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Publicado em: Divulgação Científica • Externas - 14 de agosto de 2017

Método busca contribuir para a redução do Índice de Massa Corporal

Ives Teixeira Souza*

 

Com o objetivo de testar  ferramenta de
tecnologia em saúde, a fisioterapeuta
Lorenn Gusmão pesquisou a viabilidade
de um projeto de envio de mensagens
de texto que estimulam hábitos
saudáveis para pacientes obesos e com
sobrepeso, que poderia também auxiliar
na redução do Índice de Massa Corporal
(IMC).

A dissertação foi defendida junto ao
Programa de Pós-Graduação em Ciências
da Saúde – Infectologia e Medicina

Tropical e contou com a participação de um grupo de pacientes acompanhados por
nutricionista do Núcleo de Apoio a Saúde da Família, que abrangem centros de saúde
da região leste de Belo Horizonte.

Durante quatro meses, de segunda a sexta-feira, foram enviadas, uma vez por dia,
mensagens de texto sobre alimentação saudável, atividade física, e comportamento.
“O conteúdo, de até 150 caracteres, foi discutido por um painel de especialistas, como
nutricionistas, fisioterapeutas, endocrinologistas, cardiologistas, e era enviado no
horário do almoço, entre 11h e 12h”, explica Lorenn.

O sistema do banco de mensagens, personalizadas com os nomes dos participantes da
pesquisa, foi desenvolvido pela equipe do Centro de Telessaúde do Hospital das
Clínicas da UFMG, da qual Lorenn faz parte. “O nosso objetivo foi avaliar a usabilidade
e a factibilidade da aplicação do software, já que era a primeira vez que ele foi
utilizado”. Ela explica que as mensagens de texto não são uma ferramenta nova, mas
que há poucos estudos desse tipo de intervenção no Brasil.

Resultados
 O estudo avaliou a variação dos dados antropométricos (peso, altura, IMC,

circunferência de cintura e de quadril e relação entre cintura/quadril), além de
aplicação de questionários sobre hábitos de vida e o impacto do projeto. “Houve
redução significativa em relação ao peso, ao IMC, à pressão arterial e também na
relação cintura/quadril dos pacientes”, conta a pesquisadora.

Todos os participantes da pesquisa afirmaram que se sentiram satisfeitos com o
recebimento das mensagens. Para 93,3% dos pesquisados a intervenção auxiliou na
mudança de hábitos de vida, e para 89% houve melhora na alimentação.

Para Lorenn, os números corroboram com a necessidade atual de novas ferramentas
que auxiliem a perda de peso das pessoas obesas. “O ideal é conseguirmos tratar os
obesos antes que a situação seja agravada, como o desenvolvimento de doenças
crônicas que podem, inclusive, levar ao óbito”, finaliza a pesquisadora.

Obesidade no mundo
 Estudo publicado recentemente no The New England Journal of Medicine acompanhou,

BRASIL Serviços Barra GovBr

Início Institucional Ensino Departamentos Extensão Núcleos Centros Editais Comunicação

<< fev 2018 >>
s t q q s s d

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 1 2 3 4

Compartilhe no WhatsApp

https://email.medicina.ufmg.br/
http://intranet.medicina.ufmg.br/
http://minha.ufmg.br/
https://www.ufmg.br/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial
http://www.ufmg.br/
https://www.medicina.ufmg.br/assineinformativo/index.php
https://www.facebook.com/medicinaufmgoficial
https://twitter.com/medicinaufmg
https://www.medicina.ufmg.br/noticias/?feed=rss
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/category/saude-informa/
https://www.medicina.ufmg.br/radio/index.php
https://www.facebook.com/rodrigo.aroeirabraga.9
https://www.facebook.com/eliana.ramos.5030927
https://www.facebook.com/carloseduardo.pereira.167527
https://www.facebook.com/anderson.santanaalaidealexandra
https://www.facebook.com/edilene.jose.921
https://www.facebook.com/thebearbea
https://www.facebook.com/medicinaufmgoficial/
https://www.facebook.com/medicinaufmgoficial/
https://www.facebook.com/medicinaufmgoficial/
https://publish.twitter.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmedicinaufmg
https://twitter.com/medicinaufmg
https://twitter.com/medicinaufmg
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/saudecomciencia/status/964496479468605441
https://t.co/Fb1cFMQuEB
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=964496479468605441
https://twitter.com/saudecomciencia
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/centro-de-referencia-em-drogas-seleciona-voluntarios-de-iniciacao-cientifca/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/congregacao-escolhe-representantes-de-professores-titulares-na-proxima-semana/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/trancamento-total-de-matricula-pode-ser-feito-pela-plataforma-siga/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/registro-presencial-de-calouros-da-chamada-regular-comeca-no-dia-23/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/ufmg-recebera-inscricoes-para-concurso-para-cargos-tecnicos-e-administrativos/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/wp-content/uploads/sites/7/2017/08/smartphone-pixabay.jpg
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/mensagens-de-texto-auxiliam-pacientes-obesos-e-com-sobrepeso/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/category/divulgacao-cientifica/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/category/externas/
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1614362
http://brasil.gov.br/
http://www.servicos.gov.br/?pk_campaign=barrabrasil
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/institucional-2/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/ensino/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/departamentos/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/extensao/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/nucleos-2/
https://www.medicina.ufmg.br/editais/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/comunicacao/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/mensagens-de-texto-auxiliam-pacientes-obesos-e-com-sobrepeso/?ajaxCalendar=1&mo=1&yr=2018
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/mensagens-de-texto-auxiliam-pacientes-obesos-e-com-sobrepeso/?ajaxCalendar=1&mo=3&yr=2018
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/defesas/defesa-de-dissertacao-avaliacao-da-qualidade-de-vida-visual-e-da-sintomatologia-depressiva-associada-a-visao-funcional-em-individuos-com-doenca-de-stargardt/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/defesas/defesa-de-tese-o-valor-prognostico-da-eficiencia-ventilatoria-em-pacientes-com-miocardiopatia-dilatada/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/defesas/defesa-de-tese-exercise-testing-in-patients-with-sickle-cell-disease-findings-and-potential-prognostic-implication/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/eventos/2018-02-06/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/eventos/2018-02-07/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/defesas/defesa-de-dissertacao-avaliacao-do-comportamento-gasometrico-com-fetos-transfundidos-em-gestantes-aloimunizadas-conforme-concentracao-de-hemoglobina-de-adulto-em-sua-circulacao/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/defesas/defesa-de-dissertacao-mortalidade-por-asma-em-criancas-e-adolescentes-no-brasil-ao-longo-de-20-anos-1996-2015/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/defesas/defesa-de-dissertacao-dados-normativos-para-populacao-brasileira-de-meia-idade-em-testes-de-uso-frequente-na-clinica-neuropsicologica/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/eventos/2018-02-20/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/defesas/defesa-de-dissertacao-indicadores-sociodemograficos-clinicos-e-fonoaudiologicos-para-a-decanulacao-de-pacientes-traqueostomizados/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/defesas/defesa-de-dissertacao-definicao-dos-contornos-do-acesso-universal-a-assistencia-farmaceutica-integral-protecao-ou-limitacao-a-garantia-do-direito-constitucional-a-saude-em-tempos-de-judicia/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/eventos/2018-02-23/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/eventos/2018-02-26/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/eventos/2018-02-27/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/eventos/2018-02-28/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/eventos/2018-03-01/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/eventos/2018-03-02/
whatsapp://send?text=Mensagens de texto auxiliam pacientes obesos e com sobrepeso - https://site.medicina.ufmg.br/inicial/mensagens-de-texto-auxiliam-pacientes-obesos-e-com-sobrepeso/?utm_source=WhatsApp%26utm_medium=IM%26amp;utm_campaign=share%20button


16/02/2018 Mensagens de texto auxiliam pacientes obesos e com sobrepeso – Faculdade de Medicina da UFMG

https://site.medicina.ufmg.br/inicial/mensagens-de-texto-auxiliam-pacientes-obesos-e-com-sobrepeso/ 2/2

Arquivos
Selecionar o mês

Uso Interno

Acessar
Posts RSS
RSS dos comentários
WordPress.org

durante 25 anos (1990-2015), mais de 68, 5 milhões de pessoas, de 195 países, para
avaliar as tendências de sobrepeso e de obesidade em adultos e crianças.

Desde 1980, de acordo com a pesquisa, a prevalência de obesidade dobrou em mais
de 70 países, e, desde então, aumenta continuamente nos outros países. O IMC
elevado contribuiu para mais de 4 milhões de mortes no mundo, em 2015.

Título: Telefit: implementação de uma intervenção utilizando mensagens de texto
para pacientes obesos e com sobrepeso.

 Nível: Mestrado
 Autora: Lorenn Lages Gusmão

 Orientadora: Milena Soriano Marcolino (UFMG)
 Coorientador: Antônio Luiz Pinho Ribeiro (UFMG)

 Coorientadora: Lidiane Aparecida Pereira de Souza (Newton Paiva)
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