentado no XVI 

Congresso de Nutrição e Alimentação da Associação Portuguesa dos 

Nutricionistas, Lisboa, Portugal 

Introdução 

A manutenção do peso é essencial para sustentar os benefícios para a saúde 

resultantes da perda de peso. Neste sentido, é importante compreender as alterações 

do estilo de vida que levam as pessoas a conseguir manter o peso perdido a longo 

prazo.  

Objetivos 

Explorar as estratégias cognitivas e comportamentais associadas à gestão do peso 

numa amostra de participantes do Registo Nacional de Controlo do Peso que manteve 

o peso perdido versus recuperou o peso perdido.  

Metodologia 

Um total de 105 participantes (61,9% mulheres; idade: 40,3 ± 10,7 anos), que tinham 

perdido em média 17,3 ± 10,4kg e mantiveram esta perda de peso durante ~31 

meses, foram avaliados 1 ano após entrada no Registo Nacional de Controlo do Peso. 

A avaliação contemplou o preenchimento de um questionário principal (com 

informação sociodemográfica, detalhes sobre a história do peso e as estratégias de 

manutenção do peso) e de uma bateria de questionários psicométricos, e ainda 

avaliação da ingestão alimentar, atividade física e antropometria (peso, altura e 

perímetro de cintura).  
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Resultados 

Cerca de 69,5% (n = 73) dos participantes mantiveram o peso perdido (considerando 

uma variação de 3%), ao passo que 30,5% (n = 32) recuperaram parcial ou totalmente 

o peso perdido, existindo diferenças significativas no que respeita ao Índice de Massa 

Corporal (25,8 kg/m2 vs. 28,4 kg/m2, respectivamente; p = 0,004). Os participantes 

que mantiveram o peso perdido reportaram maior frequência de refeições ao longo 

do dia (p = 0,028), menor número de refeições fora de casa (p = 0,034) e maior 

ingestão de gordura total (p = 0,037), monoinsaturada (p = 0,033) e polinsaturada (p 

= 0,047). Não se encontraram diferenças estatisticamente significativas entre os dois 

grupos relativamente à prática de atividade física. 

Conclusões 

Os resultados deste estudo estão alinhados com a evidência científica atual, 

reforçando o papel de estratégias-chave – uma alimentação fracionada, privilegiar o 

consumo de refeições preparadas em casa e o consumo de gordura insaturada – para 

a manutenção do peso perdido a longo prazo. 
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Anexo III – Questionários utilizados no âmbito da tese 
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Estudo II – Behavioral and psychological pretreatment predictors 

of short- and long-term weight control among women with 

overweight and obesity 

 

 

Questões sobre Tentativas de Perda de Peso Anteriores 

 

Já alguma vez tentou perder peso? ___Sim; ___Não  

i. Já tentou perder peso mais do que uma vez? ___Sim; ___Não 

a. Se sim, quantas vezes (aproximadamente)? ___________ Vezes 

b. No último ano, quantas vezes tentou perder peso)? _____ Vezes 

 

 

Avaliação das espectativas de resultados 

Realisticamente, tomando tudo em consideração (ou seja, as suas experiências 

passadas, aquilo que sabe sobre si própria e as condição actuais da sua vida, e 

também aquilo que já conhece sobre este programa), quantos kg considera que vai 

de facto conseguir perder durante o próximo ano no programa PESO?________(kg) 
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Impact of Weight on Quality of Life 
 
Responda às afirmações seguintes assinalando com um círculo o número que 
corresponde melhor ao seu caso, na semana passada. Seja o mais franco/a possível. 
Não existem respostas certas nem erradas. 
 

Função física SEMPRE 
VERDADE 

GERALMENTE 
VERDADE 

ALGUMAS 
VEZES 

VERDADE 

RARAMENTE 
VERDADE 

NUNCA 
VERDADE 

1 
Devido ao meu peso, tenho 
dificuldade em apanhar objectos. 

1 2 3 4 5 

2 
Devido ao meu peso, tenho 
dificuldade em atar os sapatos. 

1 2 3 4 5 

3 
Devido ao meu peso, tenho 
dificuldade em levantar-me de 
cadeiras. 

1 2 3 4 5 

4 
Devido ao meu peso, tenho 
dificuldade em subir e descer 
escadas. 

1 2 3 4 5 

5 
Devido ao meu peso, tenho 
dificuldade em vestir-me e despir-
me. 

1 2 3 4 5 

6 
Devido ao meu peso, tenho 
problemas de mobilidade. 

1 2 3 4 5 

7 
Devido ao meu peso, tenho 
dificuldade em cruzar as pernas. 

1 2 3 4 5 

8 
Sinto falta de ar mesmo com 
qualquer mínimo exercício. 

1 2 3 4 5 

9 
Sofro de dores ou rigidez nas 
minhas articulações. 

1 2 3 4 5 

10 
Os meus tornozelos e a parte 
inferior das pernas incham no final 
do dia. 

1 2 3 4 5 

11 
Estou preocupado/a com a minha 
saúde. 

1 2 3 4 5 

      

Auto-estima SEMPRE 
VERDADE 

GERALMENTE 
VERDADE 

ALGUMAS 
VEZES 

VERDADE 

RARAMENTE 
VERDADE 

NUNCA 
VERDADE 

12 
Devido ao meu peso, sinto um 
peso na consciência. 

1 2 3 4 5 

13 
Devido ao meu peso, a minha 
auto-estima não é a que deveria 
ser. 

1 2 3 4 5 

14 
Devido ao meu peso, sinto-me 
inseguro/a de mim mesmo. 

1 2 3 4 5 

15 
Devido ao meu peso, não gosto de 
mim. 

1 2 3 4 5 

16 
Devido ao meu peso, tenho medo 
de ser rejeitado/a. 

1 2 3 4 5 

17 
Devido ao meu peso, evito olhar 
para espelhos ou ver fotografias 
minhas. 

1 2 3 4 5 

18 
Devido ao meu peso, sinto 
vergonha de ser visto/a em lugares 
públicos. 

1 2 3 4 5 
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Vida sexual SEMPRE 
VERDADE 

GERALMENTE 
VERDADE 

ALGUMAS 
VEZES 

VERDADE 

RARAMENTE 
VERDADE 

NUNCA 
VERDADE 

19 
Devido ao meu peso, não sinto 
prazer em actividades sexuais. 

1 2 3 4 5 

20 
Devido ao meu peso, sinto pouco 
ou nenhum desejo sexual. 

1 2 3 4 5 

21 
Devido ao meu peso, tenho 
dificuldade no desempenho sexual. 

1 2 3 4 5 

22 
Devido ao meu peso, evito 
encontros sexuais sempre que 
possível. 

1 2 3 4 5 

 

Constrangimento em público SEMPRE 
VERDADE 

GERALMENTE 
VERDADE 

ALGUMAS 
VEZES 

VERDADE 

RARAMENTE 
VERDADE 

NUNCA 
VERDADE 

23 
Devido ao meu peso, sou 
ridicularizado/a, gozado/a, ou 
recebo atenção indesejada. 

1 2 3 4 5 

24 

Devido ao meu peso, preocupo-me 
se vou caber ou não em assentos 
em lugares públicos (por exemplo, 
cinemas e teatros, restaurantes, 
carros ou aviões). 

1 2 3 4 5 

25 

Devido ao meu peso, preocupo-me 
se vou conseguir passar em 
corredores estreitos, esquinas e 
portas giratórias. 

1 2 3 4 5 

26 
Devido ao meu peso, procuro 
escolher cadeiras suficientemente 
fortes para aguentarem o meu peso. 

1 2 3 4 5 

27 
Devido ao meu peso, sinto-me 
discriminado/a pelos outros. 

1 2 3 4 5 

      
Trabalho (Obs.: Para donas de casa e      
reformados/as, responda em relação às 
suas actividades diárias). 

SEMPRE 
VERDADE 

GERALMENTE 
VERDADE 

ALGUMAS 
VEZES 

VERDADE 

RARAMENTE 
VERDADE 

NUNCA 
VERDADE 

28 

Devido ao meu peso, tenho 
dificuldade em desempenhar as 
minhas tarefas ou em cumprir as 
minhas obrigações. 

1 2 3 4 5 

29 
Devido ao meu peso, sou menos 
produtivo/a do que poderia ser. 

1 2 3 4 5 

30 
Devido ao meu peso, não recebo  
aumentos, promoções ou 
reconhecimento no trabalho. 

1 2 3 4 5 

31 
Devido ao meu peso, receio ir a 
entrevistas para um emprego. 

1 2 3 4 5 
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Social Physique Anxiety Scale 

 
As afirmações seguintes dizem respeito a características que as pessoas podem apresentar. 
Leia cada uma delas, assinalando até que ponto essa afirmação é característica ou 
verdadeira para si, de acordo com a escala. 
 

 Nada  Ligeiramente 
Modera-
damente 

Muito  Extremamente 

      
1. Sinto-me confortável com a minha aparência 
física 

0 1 2 3 4 

      
2. Nunca me preocuparia com o uso de roupas 
que possam fazer-me parecer demasiado magra 
ou obesa 

0 1 2 3 4 

      
3. Gostava de não estar tão preocupada com a 
minha estrutura física 

0 1 2 3 4 

      
4. Há alturas em que sou importunada por 
pensamentos acerca de avaliações negativas que 
os outros estão a fazer do meu peso ou do meu 
desenvolvimento muscular 

0 1 2 3 4 

      
5. Quando olho ao espelho sinto-me bem com a 
minha estrutura física 

0 1 2 3 4 

      
6. As partes pouco atractivas da minha estrutura 
física fazem-me ficar nervosa em certos contextos 
sociais 

0 1 2 3 4 

      
7. Fico apreensiva acerca da minha figura na 
presença dos outros 

0 1 2 3 4 

      
8. Sinto-me confortável com a forma como o meu 
corpo parece aos outros 

0 1 2 3 4 

      
9. Sentir-me-ia desconfortável se soubesse que os 
outros estavam a avaliar a minha figura 

0 1 2 3 4 

      
10. Quando se trata de mostrar a minha figura aos 
outros, sou uma pessoa tímida 

0 1 2 3 4 

      
11. Habitualmente, sinto-me relaxada quando é 
óbvio que os outros estão a olhar para a minha 
figura 

0 1 2 3 4 

      
12. Quando estou em fato de banho, sinto-me 
frequentemente nervosa acerca da forma do meu 
corpo 

0 1 2 3 4 
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Rosenberg Self-Esteem Scale 
 
Segue-se uma lista de afirmações acerca da forma como você considera que é. 
 
Se CONCORDAR FORTEMENTE, faça um círculo em CF.  
Se CONCORDA com a afirmação, faça um círculo em C.  
Se DISCORDA, faça um círculo em D. 
Se DISCORDA FORTEMENTE, faça um círculo em DF 
 
 

 DISCORDO 
FORTEMENTE 

DISCORDO 
CONCORD

O 
CONCORDO 

FORTEMENTE 

     
1. Sinto que sou uma boa pessoa – pelo menos tão boa 
como outras. 

DF D C CF 

     
2. Tenho um grande número de boas qualidades. DF D C CF 
     
3. Levando tudo em conta, sinto-me uma pessoa 
falhada. 

DF D C CF 

     
4. Sou capaz de fazer as coisas tão bem como a maior 
parte das pessoas. 

DF D C CF 

     
5. Sinto que não tenho muito por que me orgulhar. DF D C CF 
     
6. Tenho uma atitude positiva em relação a mim 
próprio/a. 

DF D C CF 

     
7. Globalmente estou satisfeito comigo próprio/a. DF D C CF 
     
8. Desejava ter mais respeito por mim mesmo. DF D C CF 
     
9. Às vezes sinto-me mesmo inútil. DF D C CF 
     
10. Às vezes penso que não presto para nada. DF D C CF 
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Back Depression Inventory 
 

Este questionário é composto por 21 grupos de afirmações. Por favor leia cada grupo de 
afirmações cuidadosamente e depois escolha uma afirmação, em cada grupo, que melhor 
descreva a forma como se tem sentido nas duas últimas semanas, incluindo o dia de hoje. 
Faça um círculo à volta do número correspondente à afirmação que seleccionou. Se lhe 
parecer que diversas frases do mesmo grupo se aplicam igualmente bem, coloque o círculo 
à volta do número mais elevado para esse grupo. Assegure-se de que não escolhe mais do 
que uma frase em cada grupo, inclusive no Item 16 (Mudanças no Padrão de Sono) ou no 
Item 18 (Mudanças no Apetite). 
 
1. Tristeza 
Não me sinto triste ................................................................................................................ 0 
Sinto-me triste a maior parte do tempo ................................................................................. 1 
Estou sempre triste ............................................................................................................... 2 
Estou tão triste ou infeliz que não aguento mais ................................................................... 3 
 
2. Pessimismo 
Não estou pessimista em relação ao meu futuro ................................................................... 0 
Sinto-me mais pessimista acerca do meu futuro do que era normal ..................................... 1 
Não espero que as coisas se vão resolver em meu benefício ............................................... 2 
Não tenho esperança no meu futuro e penso que ainda irá piorar ........................................ 3 
 
3. Fracassos do passado 
Não me sinto um falhado/a ................................................................................................... 0 
Fracassei mais do que deveria ............................................................................................. 1 
Quando olho para o meu passado, vejo imensos fracassos.................................................. 2 
Como pessoa, sinto-me completamente falhado/a ................................................................ 3 
 
4. Perda de prazer 
Sinto a mesma satisfação de sempre, com as coisas de que gosto ...................................... 0 
Não gosto tanto das coisas como gostava antes .................................................................. 1 
Obtenho muito pouco prazer das coisas de que costumava gostar....................................... 2 
Não consigo ter qualquer prazer com as coisas de que costumava gostar ........................... 3 
 
5. Sentimentos de culpa 
Não me sinto particularmente culpado/a ............................................................................... 0 
Sinto-me culpado/a com muitas coisas que fiz ou que devia ter feito .................................... 1 
Sinto-me culpado/a a maior parte do tempo .......................................................................... 2 
Sinto-me constantemente culpado/a ..................................................................................... 3 
 
6. Sentimentos de punição 
Não sinto que esteja a ser punido/a ...................................................................................... 0 
Sinto que talvez venha a ser punido/a .................................................................................. 1 
Espero vir a ser punido/a ...................................................................................................... 2 
Sinto que estou a ser punido/a .............................................................................................. 3 
 
7. Auto-desvalorização 
O que sinto acerca de mim próprio/a não se tem alterado .................................................... 0 
Perdi a confiança em mim ..................................................................................................... 1 
Estou desiludido comigo próprio/a ........................................................................................ 2 
Não gosto de mim ................................................................................................................. 3 
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8. Auto-crítica 
Não me critico ou culpo mais do que o habitual .................................................................... 0 
Sou mais crítico/a de mim próprio/a do que era habitual ....................................................... 1 
Critico-me por todos os meus erros ...................................................................................... 2 
Culpo-me por todo o mal que acontece ................................................................................ 3 
 
9. Pensamentos ou desejos suicidas 
Não tenho pensamentos suicidas ......................................................................................... 0 
Tenho pensamentos suicidas, mas nunca os levaria à prática .............................................. 1 
Gostaria de me suicidar ........................................................................................................ 2 
Se tivesse oportunidade matava-me ..................................................................................... 3 
 
10. Chorar 
Não choro mais do que chorava ........................................................................................... 0 
Choro mais do que costumava chorar ................................................................................... 1 
Choro por tudo e por nada .................................................................................................... 2 
Tenho vontade de chorar mas não consigo .......................................................................... 3 
 
11. Agitação 
Não estou mais inquieto/a ou agitado/a do que o normal ...................................................... 0 
Sinto-me mais inquieto/a ou agitado/a do que o normal ........................................................ 1 
Estou tão inquieto/a ou agitado/a que é difícil ficar parado/a ................................................. 2 
Estou tão inquieto/a ou agitado/a que tenho de estar sempre a mexer-me ou a fazer alguma 
coisa ..................................................................................................................................... 3 
 
12. Perda de interesse 
Não perdi o interesse nas outras pessoas ou actividades ..................................................... 0 
Estou menos interessado nas outras pessoas ou coisas do que era habitual ....................... 1 
Perdi a maior parte do interesse nas outras pessoas ou coisas ............................................ 2 
É muito difícil interessar-me por alguma coisa ...................................................................... 3 
 
13. Indecisão 
Tomo decisões tão bem como sempre ................................................................................. 0 
Sinto mais dificuldade em tomar decisões do que é normal .................................................. 1 
Tenho muito mais dificuldade em tomar decisões do que antes ........................................... 2 
Tenho problemas em tomar qualquer decisão ...................................................................... 3 
 
14. Sentimento de inutilidade 
Não sinto que seja um/uma inútil ou uma pessoa sem valor ................................................. 0 
Não considero que tenha tanto valor e utilidade como dantes .............................................. 1 
Sinto que tenho menos valor quando me comparo com outras pessoas ............................... 2 
Sinto-me completamente inútil e sem valor ........................................................................... 3 
 
15. Perda de energia 
Tenho tanta energia como sempre ........................................................................................ 0 
Tenho menos energia do que era habitual ............................................................................ 1 
Não tenho energia para fazer muita coisa ............................................................................. 2 
Não tenho energia para o que quer que seja ........................................................................ 3 
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16. Alterações no ritmo de sono 
Não tenho notado qualquer mudança no meu padrão de sono ............................................. 0 
Durmo um pouco mais/menos do que o costume ................................................................. 1 
OU 
Durmo muito mais/menos do que o costume ........................................................................ 2 
Durmo a maior parte do dia................................................................................................... 3 
Acordo 1-2 horas mais cedo e não consigo voltar a adormecer ............................................ 3 
 
17. Irritabilidade 
Não estou mais irritável do que o normal .............................................................................. 0 
Estou mais irritável do que o normal ..................................................................................... 1 
Estou muito mais irritável do que o normal ............................................................................ 2 
Estou sempre irritável ........................................................................................................... 3 
 
18. Mudanças no apetite 
Não noto qualquer mudança no meu apetite ......................................................................... 0 
O meu apetite é um pouco menor do que o normal .............................................................. 1 
OU 
O meu apetite é um pouco maior do que o normal ................................................................ 1 
O meu apetite é muito menor do que antes .......................................................................... 2 
OU 
O meu apetite é muito maior do que antes ............................................................................ 2 
Não tenho nenhum apetite .................................................................................................... 3 
Estou constantemente com vontade de comer ..................................................................... 3 
 
19. Dificuldade de concentração 
Consigo-me concentrar tão bem como sempre ..................................................................... 0 
Não me consigo concentrar tão bem como o habitual ........................................................... 1 
É difícil concentrar-me nalguma coisa durante muito tempo ................................................. 2 
Acho que não me consigo concentrar em nada .................................................................... 3 
 
20. Cansaço ou falta de energia 
Não me sinto mais cansado ou sem energia do que o normal .............................................. 0 
Fico cansado ou sem energia mais facilmente do que o normal ........................................... 1 
Sinto-me demasiado cansado ou sem energia para fazer muitas das coisas que costumava 
fazer ...................................................................................................................................... 2 
Sinto-me demasiado cansado ou sem energia para fazer a maior parte das coisas que 
costumava fazer .................................................................................................................... 3 
 
21. Perda de interesse em sexo 
Não notei qualquer mudança recente no meu interesse por sexo ......................................... 0 
Tenho menos interesse por sexo do que era habitual ........................................................... 1 
Actualmente estou muito menos interessado em sexo .......................................................... 2 
Perdi completamente o interesse por sexo ........................................................................... 3 
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Body Shape Questionnaire 
 
Estamos interessados em saber como se tem sentido acerca da sua aparência DURANTE 
AS ÚLTIMAS QUATRO SEMANAS. Por favor leia cada afirmação e assinale com um círculo 
o número mais adequado.  
 
NAS ÚLTIMAS QUATRO SEMANAS... 

  NUNCA RARAMENTE 
ALGUMAS 

VEZES 
BASTANTE
S VEZES 

MUITAS 
VEZES 

SEMPRE 

1. Em alturas em que estava sem nada para 
fazer, deu por si a pensar na sua figura? 

1 2 3 4 5 6 

        
2. Sentiu-se tão preocupada acerca da sua 

figura que achou que devia fazer dieta? 
1 2 3 4 5 6 

        
3. Pensou que as suas coxas, anca e nádegas 

são demasiado grandes para o resto do seu 
corpo? 

1 2 3 4 5 6 

        
4. Sentiu receio de ficar “gorda” (ou mais 

“gorda” do que é)? 
1 2 3 4 5 6 

        
5. Preocupou-se com a pouca firmeza do seu 

corpo? 
1 2 3 4 5 6 

        
6. Sentiu-se cheia (depois de uma grande 

refeição) o que a levou a achar-se “gorda”? 
1 2 3 4 5 6 

        
7. Sentiu-se tão mal acerca da sua figura que 

chorou? 
1 2 3 4 5 6 

        
8. Evitou correr porque a sua pele e gordura 

poderiam abanar demasiado? 
1 2 3 4 5 6 

        
9. Esteve com mulheres magras o que a faz 

sentir alguma vergonha pela sua figura? 
1 2 3 4 5 6 

        
10. Preocupou-se acerca das suas coxas 

ocuparem muito espaço (“espalharem-se”) 
quando sentada?  

1 2 3 4 5 6 

        
11. Sentiu-se “gorda” depois de comer mesmo 

uma pequena porção de comida? 
1 2 3 4 5 6 

        
12. Reparou na figura de outras mulheres e 

sentiu que a sua figura era pior do que a 
delas? 

1 2 3 4 5 6 

        
13. Notou que ao pensar na sua figura, isto 

interferiu com a sua capacidade de 
concentração (ao ver TV, ler ou ao 
conversar)? 

1 2 3 4 5 6 

        
14. Sentiu-se “gorda” quando estava nua, por 

exemplo, ao tomar banho? 
1 2 3 4 5 6 

        

15. Evitou vestir roupas que a fazem 
especialmente consciente da figura do seu 
corpo? 

1 2 3 4 5 6 
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  NUNCA RARAMENTE 

ALGUMAS 
VEZES 

BASTANTE
S VEZES 

MUITAS 
VEZES 

SEMPRE 

16. Imaginou-se a cortar partes mais gordas 
(maiores) do seu corpo? 

1 2 3 4 5 6 

        
17. Sentiu-se “gorda” após comer doces, bolos ou 

outras comidas com muitas calorias? 
1 2 3 4 5 6 

        
18. Deixou de ir a eventos sociais (ex. festas) 

porque se sentiu mal acerca da sua figura? 
1 2 3 4 5 6 

        
19. Sentiu-se excessivamente grande e 

roliça/rechonchuda? 
1 2 3 4 5 6 

        
20. Sentiu vergonha do seu corpo? 1 2 3 4 5 6 
        
21. Fez dieta (restringiu comida) pois estava 

preocupada com a sua figura? 
1 2 3 4 5 6 

        
22. Sentiu-se mais feliz acerca da sua figura 

quando o seu estômago estava vazio? 
1 2 3 4 5 6 

        
23. Pensou que tem a figura que tem porque lhe 

falta capacidade de auto-controlo? 
1 2 3 4 5 6 

        
24. Preocupou-se em não deixar outras pessoas 

verem “pneus” na zona da sua barriga? 
1 2 3 4 5 6 

        
25. Sentiu que não é justo que outras mulheres 

sejam mais magras que você? 
1 2 3 4 5 6 

        
26. Vomitou de modo a ser ou sentir-se mais 

magra? 
1 2 3 4 5 6 

        
27. Quando estava acompanhada preocupou-se 

em ocupar demasiado espaço (ex.: num sofá 
ou lugar de autocarro)? 

1 2 3 4 5 6 

        
28. Preocupou-se com o facto da sua 

pele/gordura ser demasiado mole e abanar? 
1 2 3 4 5 6 

        
29. 
 

Sentiu-se mal acerca da sua figura ao ver a 
sua imagem reflectida (ex.: espelho ou vidro 
numa loja)? 

1 2 3 4 5 6 

        
30. Beliscou partes do seu corpo para ver quanta 

gordura lá tem? 
1 2 3 4 5 6 

        
31. Evitou situações onde as pessoas podem ver 

o seu corpo (balneários comuns ou piscinas 
públicas)? 

1 2 3 4 5 6 

        
32. Tomou laxativos (produtos para ir à WC mais 

vezes) para se sentir ou ser mais magra? 
1 2 3 4 5 6 

        
33. Sentiu-se especialmente 

preocupada/envergonhada na sua figura na 
companhia de outras pessoas? 

1 2 3 4 5 6 

        
34. Pensou que devia fazer exercício ao sentir-se 

preocupada com a sua figura? 
1 2 3 4 5 6 
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Nada 
Verdadeiro 

Completamente 
Verdadeiro 

Weight Locus of Control Scale 

 
Por favor responda às afirmações que se seguem conforme estas correspondem ou não à 
verdade para si. Pode escolher qualquer número da escala. 
 
 
 
 
1. Restringindo a sua alimentação, uma pessoa consegue perder .............. 1   2   3   4   5   6 

2. Quando as pessoas ganham peso, isso é devido às suas próprias 

acções e escolhas ................................................................................... 1   2   3   4   5   6 

3. Ter um corpo magro é sobretudo fruto de razões genéticas .................... 1   2   3   4   5   6 

4. Qualquer que seja o esforço que as pessoas façam na sua dieta,  

o peso nunca se mantém estável ............................................................ 1   2   3   4   5   6 

5. Em larga medida, o peso das pessoas está pré-destinado a ser 

aquilo que é ............................................................................................ 1   2   3   4   5   6 

6. Com tanta comida que engorda à nossa volta, é quase impossível  

perder peso ............................................................................................. 1   2   3   4   5   6 

7. A maior parte das pessoas só consegue emagrecer quando tem  

outras pessoas a “puxar” por elas ........................................................... 1   2   3   4   5   6 

8. Ter um corpo magro e em forma tem muito pouco a ver com a sorte ...... 1   2   3   4   5   6 

9. As pessoas com peso em excesso têm a falta de auto-controlo 

necessária para manter um peso saudável ............................................. 1   2   3   4   5   6 

10. Cada pessoa é directamente responsável pelo seu peso ........................ 1   2   3   4   5   6 

11. Perder peso é simplesmente uma questão da pessoa querer fazê-lo  

e aplicar-se a fundo ................................................................................. 1   2   3   4   5   6 

12. As pessoas que têm bastantes quilos a mais precisam de ajuda  

profissional para perder peso .................................................................. 1   2   3   4   5   6 

13. Uma pessoa consegue perder peso se aumentar a sua actividade 

física ....................................................................................................... 1   2   3   4   5   6 

14. A maioria das pessoas está no seu peso actual porque esse é o peso 

natural para elas ..................................................................................... 1   2   3   4   5   6 

15. Não conseguir perder peso tem a muito a ver com falta de esforço ........ 1   2   3   4   5   6 

16. Para conseguir perder peso, as pessoas precisam de receber muito  

encorajamento de outros ......................................................................... 1   2   3   4   5   6 
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Self-Determination Scale 
 
As seguintes afirmações que estão agrupadas aos pares. Por favor, leia um par de cada vez, e decida 
qual das duas afirmações lhe parece mais próxima de si, nesta altura da sua vida. Assinale a sua 
escolha na escala de 5 pontos: 1 corresponde ao facto de só a afirmação A ser verdadeira para si e o 
5 corresponde ao facto de só B ser verdadeiro para si. O 3 representa a pontuação se as duas 
afirmações lhe parecerem igualmente verdadeiras. Pode escolher qualquer número entre 1 e 5. 
 

1.  A)  Sinto que sou sempre eu a escolher  

aquilo que faço 

B) Por vezes sinto que não sou realmente eu a escolher 

aquilo que faço 

Só A) é verdadeira                    1                2               3              4             5             Só B) é verdadeira 
 

2.  A) Por vezes sinto emoções que me são estranhas B) As emoções que sinto são sempre minhas 

Só A) é verdadeira                    1                2               3              4             5             Só B) é verdadeira 
 

3.  A) Faço tudo o que tenho que fazer 

 por escolha própria 

B) Eu faço tudo o que tenho que fazer, mas não sinto que 

seja realmente escolha minha 

Só A) é verdadeira                    1                2               3              4             5             Só B) é verdadeira 
 

4.  A) Sinto que raramente sou eu própria B) Sinto que posso sempre ser eu própria 

Só A) é verdadeira                    1                2               3              4             5             Só B) é verdadeira 
 

5.  A) Eu faço aquilo que faço porque me interessa B) Eu faço aquilo que faço porque tenho de o fazer 

Só A) é verdadeira                    1                2               3              4             5             Só B) é verdadeira 
 

6.  A) Quando consigo algo, é frequente sentir que 

realmente não foi obra minha 

B) Quando consigo algo, sinto que fui eu própria que o 

consegui 

Só A) é verdadeira                    1                2               3              4             5             Só B) é verdadeira 
 

7.   A) Sinto-me livre para fazer o que  

quer que decida fazer 

B) Frequentemente, o que faço não é aquilo que faria se 

pudesse escolher 

Só A) é verdadeira                    1                2               3              4             5             Só B) é verdadeira 
 

8.  A) Por vezes sinto que o meu corpo me é estranho B) Sinto sempre que o meu corpo é aquilo que eu sou 

Só A) é verdadeira                    1                2               3              4             5             Só B) é verdadeira 
 

9.  A) Sinto-me bastante livre para fazer  

aquilo que escolhi fazer 

B) Frequentemente faço coisas que não escolhi ter que 

fazer 

Só A) é verdadeira                    1                2               3              4             5             Só B) é verdadeira 
 

10.  A) Por vezes, quando olho ao espelho,  

vejo uma estranha 

B) Quando me olho ao espelho vejo-me a mim mesma 

Só A) é verdadeira                    1                2               3              4             5              Só B) é verdadeira 
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Exercise Perceived Barriers Scale 
 
Para si, uma importante barreira para a realização de exercício ou actividade física é: 
 

 
DISCORDO 

ABSOLUTAMENT
E 

DISCORDO 

NÃO 
CONCORDO 

NEM 
DISCORDO 

CONCORDO 
CONCORDO 

ABSOLUTAMENTE 

      
1. Estou cheia de trabalho. 1 2 3 4 5 
      
2. O exercício interfere com a escola 
ou trabalho. 

1 2 3 4 5 

      
3. Não tenho tempo suficiente. 1 2 3 4 5 
      
4. Sou muito preguiçosa. 1 2 3 4 5 
      
5. Não tenho motivação suficiente. 1 2 3 4 5 
      
6. Estou muito cansada. 1 2 3 4 5 
      
7. Estou demasiado fatigada com o 
exercício. 

1 2 3 4 5 

      
8. O exercício é aborrecido para 
mim. 

1 2 3 4 5 

      
9. O exercício é muito inconveniente. 1 2 3 4 5 
      
10. Tenho uma limitação por razões 
de saúde. 

1 2 3 4 5 

      
11. Tenho demasiadas obrigações 
familiares. 

1 2 3 4 5 
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Self-Efficacy for Exercise Behaviors Scale  
 
Por favor classifique qual o grau de confiança com que realmente seria capaz de se motivar 
a si própria para fazer coisas como estas consistentemente, pelo menos durante SEIS 
MESES. 
 

 
De certeza 

que não 
seria capaz 

Provavelment
e não seria 

capaz 

Não 
tenho a 
certeza 

Provavelment
e seria capaz 

De certeza 
que seria 

capaz 

      
1. Manter-me num programa de exercício 
quando a família/amigos estão a exigir 
mais tempo para eles próprios. 

1 2 3 4 5 

      
2. Manter-me num programa de exercício 
quando tenho rotinas diárias para fazer. 

1 2 3 4 5 

      
3. Manter-me num programa de exercício 
quando me exigem excessivamente no 
trabalho ou escola. 

1 2 3 4 5 

      
4. Manter-me num programa de exercício 
quando tenho obrigações sociais que 
consomem muito tempo. 

1 2 3 4 5 

      
5. Ler ou estudar menos para poder fazer 
mais exercício. 

1 2 3 4 5 

      
6. Manter-me num programa de exercício 
depois de um longo e cansativo dia no 
trabalho ou na escola. 

1 2 3 4 5 

      
7. Manter-me num programa de exercício 
mesmo quando me estou a sentir 
deprimida. 

1 2 3 4 5 

      
8. Arranjar tempo para um programa de 
actividade física. 

1 2 3 4 5 

      
9. Continuar a fazer exercício com outras 
pessoas mesmo quando elas parecem 
muito rápidas ou muito lentas para mim. 

1 2 3 4 5 

      
10. Manter-me num programa de 
exercício durante uma alteração 
importante na minha vida (por exemplo, 
morte de um familiar, mudar de casa). 

1 2 3 4 5 
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Intrinsic Motivation Inventory 
 
Por favor, responda a todas as questões da forma que melhor se aplica a si. Em cada uma 
delas existem cinco hipóteses de escolha. 
 

 DISCORDO 
FORTEMENTE 

DISCORDO 
NÃO ESTOU 

SEGURA 
CONCORDO 

CONCORDO 
FORTEMENTE 

1. Eu descrevo a Actividade Física como 
muito interessante 

1 2 3 4 5 

      
2. Acho que até sou bastante bom/a a 
praticar Actividade Física, comparado 
com outros 

1 2 3 4 5 

      
3. Esforço-me bastante nas Actividades 
Físicas 

1 2 3 4 5 

      
4. Sinto-me muito tenso/a por ter de 
praticar Actividade Física 

1 2 3 4 5 

      
5. É divertido praticar Actividade Física 1 2 3 4 5 
      
6. Sinto-me muito competente depois de 
praticar Actividade Física durante algum 
tempo 

1 2 3 4 5 

      
7. Para mim é importante ter um bom 
desempenho na Actividade Física 

1 2 3 4 5 

      
8. Sinto-me pressionado/a pela ideia de 
fazer Actividade Física 

1 2 3 4 5 

      
9. Divirto-me muito quando me encontro 
em Actividade Física 

1 2 3 4 5 

      
10. Tenho bastante aptidão para a 
maioria das Actividades Físicas 

1 2 3 4 5 

      
11. Empenho-me bastante nas 
Actividades Físicas 

1 2 3 4 5 

      
12. Quando pratico Actividade Física 
geralmente sinto-me ansioso/a 

1 2 3 4 5 

      
13. As Actividades Físicas normalmente 
não costumam prender a minha atenção 

1 2 3 4 5 

      
14. Não me saí muito bem na última vez 
que tentei fazer Actividade Física 

1 2 3 4 5 

      
15. Geralmente não me esforço para 
fazer Actividade Física 

1 2 3 4 5 

      
16. Normalmente sinto-me 
descontraído/a ao fazer Actividade 
Física 

1 2 3 4 5 
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Three-Factor Eating Questionanaire 

PARTE I: A seguir encontra várias afirmações seguidas de quatro letras. Assinale com um círculo a letra 
que melhor traduz a sua forma de pensar.  

 
Se:  Concorda totalmente assinale A;  
 Concorda na maior parte marque B;  
 Discorda na maior parte marque C;  
 Discorda totalmente marque D. 

 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

na maior 

parte 

Discordo 

na maior 

parte 

Discordo 

totalmente 

1. Quando sinto o aroma de um alimento saboroso, ou vejo um alimento com 
aspecto delicioso, tenho dificuldade em evitar comê-lo mesmo que tenha 
acabado de fazer uma refeição. 

A B C D 

2. Em ocasiões sociais, como por exemplo festas, geralmente como demais. 
A B C D 

3. Tenho normalmente tanta fome que como mais do que três refeições por dia. 
A B C D 

4. Quando já comi o que penso ser a minha “dose” certa de calorias, geralmente 
consigo parar de comer. 

A B C D 

5. É muito difícil para mim fazer dieta porque fico com muita fome. 
A B C D 

6. Como deliberadamente pequenas porções de comida como forma de controlar 
o peso. 

A B C D 

7. Às vezes os alimentos sabem tão bem que continuo a comê-los mesmo 
quando já não tenho fome. 

A B C D 

8. Uma vez que sinto fome, gostava que um nutricionista me dissesse, enquanto 
estou a comer, se já comi o suficiente ou se podia comer mais um pouco. 

A B C D 

9. Dou por mim a comer quando me sinto ansioso/a. 
A B C D 

10. A vida é demasiado curta para me preocupa com dietas. 
A B C D 

11. Uma vez que o meu peso sobe e desce, por vezes faço dieta. 
A B C D 

12. Às vezes sinto tanta fome que tenho logo que comer qualquer coisa. 
A B C D 

13. Quando estou com alguém que come demasiadamente geralmente também 
como excessivamente. 

A B C D 

14. Tenho uma boa noção das calorias existentes nos alimentos comuns. 
A B C D 

15. Às vezes quando começo a comer, parece que não consigo parar. 
A B C D 

16. Não me é difícil deixar comida no prato. 
A B C D 

17. A certas horas do dia sinto fome porque me habituei a comer. 
A B C D 

18. Quando faço dieta e como um alimento que não é permitido, durante um certo 
período de tempo como menos para compensar. 

A B C D 
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Concordo 

totalmente 

Concordo 

na maior 

parte 

Discordo 

na maior 

parte 

Discordo 

totalmente 

19. Quando me sinto deprimido/a geralmente como excessivamente 
A B C D 

20. Gosto demasiado de comer, para estragar tudo a contar calorias ou a controlar 
o peso 

A B C D 

21. Quando vejo um alimento muito apetitoso geralmente fico com tanta fome que 
tenho que comer 

A B C D 

22. Geralmente paro de comer quando ainda não estou realmente ”cheio/a”, como 
forma consciente de limitar a quantidade do que como 

A B C D 

23. Fico tão esfomeado/a que o meu estômago parece muitas vezes estar sempre 
vazio 

A B C D 

24. O meu peso raramente variou nos últimos anos 
A B C D 

25. Sinto-me sempre de tal maneira esfomeado, que me é muito difícil parar de 
comer antes de acabar tudo o que tenho prato 

A B C D 

26. Quando me sinto só consolo-me a comer 
A B C D 

27. Contenho-me no que como para não ganhar peso 
A B C D 

28. Às vezes, ao fim da tarde ou durante a noite, fico com muita fome 
A B C D 

29. Como tudo o que quero e sempre que me apetece 
A B C D 

30. Mesmo sem pensar nisso, demoro muito tempo a comer 
A B C D 

31. Calculo as calorias dos alimentos que ingiro de forma a controlar o meu peso 
A B C D 

32. Não como certos alimentos porque me fazem engordar 
A B C D 

33. Tenho sempre fome suficiente para comer a qualquer momento 
A B C D 

34. Presto muita atenção a eventuais modificações do meu corpo 
A B C D 

35. Quando estou a fazer dieta, se como um alimento que não é permitido, acabo 
depois por comer ainda mais e ingerir alimentos muito calóricos 

A B C D 
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PARTE II: Cada questão nesta secção é seguida por um número de opções de resposta. Depois de ler cada 

questão cuidadosamente, escolha a opção que melhor se aplica a si e coloque um círculo no número 

apropriado. 

37. Qual a frequência com que faz dieta, como forma de controlar o seu peso? 

1 2 3 4 

Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

38. Uma flutuação de peso de 2 a 2,5 quilos afectaria a sua alimentação? 

1 2 3 4 

Nada Um pouco Moderadamente Muito 

39. Com que frequência sente fome? 

1 2 3 4 

Só às refeições 
Às refeições e, por vezes, 

entre as refeições 

Às refeições e, 

frequentemente, entre as 

refeições 

Quase  

sempre 

40. Os sentimentos de culpa que sente quando come demais ajudam-no/a a limitar a ingestão de alimentos? 

1 2 3 4 

Nunca Raramente Geralmente Sempre 

41. Que dificuldade teria se parasse de comer a meio de um jantar e tivesse que se manter sem comer nas 
4 horas seguintes? 

1 2 3 4 

Fácil Ligeiramente difícil Razoavelmente difícil Muito difícil 

42. Quanto consciente está daquilo que come? 
1 2 3 4 

Nada Pouco Moderadamente Extremamente 

43. Com que frequência evita abastecer-se de alimentos que acha tentadores mas demasiado calóricos? 

1 2 3 4 

Quase nunca Às vezes Geralmente Quase sempre 
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44. Qual a probabilidade de comprar alimentos “light” ou de baixo valor calórico (iogurtes dietéticos tipo 

“Linha Zero”, “Cola Diet”, leite magro)? 

1 2 3 4 

Não é provável Pouco provável Moderadamente provável Muito provável 

45. Come de forma equilibrada na presença de outras pessoas e excessivamente quando está sozinho/a? 

1 2 3 4 

Nunca Raramente Geralmente Sempre 

46. Qual a probabilidade de intencionalmente comer devagar para diminuir a quantidade do que come? 

1 2 3 4 

Não é provável Pouco provável Moderadamente provável Muito provável 

47. Com que frequência não come sobremesa porque já não tem fome? 

1 2 3 4 

Menos do que 1 vez por 

mês 

Pelo menos 1 vez por 

mês mas menos do que 1 

vez por semana 

Entre 1 e 3 vezes por 

semana 

4 ou mais vezes por 

semana 

48. Qual a probabilidade de conscientemente comer menos do que o que realmente gostaria de comer? 

1 2 3 4 

Não é provável Pouco provável Moderadamente provável Muito provável 

49. Tem episódios em que come excessivamente mesmo sem ter fome? 

1 2 3 4 

Nunca Menos do que 1 vez por 

mês 

Pelo menos 1 vez por 

mês mas menos do que 1 

vez por semana 

1 ou mais vezes por 

semana 
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50. Numa escala de 0 a 5, em que o significa não fazer qualquer restrição alimentar (comer o que quiser e quando 

quiser) e 5 traduz o máximo de restrição (limitar constantemente a ingestão de alimentos sem nunca ceder), que 

número traduziria o seu comportamento? 

0. Come sempre o que quer e quando quer. 
1. A maior parte das vezes come o que quer e quando quer. 
2. Geralmente come o que quer e quando quer. 
3. Geralmente limita a ingestão mas às vezes come tudo o que lhe apetece. 
4. A maior parte das vezes limita a ingestão e raramente come tudo o que lhe apetece. 
5. Limita sempre a ingestão de alimentos e nunca come tudo o que lhe apetece. 

 

51. Em que medida a seguinte frase corresponde ao seu comportamento alimentar: “Começo a fazer dieta de 

manhã, mas porque acontecem tantas coisas durante o dia, quando chego à noite já desisti e como aquilo que 

quero, prometendo a mim mesmo/a iniciar a dieta no dia seguinte”. 

1 2 3 4 

Não sou nada assim 

Normalmente não sou 

assim 

Uma descrição  

razoável do meu 

comportamento 

Descreve-me 

na perfeição 

52. Se comi um bocadinho mais num dia, compenso isso no dia seguinte. V F 

53. Ingiro alimentos para emagrecer, mesmo que não tenham um sabor muito bom. V F 

54. Fazer uma dieta para eu perder peso seria muito maçador. V F 

55. Apesar de prestar muita atenção à minha figura, posso ter prazer com a variedade dos alimentos. V F 

56. Prefiro saltar uma rejeição do que parar de comer depois de já ter ingerido metade da refeição. V F 

57. Alterno entre momentos em que estou estritamente a fazer dieta e momentos em que não presto muita 
atenção ao que como e à quantidade que ingiro. 

V F 

58. Às vezes salto refeições para evitar ganhar peso. V F 

59. Estou a evitar certos alimentos, por norma, mesmo apesar de gostar deles. V F 

60. Enquanto perco peso, tento aderir a um plano. V F 

61. Geralmente prefiro alimentos “light” que não fazem engordar. V F 

62. Se comi um bocadinho a mais numa refeição, compenso isso na refeição seguinte. V F 

63. Sem um plano de dieta, nem saberia como controlar o meu peso. V F 

64. O sucesso rápido durante uma dieta é muito importante para mim. V F 

65. Costuma restringir deliberadamente o que come nas refeições apesar de lhe apetecer comer mais? 
  

1 2 3 4 

Sempre Muitas Vezes Raramente Nunca 
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Dutch Eating Behavior Questionnaire 

Nas páginas seguintes vai encontrar um certo número de perguntas respeitantes aos seus 
hábitos alimentares. Leia atentamente cada pergunta e assinale com uma cruz o quadrado 
correspondente à resposta que considera mais adequada para si. Só deve dar uma única 
resposta para cada pergunta Não se detenha muito tempo perante uma pergunta, pois a 
primeira resposta (impressão) é muitas vezes a melhor. 
 
1 - Quando está irritado(a), apetece-lhe comer? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
__Nunca estou irritado(a) 
 
2 - Se tem diante de si um prato saboroso, come mais do que habitualmente? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
 
3 - Apetece-lhe comer quando não tem nada que fazer? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
__Tenho sempre alguma coisa que fazer 
 
4 - Quando aumenta um pouco de peso, come menos do que habitualmente? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
__Nunca aumento de peso 
 
5 - Apetece-lhe comer quando se encontra deprimido(a) ou desencorajado(a)? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
__Nunca estou deprimido(a) ou desencorajado(a) 
 
6 - Se um prato, pelo seu cheiro ou aspecto, lhe parece apetitoso, come mais do que 
habitualmente? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
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7 - Acontece-lhe recusar comidas ou bebidas porque controla o seu peso? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
 
8 - Apetece-lhe comer quando se sente só? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
__Nunca me sinto só 
 
9 - Apetece-lhe comer quando cheira ou vê algo de apetitoso? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
 
10 - Quando se sente abandonado(a), apetece-lhe comer? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
__Nunca me sinto abandonado(a) 
 
11 - Às refeições, tenta comer menos do que desejaria? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
 
12 - Se tem ao seu dispôr um alimento apetitoso, come-o imediatamente? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
 
13 - Apetece-lhe comer quando está zangado(a)? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
__Nunca estou zangado(a) 
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14 - Vigia exactamente o que come? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
 
15 - Quando passa por uma padaria, apetece-lhe comer qualquer coisa? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
 
16 - Apetece-lhe comer quando espera algo de desagradável? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
 
17 - Come voluntariamente alimentos com poucas calorias? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
 
18 - Quando vê outras pessoas comer, apetece-lhe fazer o mesmo? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
 
19 - Come menos do que habitualmente quando comeu demasiado na véspera? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
__Nunca como demasiado 
 
20 - Apetece-lhe comer quando está inquieto(a), preocupado(a) ou tenso(a)? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
__Nunca estou inquieto(a), preocupado(a) ou tenso(a) 
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21 - Pode resistir a alimentos deliciosos? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
 
22 - Come voluntariamente menos para não engordar? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
 
23 - Apetece-lhe comer quando algo o (a) contraria, ou então não come como queria? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
 
24 - Quando passa diante de um snack-bar ou de um café, apetece-lhe entrar e comer 
qualquer coisa? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
 
25 - Apetece-lhe comer quando se sente enervado(a)? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
__Nunca me sinto enervado(a) 
 
26 - Tenta não comer entre as refeições porque controla o seu peso? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
 
27 - Come mais do que habitualmente quando vê outras pessoas comer? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
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28 - Apetece-lhe comer quando está aborrecido(a) ou inquieto(a)? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
__Nunca estou aborrecido(a) ou inquieto(a) 
 
29 - Tenta não comer ao serão porque controla o seu peso? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
 
30 - Apetece-lhe comer quando se sente ansioso(a)? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
__Nunca me sinto ansioso(a) 
 
31 - Quando come, pensa no seu peso? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 

32 - Apetece-lhe comer quando se sente decepcionado(a)? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
__Nunca me sinto decepcionado(a) 
 
33 - Quando prepara uma refeição, come alguma coisa? 
__Nunca 
__Raramente 
__Por vezes 
__Frequentemente 
__Muito frequentemente 
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Nada 
Confiante 

Muito 
Confiante 

Weight Management Efficacy Questionnaire 

 Leia as afirmações seguintes e coloque um círculo no número à direita que melhor descreve 

o seu grau de confiança em controlar o que come em cada situação. 

 

1.Consigo resistir à comida quando estou ansiosa (nervosa) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2.Consigo controlar o que como durante os fins-de-semana 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3.Consigo resistir à comida, mesmo quando tenho de dizer 

“não” a outras pessoas      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4.Consigo resistir à comida mesmo quando me estou a sentir 

Fisicamente cansada       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5.Consigo resistir à comida quando estou a ver televisão  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

6.Consigo resistir à comida quando estou deprimida 

(ou “em baixo”)        1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7.Consigo resistir à comida quando estão disponíveis muitos 

tipos de comida diferentes      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

8.Consigo resistir à comida mesmo quando sinto que é 

indelicado recusar repetir o prato     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

9.Consigo resistir à comida mesmo quando tenho uma dor 

de cabeça        1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10.Consigo resistir à comida quando estou a ler   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

11.Consigo resistir à comida quando estou zangada (ou irritada)  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

12.Consigo resistir à comida mesmo quando estou numa festa 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

13.Consigo resistir à comida mesmo quando outros me estão 

a pressionar para comer      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

14.Consigo resistir à comida quando estou com dores  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

15.Consigo resistir à comida mesmo antes de ir me deitar  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

16.Consigo resistir à comida quando sinto que falhei  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

17.Consigo resistir à comida mesmo quando estão disponíveis 

alimentos com muitas calorias     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

18.Consigo resistir à comida mesmo quando penso que as 

outras pessoas ficarão chateadas se não comer   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

19.Consigo resistir à comida quando sinto desconforto  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

20.Consigo resistir à comida quando estou alegre   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Eating Disorders Inventory 2 

As questões seguintes pretendem quantificar várias atitudes, reacções e comportamentos. 
Alguns dos pontos estão relacionados com a comida e alimentação, outros interrogam-na 
sobre a sua atitude em relação a si própria. Não há respostas certas nem erradas. Por favor, 
procure ser totalmente honesta nas suas respostas. Os resultados são confidenciais. Leia 
cada pergunta e coloque um (X) por baixo da coluna que melhor se aplica. 

 
             Sempre     Normalmente     Frequentemente     Às vezes     Raramente     Nunca 

1. Como doces e hidratos de carbono sem me  

sentir nervosa               □      □   □    □    □    □ 

2. Acho que o meu estômago é grande demais      □      □   □    □    □    □ 
3. Desejava voltar à segurança da infância             □      □   □    □    □    □ 
4. Como quando estou preocupada                      □      □   □    □    □    □ 
5. Empanturro‐me de comida                      □      □   □    □    □    □ 
6. Gostava de ser mais nova                       □      □   □    □    □    □ 
7. Penso em fazer dieta                       □      □   □    □    □    □ 
8. Sinto‐me assustada quando os meus  

sentimentos são muito intensos             □      □   □    □    □    □ 

9. Acho as minhas coxas muito gordas            □      □   □    □    □    □ 
10. Sinto‐me inútil como pessoa             □      □   □    □    □    □ 
11. Sinto‐me extremamente culpada depois de 

comer demais               □      □   □    □    □    □ 
12. Acho que o meu estômago tem o tamanho 

exacto                 □      □   □    □    □    □ 
13. Apenas realizações brilhantes são aceites na 

minha família                □      □   □    □    □    □ 

14. A época mais feliz da minha vida é a infância   □      □   □    □    □    □ 
15. Falo abertamente dos meus sentimentos          □      □   □    □    □    □ 
16. Fico aterrorizada com a ideia de ganhar peso   □      □   □    □    □    □ 
17. Confio nos outros                □      □   □    □    □    □ 
18. Sinto‐me sozinha no mundo              □      □   □    □    □    □ 
19. Gosto da forma do meu corpo                            □      □   □    □    □    □ 
20. Geralmente sinto que controlo a minha vida      □      □   □    □    □    □ 
21. Fico confusa acerca da emoção que estou a 

sentir                  □      □   □    □    □    □ 

22. Preferia ser adulto a criança              □      □   □    □    □    □ 
23. Comunico facilmente com os outros             □      □   □    □    □    □ 
24. Desejava ser outra pessoa              □      □   □    □    □    □ 
25. Exagero a importância do peso              □      □   □    □    □    □ 
26. Facilmente identifico o que sinto             □      □   □    □    □    □ 
27. Sinto‐me inadequada                        □      □   □    □    □    □ 

 



213 
 

             Sempre     Normalmente     Frequentemente     Às vezes     Raramente     Nunca 

28. Tenho relacionamentos íntimos             □      □   □    □    □    □ 
29. Quando criança esforçava‐me por não 

desapontar pais e professores             □      □   □    □    □    □ 

30. Tenho relacionamentos próximos            □      □   □    □    □    □ 
31. Gosto a forma das minhas nádegas            □      □   □    □    □    □ 
32. Estou preocupada com o desejo de ser mais 

magra                 □      □   □    □    □    □ 

33. Não sei o que se passa dentro de mim            □      □   □    □    □    □ 
34. Tenho dificuldades em expressar os meus 

sentimentos aos outros              □      □   □    □    □    □ 

35. As exigências da vida adulta são demasiadas  □      □   □    □    □    □ 
36. Detesto não ser a melhor             □      □   □    □    □    □ 
37. Tenho confiança em mim             □      □   □    □    □    □ 
38. Penso em empanturrar‐me com comida            □      □   □    □    □    □ 
39. Sinto‐me contente por já não ser uma criança  □      □   □    □    □    □ 
40. Fico confusa para saber se tenho fome ou não □      □   □    □    □    □ 
41. Tenho fraca opinião a meu respeito             □      □   □    □    □    □ 
42. Sinto‐me capaz de atingir os objectivos que 

tracei para mim própria               □      □   □    □    □    □ 

43. Os meus pais têm esperado o máximo de mim □      □   □    □    □    □ 
44. Preocupa‐me que os meus sentimentos fiquem 

fora de controlo                □      □   □    □    □    □ 

45. Penso que as minhas ancas são muito largas   □      □   □    □    □    □ 
46. Como moderadamente em frente aos outros e 

empanturro‐me quando se vão embora             □      □   □    □    □    □ 
47. Sinto‐me enfartada depois de comer uma  

refeição normal                □      □   □    □    □    □ 
48. Acho que as pessoas são mais felizes  

enquanto crianças                □      □   □    □    □    □ 
49. Se aumento 1 kg preocupa‐me continuar a 

aumentar de peso                □      □   □    □    □    □ 

50. Sinto que sou uma pessoa capaz             □      □   □    □    □    □ 
51. Quando estou aborrecida não sei se estou 

triste, assustada ou zangada               □      □   □    □    □    □ 
52. Se não faço as coisas na perfeição prefiro 

não as fazer                 □      □   □    □    □    □ 
53. Já pensei em tentar vomitar para perder 

peso                  □      □   □    □    □    □ 
54. Preciso manter as pessoas a uma certa 

distancia: sinto‐me mal quando se tentam          □      □   □    □    □    □ 
aproximar muito 
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             Sempre     Normalmente     Frequentemente     Às vezes     Raramente     Nunca 

55. Acho que as minhas coxas têm o tamanho 

certo                □      □   □    □    □    □ 
56. Sinto‐me vazia por dentro (emocionalmente)   □      □   □    □    □    □ 
57. Consigo falar dos meus sentimentos ou 

pensamentos pessoais             □      □   □    □    □    □ 
58. Os melhores anos da nossa vida são quando 

nos tornamos adultos             □      □   □    □    □    □ 

59. Acho as minhas nádegas grandes demais       □      □   □    □    □    □ 
60. Tenho sentimentos que não consigo 

identificar              □      □   □    □    □    □ 
61. Como ou bebo às escondidas            □      □   □    □    □    □ 
62. Acho que as minhas ancas têm o tamanho 

certo               □      □   □    □    □    □ 
63. Tenho objectivos muito elevados           □      □   □    □    □    □ 
64. Quando ando aborrecida receio começar a 

comer                 □      □   □    □    □    □ 
65. As pessoas de quem realmente gosto 

acabam sempre por me decepcionar           □      □   □    □    □    □ 
66. Tenho vergonha das minhas fraquezas 

humanas               □      □   □    □    □    □ 
67. Certas pessoas acham que eu sou 

emocionalmente instável             □      □   □    □    □    □ 
68. Gostaria de ter controlo total sobre os 

desejos do meu corpo             □      □   □    □    □    □ 
69. Sinto‐me bem na maioria das situações de 

grupo                □      □   □    □    □    □ 
70. Digo coisas sem pensar que depois me 

arrependo               □      □   □    □    □    □ 
71. Sou capaz de grandes trabalhos e às vezes 

de ultrapassar os meus limites            □      □   □    □    □    □ 
72. Tenho que ter cuidado com a minha 

tendência para abusar de drogas            □      □   □    □    □    □ 

73. Estou à vontade com a maioria das pessoas   □      □   □    □    □    □ 
74. Sinto‐me encurralada nas relações com as 

pessoas               □      □   □    □    □    □ 
75. Privar‐me das coisas faz‐me sentir mais 

forte emocionalmente             □      □   □    □    □    □ 
76. As pessoas compreendem os meus 

verdadeiros problemas             □      □   □    □    □    □ 
 
77. Não consigo livrar‐me de pensamentos 

estranhos que tenho na cabeça            □      □   □    □    □    □ 

78. Comer por prazer é sinal de fraqueza moral    □      □   □    □    □    □ 
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             Sempre     Normalmente     Frequentemente     Às vezes     Raramente     Nunca 

79. Tenho tendência para ter ataques de raiva 

e fúria                □      □   □    □    □    □ 
80. Sinto que as pessoas me valorizam como 

eu mereço               □      □   □    □    □    □ 
81. Tenho que ter cuidado com a minha 

tendência para abusar do álcool            □      □   □    □    □    □ 
82. Acho que descontrair é simplesmente 

uma perda de tempo             □      □   □    □    □    □ 
83. Certas pessoas acham que me irrito 

facilmente               □      □   □    □    □    □ 
84. Sinto que nada me corre bem            □      □   □    □    □    □ 
85. Sinto grandes alterações de humor                  □      □   □    □    □    □ 
86. Os desejos do meu corpo embaraçam‐me       □      □   □    □    □    □ 
87. Preferia estar mais tempo sozinha do que 

com outras pessoas              □      □   □    □    □    □ 

88. O sofrimento torna as pessoas melhores         □      □   □    □    □    □ 
89. Sei que as pessoas gostam de mim                 □      □   □    □    □    □ 
90. Sinto que me devo magoar ou magoar os 

outros                □      □   □    □    □    □ 
91. Sinto que realmente sei quem sou           □      □   □    □    □    □ 
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Estudo III – Does diet strictness level during weekends and holiday 

periods influence 1-year follow-up weight loss maintenance? 

Evidence from the Portuguese Weight Control Registry 

 

Questões sobre o rigor do regime alimentar no fim-de-semana e férias 

 

Estratégias de manutenção do peso 

ATENÇÃO: nas próximas questões considere o que faz ACTUALMENTE 

Ao fim-de-semana mantém o mesmo regime alimentar que adopta durante a semana? 

Menos rigoroso ao 

fim-de-semana 
  Igual  

 Mais rigoroso ao 

fim-de-semana 

1 2 3 4 5 6 7 

Nas férias mantém o mesmo regime alimentar que adopta durante o resto do ano? (escolha uma hipótese) 

Menos rigoroso 

nas férias 
  Igual  

 Mais rigoroso 

nas férias 

1 2 3 4 5 6 7 
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Three-Factor Eating Questionanaire 

PARTE I: A seguir encontra várias afirmações seguidas de quatro letras. Assinale com um círculo a letra 
que melhor traduz a sua forma de pensar.  

 
Se:  Concorda totalmente assinale A;  
 Concorda na maior parte marque B;  
 Discorda na maior parte marque C;  
 Discorda totalmente marque D. 

 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

na maior 

parte 

Discordo 

na maior 

parte 

Discordo 

totalmente 

36. Quando sinto o aroma de um alimento saboroso, ou vejo um alimento com 
aspecto delicioso, tenho dificuldade em evitar comê-lo mesmo que tenha 
acabado de fazer uma refeição. 

A B C D 

37. Em ocasiões sociais, como por exemplo festas, geralmente como demais. 
A B C D 

38. Tenho normalmente tanta fome que como mais do que três refeições por dia. 
A B C D 

39. Quando já comi o que penso ser a minha “dose” certa de calorias, geralmente 
consigo parar de comer. 

A B C D 

40. É muito difícil para mim fazer dieta porque fico com muita fome. 
A B C D 

41. Como deliberadamente pequenas porções de comida como forma de controlar 
o peso. 

A B C D 

42. Às vezes os alimentos sabem tão bem que continuo a comê-los mesmo 
quando já não tenho fome. 

A B C D 

43. Uma vez que sinto fome, gostava que um nutricionista me dissesse, enquanto 
estou a comer, se já comi o suficiente ou se podia comer mais um pouco. 

A B C D 

44. Dou por mim a comer quando me sinto ansioso/a. 
A B C D 

45. A vida é demasiado curta para me preocupa com dietas. 
A B C D 

46. Uma vez que o meu peso sobe e desce, por vezes faço dieta. 
A B C D 

47. Às vezes sinto tanta fome que tenho logo que comer qualquer coisa. 
A B C D 

48. Quando estou com alguém que come demasiadamente geralmente também 
como excessivamente. 

A B C D 

49. Tenho uma boa noção das calorias existentes nos alimentos comuns. 
A B C D 

50. Às vezes quando começo a comer, parece que não consigo parar. 
A B C D 

51. Não me é difícil deixar comida no prato. 
A B C D 

52. A certas horas do dia sinto fome porque me habituei a comer. 
A B C D 

53. Quando faço dieta e como um alimento que não é permitido, durante um certo 
período de tempo como menos para compensar. 

A B C D 
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Concordo 

totalmente 

Concordo 

na maior 

parte 

Discordo 

na maior 

parte 

Discordo 

totalmente 

54. Quando me sinto deprimido/a geralmente como excessivamente 
A B C D 

55. Gosto demasiado de comer, para estragar tudo a contar calorias ou a controlar 
o peso 

A B C D 

56. Quando vejo um alimento muito apetitoso geralmente fico com tanta fome que 
tenho que comer 

A B C D 

57. Geralmente paro de comer quando ainda não estou realmente ”cheio/a”, como 
forma consciente de limitar a quantidade do que como 

A B C D 

58. Fico tão esfomeado/a que o meu estômago parece muitas vezes estar sempre 
vazio 

A B C D 

59. O meu peso raramente variou nos últimos anos 
A B C D 

60. Sinto-me sempre de tal maneira esfomeado, que me é muito difícil parar de 
comer antes de acabar tudo o que tenho prato 

A B C D 

61. Quando me sinto só consolo-me a comer 
A B C D 

62. Contenho-me no que como para não ganhar peso 
A B C D 

63. Às vezes, ao fim da tarde ou durante a noite, fico com muita fome 
A B C D 

64. Como tudo o que quero e sempre que me apetece 
A B C D 

65. Mesmo sem pensar nisso, demoro muito tempo a comer 
A B C D 

66. Calculo as calorias dos alimentos que ingiro de forma a controlar o meu peso 
A B C D 

67. Não como certos alimentos porque me fazem engordar 
A B C D 

68. Tenho sempre fome suficiente para comer a qualquer momento 
A B C D 

69. Presto muita atenção a eventuais modificações do meu corpo 
A B C D 

70. Quando estou a fazer dieta, se como um alimento que não é permitido, acabo 
depois por comer ainda mais e ingerir alimentos muito calóricos 

A B C D 
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PARTE II: Cada questão nesta secção é seguida por um número de opções de resposta. Depois de ler cada 

questão cuidadosamente, escolha a opção que melhor se aplica a si e coloque um círculo no número 

apropriado. 

37. Qual a frequência com que faz dieta, como forma de controlar o seu peso? 

1 2 3 4 

Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

38. Uma flutuação de peso de 2 a 2,5 quilos afectaria a sua alimentação? 

1 2 3 4 

Nada Um pouco Moderadamente Muito 

39. Com que frequência sente fome? 

1 2 3 4 

Só às refeições 
Às refeições e, por vezes, 

entre as refeições 

Às refeições e, 

frequentemente, entre as 

refeições 

Quase  

sempre 

40. Os sentimentos de culpa que sente quando come demais ajudam-no/a a limitar a ingestão de alimentos? 

1 2 3 4 

Nunca Raramente Geralmente Sempre 

41. Que dificuldade teria se parasse de comer a meio de um jantar e tivesse que se manter sem comer nas 
4 horas seguintes? 

1 2 3 4 

Fácil Ligeiramente difícil Razoavelmente difícil Muito difícil 

42. Quanto consciente está daquilo que come? 
1 2 3 4 

Nada Pouco Moderadamente Extremamente 

43. Com que frequência evita abastecer-se de alimentos que acha tentadores mas demasiado calóricos? 

1 2 3 4 

Quase nunca Às vezes Geralmente Quase sempre 
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44. Qual a probabilidade de comprar alimentos “light” ou de baixo valor calórico (iogurtes dietéticos tipo 

“Linha Zero”, “Cola Diet”, leite magro)? 

1 2 3 4 

Não é provável Pouco provável Moderadamente provável Muito provável 

45. Come de forma equilibrada na presença de outras pessoas e excessivamente quando está sozinho/a? 

1 2 3 4 

Nunca Raramente Geralmente Sempre 

46. Qual a probabilidade de intencionalmente comer devagar para diminuir a quantidade do que come? 

1 2 3 4 

Não é provável Pouco provável Moderadamente provável Muito provável 

47. Com que frequência não come sobremesa porque já não tem fome? 

1 2 3 4 

Menos do que 1 vez por 

mês 

Pelo menos 1 vez por 

mês mas menos do que 1 

vez por semana 

Entre 1 e 3 vezes por 

semana 

4 ou mais vezes por 

semana 

48. Qual a probabilidade de conscientemente comer menos do que o que realmente gostaria de comer? 

1 2 3 4 

Não é provável Pouco provável Moderadamente provável Muito provável 

49. Tem episódios em que come excessivamente mesmo sem ter fome? 

1 2 3 4 

Nunca Menos do que 1 vez por 

mês 

Pelo menos 1 vez por 

mês mas menos do que 1 

vez por semana 

1 ou mais vezes por 

semana 
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50. Numa escala de 0 a 5, em que o significa não fazer qualquer restrição alimentar (comer o que quiser e quando 

quiser) e 5 traduz o máximo de restrição (limitar constantemente a ingestão de alimentos sem nunca ceder), que 

número traduziria o seu comportamento? 

6. Come sempre o que quer e quando quer. 
7. A maior parte das vezes come o que quer e quando quer. 
8. Geralmente come o que quer e quando quer. 
9. Geralmente limita a ingestão mas às vezes come tudo o que lhe apetece. 
10. A maior parte das vezes limita a ingestão e raramente come tudo o que lhe apetece. 
11. Limita sempre a ingestão de alimentos e nunca come tudo o que lhe apetece. 

 

51. Em que medida a seguinte frase corresponde ao seu comportamento alimentar: “Começo a fazer dieta de 

manhã, mas porque acontecem tantas coisas durante o dia, quando chego à noite já desisti e como aquilo que 

quero, prometendo a mim mesmo/a iniciar a dieta no dia seguinte”. 

1 2 3 4 

Não sou nada assim 

Normalmente não sou 

assim 

Uma descrição  

razoável do meu 

comportamento 

Descreve-me 

na perfeição 

66. Se comi um bocadinho mais num dia, compenso isso no dia seguinte. V F 

67. Ingiro alimentos para emagrecer, mesmo que não tenham um sabor muito bom. V F 

68. Fazer uma dieta para eu perder peso seria muito maçador. V F 

69. Apesar de prestar muita atenção à minha figura, posso ter prazer com a variedade dos alimentos. V F 

70. Prefiro saltar uma rejeição do que parar de comer depois de já ter ingerido metade da refeição. V F 

71. Alterno entre momentos em que estou estritamente a fazer dieta e momentos em que não presto muita 
atenção ao que como e à quantidade que ingiro. 

V F 

72. Às vezes salto refeições para evitar ganhar peso. V F 

73. Estou a evitar certos alimentos, por norma, mesmo apesar de gostar deles. V F 

74. Enquanto perco peso, tento aderir a um plano. V F 

75. Geralmente prefiro alimentos “light” que não fazem engordar. V F 

76. Se comi um bocadinho a mais numa refeição, compenso isso na refeição seguinte. V F 

77. Sem um plano de dieta, nem saberia como controlar o meu peso. V F 

78. O sucesso rápido durante uma dieta é muito importante para mim. V F 

79. Costuma restringir deliberadamente o que come nas refeições apesar de lhe apetecer comer mais? 
  

1 2 3 4 

Sempre Muitas Vezes Raramente Nunca 
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Estudo IV – Caracterização de um programa comercial de gestão 

do peso em ginásios femininos em Portugal 

 

Questionário do programa VivafitResults® 

 

CARACTERIZAÇÃO DO PACIENTE: 

Data do preenchimento do questionário: ___/___/_____ 

Escolaridade 

Tem filhos com menos de 12 anos? 

Vive só? 

Profissão 

Como classifica o seu trabalho a nível de atividade física: 

  Está sentado a maior parte do dia 

  Está em pé e anda 

  Está em pé, anda e sobe escadas 

  Está em pé, anda, sobe escadas e carrega pesos 

Data Nascimento ___/___/_____ 

 
ANTROPOMETRIA (preenchido no ato da consulta pelo nutricionista): 

Altura: ____ m 

Peso: ____ Kg 

IMC: ____ kg/m2       

Perímetro Abdominal: ____ cm    

Peso há 3 meses: ____ Kg 
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HISTORIAL MÉDICO 

Selecionar caso se aplique:   Toma medicação: 
  Diabetes       
  Pressão arterial alta     
  Colesterol elevado     
  Triglicéridos elevados     
  Obstipação (prisão de ventre)     
  Ácido úrico elevado     
  Colite       
  Cálculos na vesícula     
  Doenças da Tiróide     
  Depressão      
  Outra: Qual:__________     
Está grávida?   SIM    NÃO   
Está a amamentar?   SIM    NÃO   
Está na menopausa?  SIM    NÃO   
 
Toma medicamentos/ suplementos alimentares sem prescrição médica?  

Fuma  

Já fumou? Se sim, há quanto tempo deixou de fumar? _____________ 

Consome Álcool   Comentários:________________ 

Bebe menos de 1 litro (4 copos) de água (ou chá sem açúcar) por dia? 

Alguma vez fez dieta?  SIM    NÃO   

Se sim, quantas vezes?  _______ 

Quer perder peso? ______ 

Quantos quilos gostaria de perder? 

  1 a 5 kg 

  5 a 10 kg 

  10 a 15 kg 

  Mais de 15 kg 

Quer aumentar de peso?________    Quanto?________ 
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INQUÉRITO ALIMENTAR 

Hora de levantar: _____  Hora de deitar:______ Horas de sono:___ 

 

Quantas refeições costuma fazer num dia?_____ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Toma o pequeno-almoço regularmente? ____ 

Caso não tome o pequeno-almoço, qual seria a melhor hora para fazê-lo? ____ 

 
A maior parte das minhas refeições: 
Sou eu que cozinho       
Compro fora (comida já feita ou pré cozinhada)   
Compro fora (em restaurante / café / self-service / …)  
 
 
Com que frequência consome os seguintes alimentos: 

Alimentos 1 Porção média 
Porção 
Diária* 

Porção 
Semanal** 

Gelados 1 bola   
Chocolates 3 quadrados   
Sobremesas doces (doces colher) 3 colheres sopa   
Produtos de pastelaria 1   
Bolachas 3 bolachas   
Aperitivos (ex. amendoins) ½chávena   

Batatas fritas (pacote) 
½ pacote 
pequeno 

  

Batatas fritas (caseiras) ½ prato   
Salgados (ex. Rissóis, croquetes, 
panados) 

3 unidades 
  

Pão com manteiga antes das 
refeições 

1 fatia 
  

Pão sem manteiga antes das 
refeições 

1 fatia 
  

Fast Food (ex: pizza, hamburger) 
½ pizza media; 1 
hamburger 

  

Refrigerantes, sumos 1 copo   
 

Refeição Horas 
Pequeno-almoço  
Meio da Manhã  
Almoço  
Meio da Tarde  
Jantar  
Antes de deitar  
Outras  
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NOTA: 

* Se todos os dias come determinado alimento, colocar a quantidade que come 
por dia, tendo como referência a porção média (ex. Se come 2 boas de gelado 
todos os dias colocar duas na coluna da porção diária) 

** Se não come todos os dias da semana mas come várias vezes à semana, 
colocar o total de porções ingeridas numa semana, tendo como referência a 
porção média. (ex. Se come 1 bola de gelado 3 vezes por semana colocar três na 
coluna da porção semanal) 

Se não comer todas as semanas indicar < uma na coluna da porção semanal. 

 
Tem alguma alergia ou intolerância alimentar?  SIM       NÃO  
Se sim a que alimentos? 

  Leite 
  Morangos 
  Laranja 
  Trigo (glúten) 
  Amendoins 
  Marisco 
  Ovos 
  Outros: Quais:____________ 
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QUESTIONÁRIO DE PADRÕES DE ESTILOS DE VIDA 

a. Não sou assim. 
b. Sou assim às vezes. 
c. Sou quase sempre assim. 
d. Sou assim! 

 

Hábitos Alimentares 

1. Se não cumpro a minha dieta sinto-me culpada. 
a b c d 

2. Se houver comida/petiscos/guloseimas perto de mim, acabo sempre por 
comer. 

a b c d 
3. Salto refeições regularmente, não tenho horários para comer. 

a b c d 
4. A maioria das minhas refeições são feitas fora de casa. 

a b c d 
5. Não gosto de fruta e/ou legumes. 

a b c d 
6. Raramente como alimentos frescos ou refeições cozinhadas em casa. 

a b c d 
7. Petisco quando estou em casa, tenha fome ou não. 

a b c d 
8. Se puder escolher, é raro optar por fruta e/ou legumes. 

a b c d 
9. Petisco a comida que levo para o trabalho (ou exista), tenha fome ou não. 

a b c d 
10. Como refeições “prontas a comer” vários dias na semana, em casa, ou no 

restaurante. 
a b c d 

11. De manhã não tenho fome, mas à noite devoro. 
a b c d 

12. Quando estou acompanhada sou um “modelo” a fazer dieta, quando estou 
sozinha só como porcarias. 

a b c d 
13. Raramente planeio as minhas refeições, como quando tenho fome ou me 

lembro. 
a b c d 

14. A maior parte do que como no dia é ao fim da tarde, jantar e até deitar. 
a b c d 

15. Normalmente como muito rápido e só me sinto cheia após ter comido de 
mais. 

a b c d 
16. Tenho dificuldade em controlar as minhas porções de comida e/ou bebida. 

a b c d 
17. Comer é uma batalha entre aquilo que me apetece e aquilo que me apetece e 

aquilo que acho que devo comer. 
a b c d 
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Comportamentos de gestão do stress 

18. Tenho dificuldade em dizer “não” e acabo por ficar sem tempo para mim. 
a b c d 

19. O meu maior inimigo são os meus pensamentos negativos sobre mim. 
a b c d 

20. Tenho um ritmo de vida muito acelerado e sei como abrandá-lo. 
a b c d  

21. Tenho vergonha do meu corpo. 
a b c d 

22. Sei que preciso de perder peso, mas estou sempre a adiar e nunca sei como 
começar. 

a b c d 
23. Dou por mim a comer em vez de expressar as minhas emoções. 

a b c d 
24. Evito eventos sociais (festas, ir à praia,…) por causa do meu peso. 

a b c d 
25. Mesmo quando faço progressos sinto-me desapontada com os resultados. 

a b c d 
26. Duvido que um novo plano alimentar funcione comigo, nada funcionou até 

agora. 
a b c d 

27. É frequente dar por mim a comer quando estou stressada, me sinto só, 
deprimida ou ansiosa. 

a b c d 
28. Sou bem sucedida pessoal e profissionalmente e portanto espero o mesmo 

êxito na dieta. 
a b c d 

29. Tenho tantas coisas para fazer ao mesmo tempo, que não consigo ter tempo 
para mim. 

a b c d 
30. Sinto necessidade de agradar e/ou resolver tudo, a todos os que me são 

próximos (colegas, família, etc.) 
a b c d 

31. Tenho dúvidas de que alguém me consiga ajudar a perder peso. 
a b c d 

32. Passo mais tempo a pensar o que preciso fazer, do que a fazer algo para 
perder peso. 

a b c d 
33. A comida é o meu mais fiel amigo, o meu refúgio. 

a b c d 
 


