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ANEXO 1 

 

Dados das amostras 

 

Tabela 1 

Percentagem de rastreados  

 

Convocados  Rastreados % 

250 174 69,6 

 

 

Tabela 2 

Distribuição por sexo 

 

Rastreados Número absoluto % 

Homens 72 41,38 

Mulheres 102 58,62 

 

 

Tabela 3 

Dados de IMC  

 

Rastreados Número absoluto % 

IMC  25 72 41,38 

IMC  30 30 17,24 

 

 

Tabela 4 

IMC  25 

 

Rastreados Número absoluto % 

Homens 24 33,33 

Mulheres 48 47,05 

 

 

Tabela 5 

IMC  30 

 

Rastreados Número % 

Homens 6 8,33 

Mulheres 24 23,52 
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Tabela 6 

Co-morbilidades 

 

Co-morbilidades Número absoluto % 

HTA 12 40,00 

Dislipidémicos 28 93,50 

Diabéticos 14 46,66 

Apneia 8 26,66 

 

 

Tabela 7 

Motivação 

 

Motivação Número absoluto % 

Baixa 2 6,66 

Moderada 5 16,66 

Elevada 23 76,66 

 

 

Tabela 8 

Avaliação da reunião 

 

 Número absoluto % 

Muito útil 27 90,00 

Útil 3 10,00 

Pouco útil 0 - 

Inútil 0 - 

 

 

Tabela 9 

PC médio 

 

 Homens Mulheres 

PC médio 107,82 95,13 
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ANEXO 2 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 

O projecto “Obesidade nos Cuidados de Saúde Primários” tem como objectivos 

implementar uma estratégia de redução de peso em utentes obesos ou com excesso de 

peso no contexto dos cuidados de saúde primários, bem como iniciar um programa de 

rastreio de co-morbilidades associadas à obesidade.  

 

 

Eu, ___________________________________________________________________ 

 

1. Li o folheto informativo para o paciente; 

2. Tive oportunidade de colocar questões sobre o estudo e esclarecer as minhas 

dúvidas; 

3. Recebi informação que considero suficiente sobre o estudo; 

4. Falei com Marta Alexandra Araújo Oliveira da Silva; 

5. Compreendi que a minha participação neste estudo é voluntária; 

6. Compreendi que posso desistir se o desejar, sem ter que dar qualquer explicação 

e sem qualquer repercussão em relação aos cuidados médicos que posso receber. 

 

Concordo em participar neste estudo de livre vontade e autorizo a utilização dos dados 

recolhidos para avaliação futura da eficácia da abordagem. 

 

 

 

 

 

 

         Assinatura do paciente                                           Assinatura do investigador 

___________________________          _______________________________ 

 

Data:  _____________________                          Data: __________________________ 
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ANEXO 3 

INQUÈRITO 1ª CONSULTA 

 

1. Nº Utente ___________________ 

2. Nome: ______________________________________________________________ 

3. Data 1ª Consulta __/__/__ 

4.Residência____________________________________________________________ 

4a. Localidade _________________ 4b. Código Postal _____ - ___ ________________ 

5. Telefone ____________________  

6. Data de Nascimento __/__/__   7. Idade _______ 

8. Sexo ___ F ___ M   

9. Estado Civil ___________________  

10. Escolaridade Completa ________________________________________________ 

11.Profissão____________________________________________________________ 

12. Outras actividades e sua frequência:_____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

13. História Clínica: 

13a. Antecedentes Familiares:______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

13b. Antecedentes Pessoais: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

13c. Medicação que pode ter contribuído para o excesso de peso:__________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

13d. Nº tentativas redução peso ____________________________________________ 

13e. Actividade Física____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

14. Diagnóstico: 

___________________________________________________________________ 

14a. Terapêutica: 

__________________________________________________________________ 
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15. Antropometria: 

15a. Peso Máximo , _______ Kg aos _____ anos 

15B Idade Início excesso de peso, _____ anos 

16b. Peso Habitual , _______ Kg 

16b1.Peso que Desejava , _____ Kg 

16c. Peso Actual , ______ Kg 

16d. Estatura , _____ cm 

16e1. Perímetro Cintura , ______ cm 

16e2. Perímetro Anca , _____cm  

17. IMC ,______  

 

18.Padrões de ingestão alimentar (incluindo ingestão compulsiva)__________________ 

______________________________________________________________________ 

 

19. Motivação para redução de peso  

1. Baixa ___  

2. Moderada ___  

3. Elevada ___ 

 

 

RASTREIO CO-MORBILIDADES 

 

 Presente Ausente 

Diabetes   

Dislipidemia   

Hipertensão    

Apneia do sono   
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QUESTIONÁRIO FINAL 1ª CONSULTA 

 

A. Como considerou a reunião? Assinale  
 __ Muito útil. 

 __ Útil 

 __ Pouco Útil 

 __ Inútil 

 

 __ Vou aproveitar o que ouvi. 

__ Vou tentar seguir as indicações, esforçar-me-ei o mais possível 

__ Vou seguir algumas das indicações  

 Quais?_____________________________________________________ 

 __ Os conselhos foram bons mas não vou tentar 

 __ Os conselhos foram bons mas não vou conseguir segui-los. 

 __ Vou mudar algumas coisas na minha alimentação 

  O quê?_____________________________________________________ 

 __ Vou mudar algumas coisas na alimentação lá em casa 

  O quê?_____________________________________________________ 

 __ Vou passar a mexer-me mais 

  Como?_____________________________________________________ 

 __ Vou tentar que todos lá em casa passem a mexer-se mais. Vou tentar   

 convencê-los 

  Como?_____________________________________________________ 

  

B. Como vai aumentar a sua actividade fisica? 

 __ Andando a pé todos os dias 

 __ Andando a pé algumas vezes por semana 

 __ Indo para o ginásio 

 __ Indo para a natação 

 __ Indo para a hidro-ginástica 

 __ Indo para______________ 

 __ Aumentado a actividade fisica no trabalho. Como?____________________ 

 

 __ Aumentando a actividade física em casa. Como? _____________________ 
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O que esperava desta reunião?______________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

De tudo o que ouviu o que considera mais importante?___________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Indique algum assunto que gostaría que tivesse sido mais pormenorizado ou um assunto 

que considera importante e que não foi discutido:_______________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Tem alguma sugestão? Ajude-nos e dê-nos sugestões para o ajudarmos:_____________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: não preencha o seu nome em qualquer ponto deste questionário. Este pretende ser 

anónimo e confidencial 
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QUESTIONÁRIO INÍCIO 2ª CONSULTA 

 

 

Se já veio a outras reuniões responda por favor. 

 

1. As reuniões contribuiram para mudar alguma coisa na sua vida?  

  __ Sim  

  __ Não 

2. Assinale o que mudou depois de assistir às reuniões: 

a. Aumentou a actividade física 

  __ Sim;  Como? _______________________________________ 

 __ Não 

b. Passou a andar mais a pé?  

  __ Sim;  Quantas vezes por semana?_______________________ 

 __ Não 

c. Passou a ir ao ginásio ou à natação?  

  __ Sim;   

 __ Não 

d. Passou a usar mais as escadas? 

  __ Sim;   

 __ Não 

e. Passou a ir a pé para o trabalho? 

  __ Sim;   

 __ Não 

f. Passou a estacionar o carro mais longe? 

  __ Sim;   

 __ Não 

g. Essas mudanças foram transitórias ou duraram até agora? 

  __ Sim;   

 __ Não 

h. Passou a comer de um modo mais saudável? 

  __ Sim;   

 __ Não 

i. Passou a beber menos refrigerantes e sumos? 
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  __ Sim;   

 __ Não 

j. Conseguiu suspender totalmente os refrigerantes e sumos? 

  __ Sim;   

 __ Não 

k. Conseguiu diminuir a ingestão de manteiga e margarinas?  

  __ Sim;   

 __ Não 

l. Conseguiu diminuir a quantidade de gordura na alimentação? 

  __ Sim;   

 __ Não 

m. Conseguiu suspender a ingestão de batatas fritas? 

  __ Sim;   

 __ Não 

n. Conseguiu diminuir a ingestão de bolos de pastelaria? 

  __ Sim;   

 __ Não 

o. Conseguiu diminuir a ingestão de croissants, queques e folhados? 

  __ Sim;   

 __ Não 

p. Conseguiu diminuir a ingestão de panados e folhados? 

  __ Sim;   

 __ Não 

q. Aumentou a ingestão de sopa? 

r. Passou a comer sopa às refeições? Almoço?____Jantar?_____Já 

comia?____ 

s. Aumentou o consumo de saladas? ____Quantas vezes por dia? 

t. Que outras mudanças fez na alimentação?
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20- Dados Analíticos 

 

 ___/___/___ 

 

___/___/___ 

 

___/___/___ 

 

___/___/___ 

 

___/___/___ 

 

GLICOSE 

jejum 

     

GLICOSE 

pósprandial 

     

HbA1c      

ÁC ÚRICO      

CREATININ      

UREIA      

COLEST. 

TOTAL 

     

HDLc      

TRIGLIC.      

GOT      

GPT      

Gama GT      

BILIRRUB.      

HGB      

GLICOSUR.      

CETONUR.      
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21-Tensão Arterial 

 

 ___/___/___ 

 

___/___/___ 

 

___/___/___ 

 

___/___/___ 

 

___/___/___ 

 

SIST.      

DIAST.      

 

22-Dados Antropométricos 

 

 ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 

Peso      

IMC      

Perímetro 

Abdominal 
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ANEXO 4 
PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO 

 

Título: “Obesidade e excesso de peso: eficácia da abordagem ao nível dos cuidados de  

 saúde primários” 

Problemática: 

 a obesidade é um sério problema de saúde pública. De acordo com as 

observações de Carmo et al. (2007), 39.4% da população portuguesa tem 

excesso de peso (IMC entre 25.0 e 29.9) e 14.2% são obesos (IMC ≥ 30). Assim, 

a prevalência total de obesidade/excesso de peso é de 53.6%. 

 entre as co-morbilidades mais comummente associadas à obesidade encontram-

se a hipertensão arterial, a intolerância oral à glucose (por resistência periférica à 

insulina), a dislipidémia e a apneia de sono.  

 segundo Flegal et al. (2007), a obesidade está ainda relacionada com um 

aumento do risco de morte por doenças cardiovasculares, diabetes, doenças 

renais, e por doenças oncológicas relacionadas com a obesidade (nomeadamente 

cancro do cólon, da mama, do esófago, do útero, dos ovários, do rim e do 

pâncreas). 

 como consequência, esta doença afecta significativamente a qualidade de vida e 

resulta em elevados gastos em cuidados de saúde. 

 no entanto, e apesar da clara evidência científica dos benefícios da redução de 

peso, a literatura é escassa no que toca a recomendações para uma abordagem 

eficaz destes doentes no contexto dos cuidados primários. 

 são necessárias novas políticas de saúde pública dirigidas a esta problemática. 

 

Objectivos: Pretende-se avaliar a eficácia na redução de peso de diferentes estratégias 

de alteração de estilos de vida, implementadas no contexto dos cuidados de saúde 

primários. 

População/Universo: Utentes do Centro de Saúde de Castelo de Paiva 

Amostra: 100 utentes seleccionados aleatoriamente (por amostragem aleatória 

sistemática) de um dos ficheiros clínicos do Centro de Saúde de Castelo de Paiva. 

 

Critérios de inclusão  - idade >18 anos 

   - IMC≥25  

Critérios de Exclusão - grávidas 

   - doentes acamados, internados ou a viver em instituições 

Tipo de estudo: experimental (ensaio clínico aleatório controlado) 

Variáveis: os dados serão colhidos através do preenchimento de um questionário 

(administrado por um inquiridor por contacto pessoal), que se encontra em anexo. 

Metodologia: a amostra será dividida aleatoriamente em 4 ramos de investigação 

principais:  
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 A intervenção consiste em 9 reuniões individuais (mensais nos primeiros 6 

meses e bimensais nos restantes) + 2 reuniões de grupo, a primeira aos 3 meses e a 

segunda aos 9.  

 Na primeira reunião é recolhida informação clínica através do preenchimento do  

inquérito em anexo e inicia-se o processo de ensino de estratégias de um estilo de vida 

saudável, que será complementado ao longo das restantes sessões. O conteúdo geral das 

sessões encontra-se em anexo.  

 Para potenciar a adesão, serão utilizadas algumas estratégias de alteração 

comportamental, nomeadamente a negociação de objectivos realistas e a realização de 

registos alimentares, da actividade física realizada e do peso (este último pelo menos 

uma vez por semana).  

 

Recursos Necessários:  
 - consultório médico equipado com balança calibrada e fita métrica 

 - podómetros 

 

Cronograma:  

 Os dados serão colhidos de Janeiro de 2009 a Janeiro de 2010  

 A apresentação final dos resultados deverá ser publicada até Março de 2011 

 

Investigadores Responsáveis:  

25 utentes 25 utentes 

 

100 utentes 

IMC ≥ 25 

25 utentes 

 

25 utentes 

 

RMF + Consulta 

de Nutrição + 

Intervenção 

Experimental 

RMF 

+ 

Intervenção 

Experimental 

RMF 

+ 

Consulta de 

Nutrição 

Recomendações 

médico de 

família (RMF) 

15 utentes 

 

10 utentes 

 

Sem podómetro 

 

Com podómetro 
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