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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A obesidade é uma doença crônica, multifatorial, complexa e epidêmica, de 

grande importância na saúde pública. A abordagem dietética é essencial no controle da doença 

em qualquer grau de excesso de peso corporal, porém tem-se questionado a influência de 

mudanças na frequência alimentar (FA) diária como estratégia para perda e manutenção da 

massa corporal. Os estudos têm apresentado resultados contraditórios referentes aos efeitos da 

FA no controle de peso corporal, gasto energético (GE) e indicadores metabólicos, 

particularmente em indivíduos com obesidade. OBJETIVO: Investigar a influência da FA num 

plano alimentar hipocalórico na perda de peso, composição corporal, glicemia, lipemia, grelina 

plasmática e GE de mulheres com obesidade. MÉTODOS: Trata-se de um ensaio clínico 

randomizado, paralelo, incluindo 40 mulheres adultas com obesidade, que receberam plano 

alimentar hipocalórico individualizado composto por seis (G1) ou três (G2) refeições por dia. 

Foram avaliados indicadores dietéticos, de comportamento alimentar (Escala de Compulsão 

Alimentar Periódica – ECAP), laboratoriais (glicose, insulina, grelina ativa e lipidograma), 

antropométricos e de composição corporal por meio da bioimpedância elétrica, além da taxa 

metabólica de repouso pela calorimetria indireta, antes e aos 90 dias após a intervenção 

dietética. Para a realização das análises estatísticas, foi avaliada a normalidade dos dados pelo 

teste de Kolmogorov-Smirnorv, aplicado os testes t pareado e não pareado para dados com 

distribuição normal, assim como, Mann Whitney e Wilcoxon quando a distribuição não foi 

normal considerando significativo o p-valor˂0,05. RESULTADOS: As participantes 

apresentaram obesidade grau I e II, elevado perímetro da cintura (PC), percentual de gordura 
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corporal, insulina e resistência à insulina (RI). O consumo dietético não diferiu antes e após a 

intervenção entre os grupos, porém, G1 (n=19) reduziu o consumo de lipídios totais (%) 

(p=0,03) e aumentou o número de refeições (p˂0,01), enquanto que G2 (n=21) reduziu 

consumo de carboidratos (%) (p˂0,01) e o número de refeições (p˂0,01), ambos diminuíram a 

ingestão do valor energético total (VET) (G1 p=0,01; G2 p˂0,01) e aumentaram a ingestão de 

proteínas (%) (G1 e G2: p˂0,01). No final da intervenção, G1 e G2 diminuíram o peso corporal 

(G1 e G2: p˂0,01), índice de massa corporal (IMC) (G1 e G2: p˂0,01), PC (G1 e G2: p˂0,01), 

a sugestão de compulsão alimentar (G1 p=0,04; G2 p˂0,01), a massa gorda corporal (MGC) 

(kg) (G1 e G2: p˂0,01), insulina (G1 p˂0,01; G2 p=0,02) e RI (G1 p˂0,01; G2 p=0,01). Além 

disso, G1 aumentou a sensibilidade à insulina (p˂0,01), G2 reduziu triglicerídeos (p=0,02), 

MGC (%) (p˂0,01), aumentou a massa livre de gordura (MLG) (%) (p˂0,01) e a secreção de 

grelina ativa (p=0,03). Não houve diferença nas variáveis relacionadas com o GE. 

CONCLUSÃO: O plano alimentar hipocalórico com diferentes frequências promoveu redução 

do peso total, IMC, PC e MGC (kg) e melhora no metabolismo glicídico, porém, a realização 

de três refeições por dia proporcionou benefícios no aumento da MLG (%) e redução da 

trigliceridemia. O consumo de seis refeições por dia foi mais benéfico no aumento da 

sensibilidade à insulina. A menor FA elevou a secreção de grelina ativa em jejum. Ambas FA 

não alteraram o metabolismo energético.  

 

Palavras-chave: obesidade; frequência alimentar; dieta hipocalórica; gasto energético; grelina; 

perda de peso. 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Obesity is a chronic, multifactorial, complex and epidemic disease, of 

great importance in a public health. The dietary approach is essential to control the disease in 

any class of excess body weight, but the influence of changes in meal frequency (MF) as a 

strategy for loss and maintenance of body mass has been questioned. Studies have shown 

contradictory results regarding the influence of MF on body weight control, energy expenditure 

(EE) and metabolic indicators, particularly in individuals with obesity. OBJECTIVE: To 

investigate the influence of MF on a hypocaloric diet on weight loss, body composition, blood 

glucose, lipid profile, active ghrelin and EE of women with obesity. METHODS: This is a 

randomized, parallel clinical trial, including 40 adult women with obesity, who received an 

individualized hypocaloric diet consisting of six (G1) or three (G2) meals per day. Dietary, 

eating behavior (Scale of Periodic Alimentary Compulsion - SPAC), laboratory (blood glucose, 

active ghrelin and lipid profile), anthropometric and body composition indicators were 

evaluated using electrical bioimpedance, in addition to the resting metabolic rate by indirect 

calorimetry, before and at 90 days after the dietary intervention. Kolmogorov-Smirnorv test 

was applied to analyze the normality of the results and the paired and unpaired t tests were 

applied to the normal distribution, such as Mann Whitney and Wilcoxon when the distribution 

was not normal, considering p-value˂0.05 as statistically significant. RESULTS: The 

volunteers had obesity class I and II, high waist circumference (WC), body fat percentage (BF) 

and insulin resistence (IR). Dietary consumption did not differ before and after the intervention 

between the groups, however, G1 reduced the lipids intake (p = 0.03) and increased the MF 

(p˂0.01), while G2 reduced carbohydrates (%) (p˂ 0.01) and the MF (p˂0.01), both decreased 

the energy consumption (G1 p = 0.01; G2 p˂0.01) and increased the protein intake (%) (G1 and 

G2: p˂0, 01). In the end of intervetion, G1 and G2 decreased body weight (G1 and G2: p˂0.01), 

body mass index (BMI) (G1 and G2: p˂0.01), WC (G1 and G2: p˂0.01), suggestion of food 
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compulsion (G1 p = 0.04; G2 p˂0.01), BF (kg) (G1 and G2: p˂0.01), insulin (G1 p˂0.01; G2 

p = 0.02) and IR (G1 p˂0.01; G2 p = 0.01). In addition, G1 increased insulin sensitivity 

(p˂0.01), G2 reduced triglyceride (p = 0.02), BF (%) (p˂0.01), increased fat-free mass (FFM) 

(%) (p˂0.01) and active ghrelin secretion (p=0,03). There was no difference in the EE variables. 

CONCLUSION: The hypocaloric diet with different meals promoted a reduction in total 

weight, BMI, WC and BF (kg), an improvement in glycidic metabolism. However, the 

accomplishment of the three meals a day promoted increasing the FFM (%) and reduced 

triglyceride and having six meals a day was more beneficial in increasing insulin sensitivity. 

Eating three times a day increased in the secretion of active ghrelin. Both MF did not change 

the energy metabolism. 

 

 

Keywords: obesity, meal frequency, hypocaloric diet, energy expenditure, ghrelin, weight loss. 
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1 Introdução 

          A obesidade em adultos permanece em ascensão alcançando mais de um terço da 

população mundial e estima-se que em 2030 57,8% (3,3 bilhões) dos indivíduos estarão com 

excesso de peso corporal (KELLY et al., 2008; STEVENS et al., 2012; NG et al., 2014). Em 

2016, mais de 1,9 bilhões das pessoas adultas apresentaram elevada massa corporal e, destes, 

mais de 650 milhões eram obesos (WHO, 2016). 

          Dados epidemiológicos apontam que no Brasil a prevalência cresceu aproximadamente 

67% em doze anos e acomete em torno de 19,8% da população (BRASIL, 2018). Trata-se de 

uma doença crônica, multifatorial, complexa e de grande preocupação para a saúde pública, 

dada a sua contribuição para o risco de diabetes mellitus tipo 2 (DM2), hipertensão arterial 

sistêmica, dislipidemias, doenças cardiovasculares, cálculos biliares, apneia do sono, outras 

disfunções respiratórias e o aumento da incidência de certos tipos de cânceres (WHO, 1998; PI-

SUNYER, 2002; WHO, 2016). 

          O tratamento do indivíduo com obesidade deve ser multiprofissional, consistindo em 

reduzir a gordura corporal excessiva e instituindo outras medidas para controlar os fatores de 

riscos associados (ADULTS (US), 1998; ABESO, 2016). No que tange ao tratamento dietético, 

o objetivo é alcançar o estado de equilíbrio energético negativo, por meio da diminuição do 

consumo alimentar, uma vez que a perda de peso de 3% a 5%, tem a capacidade de produzir 

alterações clinicamente relevantes (ABESO, 2016; RAYNOR; CHAMPAGNE, 2016a).  

          Dados sugerem que a qualidade, quantidade e o tempo de ingestão de alimentos são 

estratégias estabelecidas na literatura empregadas no emagrecimento, porém, pesquisas 

apontam incertezas quanto à melhor frequência alimentar (FA) diária, como tática para perda e 

manutenção de peso corporal (TIMLIN; PEREIRA, 2007; CHAN; WOO, 2010; USDA, 2010; 

GARAULET et al., 2013; JENSEN et al., 2014; HUTCHISON; HEILBRONN, 2016). A 

American Dietetic Association reconhece que evidências são limitadas a respeito da influência 

da FA na regulação do peso total, no entanto, recomenda que a ingestão energética total seja 

distribuída ao longo do dia, totalizando entre quatro e cinco refeições, incluindo o desjejum 

(SEAGLE et al., 2009). Atualmente, estudo de intervenção sugere que ao contrário dos estudos 

epidemiológicos, reduzir o número de refeições por dia pode acarretar em benefícios para a 

saúde e controle do peso corporal (HUTCHISON; HEILBRONN, 2016b). 

          A relação entre diferentes FA e a composição corporal é apontada em trabalhos 

mostrando que o aumento (maior do que três refeições/dia) não promove maior perda de peso, 

em indivíduos com obesidade submetidos a um plano alimentar hipocalórico (CAMERON; 
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CYR; DOUCET, 2010a; VARADY, 2016; MEGSON; WING; LEAHEY, 2017). Com relação 

ao perfil lipídico, resultados indicam incertezas na literatura acerca da FA ideal, uma vez que a 

redução (menor do que três refeições/dia) pode mostrar perfis lipídicos mais favoráveis em 

indivíduos com obesidade e normolipêmicos, em contrapartida, é visto em outros estudos que 

o perfil dos lipídios e fatores glicorregulatórios (glicemia de jejum, insulina e sensibilidade à 

insulina) não são afetados por alterações na  FA, sugerindo que mais investigações sejam 

necessárias (KULOVITZ et al., 2014a; VARADY, 2016).  

          Ao analisar o controle da ingestão alimentar, há que se considerar o envolvimento de 

vários hormônios que atuam no núcleo arqueado hipotalâmico e que podem ter sua secreção 

alterada pela FA, em destaque a grelina e sua influência na regulação da homeostase energética 

(BAILEY et al., 2000). No indivíduo com obesidade é observado o descontrole na concentração 

plasmática da grelina, uma vez que em jejum pode estar reduzida, quando comparada com os 

indivíduos eutróficos, e aumentada após perda de peso induzida pela alimentação 

(CUMMINGS et al., 2002a). Além disso, é possível que ocorra falha na redução do hormônio 

no estado pós-prandial, favorecendo o ganho de peso corporal (YILDIZ et al., 2004; PERRY; 

WANG, 2012). Pouco se sabe sobre a ação dos hormônios associados à saciedade em relação 

à FA, no entanto, é relatado que menor frequência num plano alimentar hipocalórico pode ter 

efeito na melhor resposta pós-prandial da grelina (BELINOVA et al., 2017a; CUMMINGS et 

al., 2002a). 

          Sabe-se que o gasto energético (GE) em humanos é determinado pela composição 

corporal, fatores ambientais e comportamentais (PONTZER, 2015a; WESTERTERP, 2017a). 

Questiona-se que o consumo frequente de refeições, mais do que três por dia, possa resultar em 

menor peso corporal por aumentar o efeito térmico dos alimentos (ETA) e a oxidação de lipídios 

(SMEETS; WESTERTERP-PLANTENGA, 2008). Estudo que comparou de três a cinco 

refeições com duas refeições por dia (café da manhã e jantar), não observou diferença na massa 

corporal, assim como no GE de vinte e quatro horas, em mulheres com obesidade que 

receberam um plano alimentar hipocalórico, por quatro semanas, no entanto, são escassos os 

estudos com FA e GE em indivíduos com obesidade (VERBOEKET-VAN DE VENNE; 

WESTERTERP, 1993). 

          A quantidade e a qualidade dos alimentos são aspectos importantes da nutrição humana, 

assim como a FA e o horário das refeições, todavia, ainda nos faltam subsídios para defender 

tanto o aumento quanto a redução das refeições diárias para redução do peso corporal em 

indivíduos com obesidade, sabendo que os dados são controversos na literatura (PALMER; 
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CAPRA; BAINES, 2009; RAYNOR et al., 2015). Algumas limitações apontadas são, estudos 

contando com o auto relato das refeições, falta de padronização na definição de “refeição” e 

“lanche”, poucas pesquisas de intervenção com dieta restrita ou métodos controlados e curto 

período de intervenção em sua maioria (oito semanas), além disso, é observada diversidade nas 

populações estudadas e poucos trabalhos incluem a obesidade (PALMER; CAPRA; BAINES, 

2009;  KULOVITZ et al., 2014a; SCHOENFELD; ARAGON; KRIEGER, 2015; 

HUTCHISON; HEILBRONN, 2016a). Partindo das inconclusões e limitações supracitadas, o 

presente estudo objetivou investigar o efeito da FA num plano alimentar hipocalórico na perda 

de peso, composição corporal, glicemia, lipemia, grelina plasmática e GE em mulheres adultas 

com obesidade. 
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2 Referencial teórico 

 

2.1 Obesidade: prevalência, definição, diagnóstico, comorbidades e tratamento 

          A prevalência da obesidade tem apresentado crescimento no mundo sendo descrito o 

aumento de 2,4 vezes, para ambos os sexos de todas as idades, em mais de 70 países entre 1980 

e 2015 (AFSHIN et al., 2017). No Brasil, a pesquisa vigilância de fatores de risco e proteção 

para doenças crônicas por inquérito telefônico, demonstrou que ocorreu o aumento de 67% nos 

casos de obesidade em doze anos, passando de 11,8% em 2006 para 19,8% em 2018, atingindo 

20,7% das mulheres e 18,7 % dos homens adultos e o manejo no tratamento da doença gera 

gastos consideráveis para o Sistema Único de Saúde no Brasil (OLIVEIRA, 2013; BRASIL, 

2018). 

          Pode-se definir a obesidade como o acúmulo demasiado de lipídios no tecido adiposo, 

frequentemente resultante do balanço energético positivo em função do desequilíbrio entre a 

ingestão e o dispêndio de energia corporal, decorrente do elevado consumo calórico e/ou da 

redução do GE, porém, a causa é complexa e multifatorial (ABESO, 2016; HALL; GUO, 2017). 

Outros fatores etiológicos são destacados na literatura tais como, alteração genética, interação 

gene-ambiente, fatores ambientais (incluindo a microbiota do indivíduo), determinantes sociais 

e culturais de saúde, modificações hormonais e desregulação no ritmo circadiano (LINK, 2005; 

GARAULET; ORDOVÁS; MADRID, 2010; PHELAN; SIMPSON et al., 2012; JOHNSON et 

al., 2013; SPEAKMAN, 2013; ARROYO-JOHNSON; MINCEY, 2016). O excesso de peso 

corporal está associado a uma ampla gama de complicações que afetam aspectos diferentes da 

fisiologia, comprometendo o sistema nervoso central, cardiovascular, gastrointestinal, 

endócrino, músculoesquelético, além de alterações na pele, psicológicas e surgimento de 

cânceres (YOSIPOVITCH; DEVORE; DAWN, 2007; PETRY et al., 2008; PI-SUNYER, 2009; 

MARTIN-RODRIGUEZ et al., 2015). 

          Para a classificação da obesidade, os indicadores antropométricos são os mais utilizados. 

O índice de massa corporal (IMC) é comumente empregado, sendo estimado por meio da razão 

entre o peso em quilogramas (kg) e a estatura em metros (m) ao quadrado (ABESO, 2016; 

HEBEBRAND et al., 2017). O diagnóstico do indivíduo com obesidade dá-se quando o valor 

do IMC for igual ou maior do que 30 kg/m2 e a gravidade é categorizada em: grau I (IMC entre 

30 e 34,9kg/m²), grau II (IMC entre 35 e 39,9 kg/m²) e grau III (IMC ≥ 40 kg/m²) (WHO, 2000; 

HEBEBRAND et al., 2017). Apesar do IMC ser uma ferramenta simples e de baixo custo, existe 

limitação uma vez que não avalia a distribuição de gordura corporal e, portanto, pode considerar 
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o risco semelhante para população com adiposidades diferentes (ABESO, 2016; 

GURUNATHAN; MYLES, 2016; HEBEBRAND et al., 2017).  

          Sabendo que o aumento de tecido adiposo visceral (TAV) está associado a alterações 

metabólicas, incluindo resistência à insulina (RI) e perfil lipídico modificado, é de grande valia 

a adoção de outros métodos que permitam a avaliação da composição corporal (TCHERNOF; 

DESPRÉS, 2013; ABESO, 2016). Considerando as limitações do uso isolado do IMC e as 

consequências do excesso de gordura visceral é preconizado o uso da medida do perímetro da 

cintura (PC) em indivíduos com IMC superior a 25 kg/m² para avaliação mais criteriosa 

(ACC/AHA, 2014; HEBEBRAND et al., 2017; SEO; CHOE; TORABI, 2017; SEIMON et al., 

2018).  

          Existem algumas ferramentas capazes de verificar a composição corporal, tais como a 

absorciometria radiológica de dupla energia (dual-energy x-ray absorptiometry, DEXA) e a 

bioimpedância elétrica (bioelectrical impedance analysis, BIA) (ABESO, 2016; PONTI et al., 

2019). O DEXA é um procedimento de imagem de alta tecnologia, que permite a quantificação 

da massa magra (MM), massa corporal total (MCT), massa gorda corporal (MGC), massa livre 

de gordura (MLG), TAV e do conteúdo mineral ósseo (kg) (JOHNSON STOKLOSSA et al., 

2016). A radiação é emitida por uma fonte localizada abaixo do indivíduo, o qual permanece 

em posição supina sobre a mesa, possibilitando as análises corporais transversas, em intervalos 

de um centímetro da cabeça aos pés, é uma técnica não invasiva e considerada segura (MELLO 

et al., 2005; MORGAN; PRATER, 2017). Com o método densitométrico é possível estimar 

com precisão a quantidade e volume do TAV, sabendo que é este o tipo específico de gordura 

associada a várias alterações metabólicas, além disso, a precisão e confiabilidade levam o 

DEXA a ser o método de referência para análise da composição corporal em indivíduos com 

obesidade (MICKLESFIELD et al., 2012; ABESO, 2016; DAY et al., 2018). 

          Apesar da confiabilidade e exatidão do DEXA, a utilização do mesmo na prática clínica 

ainda não é uma realidade, fazendo com que profissionais ainda utilizem métodos mais simples, 

duplamente indiretos, na avaliação da composição corporal. Nesse sentido, a BIA é um método 

amplamente utilizado para fins epidemiológicos e clínicos, sendo uma alternativa viável ao 

DEXA, pois é um equipamento pequeno, portátil, acessível e relativamente de fácil manuseio 

(VERNEY et al., 2016; SERGI et al., 2017; DAY et al., 2018; MARRA et al., 2019). 

          A composição corporal estimada pela BIA ocorre por meio de corrente elétrica de baixa 

amplitude e alta frequência, na qual medem diferenças na resistência e reactância entre os tipos 

de tecidos com base no conteúdo de água e eletrólitos (SERGI et al., 2017; MARRA et al., 
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2019). A resistência é inversamente proporcional à quantidade de água corporal, já a reatância 

significa a oposição do fluxo elétrico causado pela capacitância produzida pelos tecidos e 

membranas celulares, reflete a habilidade das membranas de atuarem como capacitores 

(LUKASKI et al., 1985). A relação entre reatância e resistência reflete diferentes propriedades 

elétricas dos tecidos cujos resultados são afetados por doenças, estado nutricional e grau de 

hidratação (ARO; ACF, 2009; SERGI et al., 2017; MARRA et al., 2019). A partir dos valores 

obtidos de resistência e reatância, utilizam-se equações preditivas para obtenção da 

porcentagem da gordura corporal (KYLE et al., 2004; HORIE et al., 2008). A BIA pode ser 

uma ferrameta de avaliação em indivíduos com obesidade, porém, ajustando as equações de 

predição para a aumentar a precisão das medidas absolutas (BECROFT et al., 2019; 

SULLIVAN et al., 2019).   

          O tratamento da obesidade é complexo, deve ser multidisciplinar e pode englobar três 

abordagens: dietética, farmacológica e cirúrgica, atuando de forma combinada ou não, 

conforme a gravidade e a presença ou ausência de complicações relacionadas (ABESO, 2016; 

HEBEBRAND et al., 2017). A constatação do IMC acima de 27 kg/m² associado a pelo menos 

uma comorbidade ou acima de 30kg/m², ambos sem resultado no peso corporal com intervenção 

abrangente no estilo de vida, é indicativo o uso de fármacos que atuarão como coadjuvantes 

(JENSEN et al., 2014a; KUSHNER, 2014). A cirurgia bariátrica e o tratamento endoscópico 

(balão intragástrico) são preconizados para indivíduos que possuem IMC superior a 40 kg/m² 

ou 35 kg/m² com alguma complicação ou para os que não obtiveram sucesso no tratamento 

convencional. Ademais, a intervenção dietética é essencial em qualquer grau de excesso de peso 

corporal, independente da aborgadem farmacológica e cirúrgica, tanto para perda de peso 

quanto para melhora das comorbidades (JENSEN et al., 2014; ABESO, 2016). 

          Ao abordar a ingestão alimentar como um fator modificável capaz de propiciar redução 

e manutenção do peso corporal, é importante destacar a relação entre os hormônios 

gastrointestinais e sua influência no consumo de alimentos (HUDA; WILDING; PINKNEY, 

2006). Os hormônios supracitados são produzidos por células dispersas ao longo do epitélio 

gastrointestinal e geram sinais relacionados à taxa de absorção de nutrientes, à composição do 

meio lumial e à integridade da barreira epitelial (GRIBBLE; REIMANN, 2019). A atuação no 

comportamento alimentar pode ocorrer de duas formas, aumentando o apetite, por meio da 

secreção e ação da grelina, e estimulando a saciedade, através do peptídio semelhante ao 

glucagon 1, leptina, dentre outros hormônios. Dessa forma, a regulação dos mesmos é essencial 
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para o controle da ingestão, adesão a dieta hipocalórica e manutenção do peso corporal 

(WOODS et al., 1998; CUMMINGS et al., 2001; FIGLEWICZ, 2003).  

          Ainda é questionada as alterações entre hormônios gastrointestinais no período de 

redução do peso induzida por dieta hipocalórica. Estudo de revisão sistemática incluindo 

indivíduos de diferentes estados nutricionais, sugeriu que a perda de peso proveniente da 

restrição energética, pode levar adiminuição dos homônios anorexígenos e aumento do 

orexígeno grelina, em jejum. Além disso, após a perda de peso, a diminuição dos hormônios 

sacietógenos foi persistente, seguida do aumento na secreção de grelina e consequentemente no 

apetite, sugerindo que a interação destes hormônios alterados possam influenciar na 

recuperação posterior do peso, porém, há grande heterogeneidade em métodos e populações 

sendo necessários mais estudos (ZHAO et al., 2017). 

 

2.2 Grelina e obesidade 

          A grelina é um hormônio peptídio composto por 28 aminoácidos secretado 

principalmente pela mucosa do fundo gástrico. Foi descoberta em 1999 como ligante endógeno 

secretagogo do hormônio de crescimento (KOJIMA et al., 1999). É o único hormônio periférico 

orexígeno que ativa receptores encontrados principalmente no centro do apetite (hipotálamo e 

glândula pituitária) (MIHALACHE et al., 2016). A produção da grelina envolve a modificação 

transcricional, translacional e pós traducional do gene da grelina e os produtos finais são: a 

forma desacilada e acilada (ativa), sendo a enzima grelina O-aciltransferase responsável por 

catalisar a síntese da sua forma ativa. Assim, a via de sinalização da grelina compreende uma 

ampla gama de genes que vêm sendo estudados e visam identificar as bases genéticas da 

heterogeneidade humana (LIU; GARCIA; KORBONITS, 2011; MANI; ZIGMAN, 2017). 

Estudo transversal realizado com 264 mulheres japonesas de diferentes estados nutricionais, 

observou associação do polimorfismo de único nucleotídeo da pré-grelina com aumento da 

grelina ativa em jejum e maiores valores de IMC, porém, mais estudos são necessários (ANDO 

et al., 2007). 

          A grelina ativa e não ativa encontradas no plasma humano têm diferentes funções 

(DELHANTY; NEGGERS; VAN DER LELY, 2012). A acilação (ativação) é necessária para 

a passagem na barreira hemato-encefálica e essencial na liberação o hormônio do crescimento, 

além de mediar à ingestão alimentar, a homeostase energética e atuar na regulação da glicemia, 

por isso, tem sido investigada a forma do peptídeo ativo como um alvo na terapia da obesidade 

(KHATIB et al., 2015; TAMBOLI et al., 2017; LV et al., 2018). O hormônio ativo atinge o 
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hipotálamo de três maneiras para estimular a fome, atravessando a barreira hemato-encefálica, 

por vias aferentes vagais se ligando ao seu receptor localizado nos terminais do nervo vago no 

trato gastrointestinal, pela síntese e secreção hipotalâmica local com ação parácrina (LIM; 

KOLA; KORBONITS, 2011). A grelina não ativa, circulante em maiores quantidades, é 

biologicamente ativa, podendo desempenhar ações não endócrinas, cardioprotetoras, 

antiproliferativas e antagonizar a ação da grelina ativa (WELLMAN; ABIZAID, 2015; 

TRIVEDI et al., 2017).  

          A concentração plasmática de grelina total compreende a forma ativa e não ativa. Em 

eutróficos, a secreção da grelina total varia dependendo do consumo energético e é comumente 

elevada em jejum e reduzida no período pós-prandial (BLOM et al., 2009). Estudo sugere que 

existe relação negativa entre o peso corporal e a secreção de grelina total (CUMMINGS, 2006). 

Ademais, é questionado a respeito da secreção de grelina ativa e não ativa na obesidade 

(DARDZIŃSKA et al., 2014). Há relatos de que no excesso de peso este hormônio orexígeno 

total, em  jejum, possa  estar reduzido, ao mesmo tempo em que não ocorre a queda plasmática 

no estado pós-prandial, sugerindo desregulação da sua atividade (SHIIYA et al., 2002; SATO 

et al., 2014). Estudo comparando indivíduos com excesso de peso e eutróficos observou que na 

obesidade a concentração plasmática de grelina ativa e não ativa, em jejum, foi menor e no 

período pós-prandial reduziu a forma não ativa e a ativa permaneceu inalterada 

(DARDZIŃSKA et al., 2014). 

          Indivíduos com obesidade, comparados com eutróficos, podem apresentar menor 

concentração plasmática de grelina total e não ativa, assim como, semelhança quanto a grelina 

ativa, indicando que o excesso de peso pode refletir na deficiência reativa de grelina não ativa 

e que a sua concentração pode ser regulada pelo peso corporal (BARAZZONI et al., 2007). Em 

contrapartida, Rodriguez et al. (2009) apontaram que a concentração de grelina ativa foi maior 

do que não ativa na obesidade. Um estudo comparando mulheres e outro homens com obesidade 

e eutróficos, verificaram o aumento da grelina ativa em jejum nos indivíduos com excesso de 

peso (ZWIRSKA-KORCZALA et al., 2007; ANDARINI; KANGSAPUTRA; HANDAYANI, 

2017). A possível elevação do hormônio ativo e a redução da grelina total percebida na 

obesidade pode ser explicada pela constação de que a concentração de grelina ativa representa 

dez por cento do seu total, assim como, é observado a redução da grelina não ativa, logo, reduz 

a fração da grelina ativa e a não ativa resultando na menor concentração plasmática final 

(TSCHÖP et al., 2001; ANDARINI; KANGSAPUTRA; HANDAYANI, 2017). 
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          É discutida a resistência na ação dos hormônios relacionados ao comportamento 

alimentar, incluindo a grelina total, em indivíduos com excesso de peso, já que podem acarretar 

no aumento da adiposidade, no surgimento de doenças associadas e distúrbios metabólicos, uma 

vez que desempenham ação na homeostase energética (CUI; LÓPEZ; RAHMOUNI, 2017). A 

resistência na ação da grelina total ainda não é clara e tem sido relatada como um mecanismo 

de proteção contra o excesso de peso corporal durante os períodos de disponibilidade alimentar 

(ZIGMAN; BOURET; ANDREWS, 2016). 

          Os efeitos da grelina ativa no peso corporal provavelmente incluem, dentre algumas 

ações, a interferência direta na ingestão de alimentos e na redução do GE (LV et al., 2018). É 

questionado se a composição alimentar pode influenciar na liberação do hormônio, uma vez 

que após a ingestão de carboidratos e proteínas a secreção é menor quando comparados com os 

lipídios, todavia, alguns pesquisadores sugerem que a redução ocorre posteriormente a 

alimentação independente do macronutriente ingerido (BLOM et al., 2009; JAKUBOWICZ et 

al., 2017). Em acréscimo, a grelina total pode ter a sua secreção aumentada na restrição calórica 

e na ingestão de ácidos graxos polinsaturados (HILL et al., 2013; ISHII; OSAKI; 

SHIMOTOYODOME, 2016; STEVENSON; PATON; COOPER, 2017). Estudo mostrou que 

reduzir o consumo de alimentos ricos em lipídios e aumentar a ingestão de frutas e legumes, 

em mulheres com obesidade, levou a diminuição e manutenção do peso corporal, em doze 

meses, assim como foi observado o aumento na concentração de grelina plasmática total em 

jejum. Além disso, os resultados indicaram associação com a menor densidade energética da 

dieta e atenuação no aumento de grelina total em resposta a perda de peso. Os mecanismos 

subjacentes ao efeito da dieta com baixa densidade energética na menor secreção de grelina 

total requerem mais investigações (HILL et al., 2013). 

 

2.3 Gasto energético e obesidade  

          O gasto energético diário (GED) compreende a taxa metabólica de repouso (TMR), ETA 

e o gasto induzido pela atividade física, portanto, os componentes do balanço energético (BE) 

incluem o consumo, gasto e armazenamento (DELANY; LOVEJOY, 1996; WESTERTERP, 

2017b). Uma vez que a ingestão seja igual ao GE, o corpo alcança equilíbrio, contudo, quando 

há excesso de consumo comparado ao dispêndio é estabelecido estado de BE positivo e a 

consequência é o aumento da massa corporal, dos quais 60-80% são MGC (HILL; 

COMMERFORD, 1996; HILL et al., 2003). O inverso também pode ocorrer resultando no BE 
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negativo, favorecendo a perda de MGC na mesma proporção (60-80%) (HILL; 

COMMERFORD, 1996; HILL et al., 2003). 

          A TMR é definida como o gasto de energia necessário para manter as atividades 

fisiológicas vitais do ser humano em repouso e corresponde a 80% do GED em sedentários, 

60% em ativos (MELBY et al., 1993; PONTZER, 2015; WESTERTERP, 2017). Existem 

fatores que podem influenciar a TMR, dentre eles, a composição corporal, estado nutricional, 

idade, sexo, etnia e relações de cunho genético (WEYER et al., 1999; LAM; RAVUSSIN, 2016; 

PIAGGI et al., 2017). A MM é o principal componente da TMR e é responsável por 60% a 70% 

das oscilações (WEYER et al., 1999).  

          A taxa metabólica basal (TMB) é a energia necessária para a manutenção das atividades 

metabólicas celulares, conservação da circulação sanguínea e respiração, e os valores obtidos 

são de 10% a 20% menores quanco comparados com a TMR (DELANY; LOVEJOY, 1996). 

Para a avaliação da TMB a exigência é mais restritiva do que para a TMR, uma vez que deve 

ser analisada no estado pós-absortivo, posterior ao jejum de 12 horas, enquanto o avaliado ainda 

permanece em decúbito dorsal, acordado e imóvel (DELANY; LOVEJOY, 1996; 

PETTERSEN; MARSHALL; WHITE, 2018). 

          A atividade física compõe de 10% a 30% do GED e engloba não somente os exercícios, 

mas as atividades diárias, podendo ser influenciado pela genética, idade, sexo e fatores 

ambientais (WESTERTERP, 2008; KRASCHNEWSKI et al., 2010). O ETA refere-se a energia 

necessária para digerir, absorver, assimilar e armazenar nutrientes, dependendo assim da 

quantidade e qualidade dos alimentos ingeridos. Em acréscimo, a idade, atividade física, 

obesidade e resistência à insulina (RI) têm sido descritos como possíveis fatores que podem 

impactar o ETA independente do consumo (LAM; RAVUSSIN, 2016). ETA corresponde entre 

5% a 15% do GED e pode acarretar no dispêndio de 10% a 15% das calorias de uma dieta mista 

(DE JONGE; BRAY, 1997). Além disso, é considerado um fator modificável do GE e estudos 

sugerem que há a possibilidade de aumentá-lo por meio do volume maior das refeições (em 

oposição as menores refeições com maior frequência), ingestão de carboidratos e proteínas 

(comparados aos lipídios) e dieta a base de plantas e reduzida em lipídios (CALCAGNO et al., 

2019). 

          É questionada a relevância fisiológica do ETA no BE positivo como parte da etiologia da 

obesidade. Evidências fornecem apoio a existência de fenótipos nos seres humanos, eutróficos 

ou com obesidade, relacionados com a manutenção do peso corporal, sendo eles, o fenótipo de 

eficiência energética (“econômico”), denotado por GE mais baixo de 24 horas, favorecendo o 
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ganho de peso e/ou menor perda de peso durante a restrição calórica, em comparação com o 

outro fenótipo que mesmo em estado de superalimentação ou em jejum, o GE é maior 

(“gastador”) (WEYER et al., 2001; PIAGGI et al., 2018; PIAGGI, 2019). 

          Já foi descrito que indivíduos com obesidade teoricamente apresentavam TMR e GE 

maiores pelo fato da maior MCT, porém, foram caracterizados como “econômicos” 

metabolicamente (PRENTICE et al., 1986; ASTRUP et al., 1996). Pesquisa apontou que 

quando a composição corporal (MLG) é levada em consideração, as diversidades entre 

indivíduos de diferentes estados nutricionais (eutróficos e com obesidade) desaparecem, 

sugerindo que não existe alteração no GE na obesidade, contudo, pode ocorrer alteração na 

prática de atividade física e no ETA dessa população, mas os estudos ainda não são conclusivos 

(CARNEIRO et al., 2016). Dessa forma, há a hipótese de não haver associação entre obesidade 

e GE alterado, questionando assim, que o excesso de peso adquirido não se relaciona com GE 

reduzido, portanto, propõem novas pesquisas na área (EYSTER, 2011; CARNEIRO et al., 

2016).  

          Estudos têm apontado que o GED e a TMR diminuem de forma proporcional à perda de 

peso corporal em indivíduos com obesidade, sendo esta redução provavelmente acometida por 

alterações na composição corporal (BRAY et al., 2012; DE JONGE et al., 2012). É relatado 

que a redução da TMR ocorre pela diminuição da MM no processo de emagrecimento, enquanto 

outros estudos indicam diferentes fatores como alterações genéticas, endócrinas e psicossociais 

(WEINSIER et al., 2000; VAN AGGEL-LEIJSSEN et al., 2002; STIEGLER; CUNLIFFE, 

2006; BOSY-WESTPHAL et al., 2009;  POURHASSAN et al., 2014).  

          O dispêndio energético pode ser estimado por equações preditivas, pelo método da água 

duplamente marcada e também por meio da calorimetria direta ou indireta (PINHEIRO VOLP 

et al., 2011; FRANKENFIELD, 2013). Existem algumas controvérsias ao analisar a obesidade 

e a sua relação com a TMR, porém uma maneira de avaliar se dá pela calorimetria indireta (CI) 

(LAM; RAVUSSIN, 2016). Dados mostram que o uso da CI para a prescrição dietética, 

objetivando redução de peso, parece ser mais eficaz quando comparada com a estimada por 

fórmulas preditivas na população com obesidade (ASTRUP et al., 1999; LAM; RAVUSSIN, 

2017; MASSARINI et al., 2018).  

          A CI estima o GE com base na análise do oxigênio consumido (VO2), gás carbônico 

produzido (VCO2) e do quociente respiratório (QR= VO2/ VCO2), indicando a quantidade de 

energia necessária para a realização dos processos metabólicos (FERRANNINI, 1988a). Logo 

após a determinação das concentrações de O2 inspirado e CO2 expirado, a TMR pode ser 
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estimada por meio de equações como a de Weir (WEIR, 1949). O oxigênio consumido reflete 

a oxidação de carboidratos, lipídios, proteínas e o QR possibilita a identificação do 

macronutriente que esta sendo utilizado (WESTERTERP, 1993; DELSOGLIO et al., 2019). A 

oxidação completa de carboidratos gera um valor de QR de 1,0, enquanto o QR 0,80 é indicativo 

da utilização de proteínas e QR 0,72 de lipídios (WEIR, 1949; GUPTA et al., 2017). 

          Para a obtenção precisa da TMR pela CI, o indivíduo é instruído a não praticar atividade 

física nas últimas 24 horas, estar em jejum, realizar a avaliação pela manhã, permanecer 15-30 

minutos de repouso previamente a verificação real de 20-30 minutos no ambiente com 

temperatura confortável de 22-24 graus Celsius (ADRIAENS; SCHOFFELEN; 

WESTERTERP, 2003; WESTERTERP, 2017c). Considera-se um procedimento de custo 

razoável, não invasivo e com grande reprodutibilidade capaz de identificar indivíduos com 

TMR baixa e alta (hipermetabólicos) (ASTRUP et al., 1999; DELSOGLIO et al., 2019).  

 

2.4 Tratamento dietético e frequência alimentar na obesidade 

          A intervenção dietética é a primeira opção para a diminuição da gordura corporal, 

objetivando eliminar de 5% a 10% do peso inicial em seis meses (JENSEN et al., 2014a). A 

redução de 3% a 5% declina significativamente o risco de desenvolvimento de DM2 e resulta 

na menor concentração plasmática de glicose, triglicerídeos (TG), hemoglobina glicada, além 

de melhorar os quadros de osteoartrite, hipertensão arterial sistêmica e doença do refluxo 

gastroesofágico (RYAN; HEANER, 2014; CEFALU et al., 2015; FRUH, 2017). Além do 

impacto nas comorbidades, a diminuição intencional do peso reflete na queda da mortalidade, 

como visto em uma meta-análise, incluindo estudos radomizados para perda de peso com 

duração maior do que 18 meses em adultos com obesidade, na qual, demonstrou o declínio de 

15% de mortes por todas as causas (KRITCHEVSKY et al., 2015). 

          A prescrição nutricional deve ser planejada individualmente a fim de promover o balanço 

energético negativo, com déficit de 500 a 1.000 calorias diárias, e a distribuição dos 

macronutrientes estipulada de acordo com o estado de saúde e as preferências alimentares 

(JENSEN et al., 2014; ABESO, 2016). Algumas explicações fisiológicas sobre as diferentes 

composições dos macronutrientes interferindo na perda de peso são discutidas. As dietas com 

oferta reduzida de carboidratos podem levar a diminuição da massa corporal devido ao 

acréscimo na ingestão de proteínas influenciando possivelmente no aumento da saciedade e no 

GE em comparação aos carboidratos (PORRINI et al., 1997; WESTERTERP-PLANTENGA; 

LEMMENS; WESTERTERP, 2012).  
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          Associada a redução do consumo calórico, algumas abordagens dietéticas podem auxiliar 

no emagrecimento e estado geral de saúde por meio de modificações na composição alimentar, 

frequência e nos horários das refeições (ABESO, 2016; THOM; LEAN, 2017). As dietas, 

mediterrânea, dietary approaches to stop hypertension (dash), reduzida em gorduras totais, 

paleolítica e cetogênica, podem contribuir para o controle do peso corporal e das doenças 

crônicas não transmissíveis ( MORENO et al., 2016; VITALE et al., 2018; ABBASI, 2018; DE 

MENEZES et al., 2019; STEINBERG et al., 2019). O jejum de dias alternados e a dieta ajustada 

ao cronotipo do indivíduo são também outros manejos citados para o controle da obesidade 

(TREPANOWSKI et al., 2017; GALINDO MUÑOZ et al., 2019).  

          Não há consenso sobre a melhor maneira de reduzir a ingestão calórica em longo prazo, 

no entanto, admite-se que é importante a inclusão de mudanças no estilo de vida (SACKNER-

BERNSTEIN; KANTER; KAUL, 2015; ABESO, 2016). Estudo recente mostrou que não 

houve diferença significativa no peso corporal comparando-se dieta de baixo teor de gordura 

com a restrita em carboidratos, entre adultos com obesidade, por doze meses (GARDNER et 

al., 2018).  

          Ao propor o tratamento dietético é de grande valia levar em cosideração o efeito que a 

ingestão de alimentos poderá exercer no ritmo circadiano. Trata-se de ritmos diários (24 horas) 

no metabolismo, fisiologia e comportamento, mantidos sob condições de luz ou escuridão, 

sendo influenciado pelo ciclo de jejum, alimentação e sono, que por sua vez mediam processos 

catabólicos e anabólicos (VOLLMERS et al., 2009; LONGO; PANDA, 2016). O sistema 

circadiano do corpo humano é composto por um relógio central no núcleo supraquiasmático 

hipotalâmico, envolvido na ingestão de alimentos, GE e sensibilidade à insulina, e por 

diferentes relógios de tecido periférico que realizam controle adicional, ambos trabalham juntos 

permitindo que o organismo se adapte ao meio ambiente e esteja pronto para as demandas do 

cotidiano (PAOLI et al., 2019a).  

          O horário das refeições é um dos principais influenciadores e os padrões regulares podem 

sincronizar os relógios periféricos humanos refletindo na saúde do indivíduo 

(POGGIOGALLE; JAMSHED; PETERSON, 2018). A ingestão tardia de alimentos pode afetar 

a eficácia no tratamento para redução de peso corporal, alterar a glicemia, elevar os 

triglicerídeos (TG), colesterol total (CT) e do LDL-c (GARAULET et al., 2013; YOSHIZAKI 

et al., 2013; POGGIOGALLE; JAMSHED; PETERSON, 2018). 

          A primeira refeição do dia, o desjejum, tem sido postulada como a mais importante em 

estudos observacionais, uma vez que melhora a seleção diária de alimentos e a qualidade da 
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dieta no decorrer do dia, possibilitando a redução do peso corporal, do PC e menores riscos 

cardiovasculares (DESHMUKH-TASKAR et al., 2010; MIN et al., 2011; AZADBAKHT et al., 

2013). Estudos randomizados realizados em indivíduos com obesidade observaram que não 

houve diferença na massa corporal entre aqueles que realizavam ou não o desjejum, no entanto, 

houve o aumento da sensibilidade à insulina quando consumido o café da manhã, sugerindo 

novos estudos na área (DHURANDHAR et al., 2014; CHOWDHURY et al., 2016). Ademais, 

é apontada ainda a possibilidade de que o consumo do desjejum possa ser protetor contra a 

recuperação do peso corporal e deve ser levada em consideração a qualidade dos alimentos 

consumidos para que os efeitos positivos na saúde sejam alcançados (BRIKOU et al., 2016; 

NAVIA et al., 2017; RUDDICK-COLLINS et al., 2018). 

          Como parte das estratégias propostas para dinimuir a ingestão calórica e aumentar a 

prática de exercícios físicos, o horário e a FA podem exercer influência significativa no controle 

e na perda de peso corporal em indivíduos com obesidade (GARAULET; GÓMEZ-ABELLÁN, 

2014; KULOVITZ et al., 2014b; PAOLI et al., 2019a). A FA é um importante aspecto da 

nutrição humana e pode ser definida como os números de ocasiões alimentares (OA) que 

ocorrem por dia (LEECH et al., 2015a). Já a OA consiste na ingestão de alimentos e bebidas 

em qualquer momento, incorporando todos os tipos de refeições, no entanto, não há consenso 

sobre qual abordagem é melhor para classificar “refeições” e “lanches” (LEECH et al., 2015a, 

2015b). 

          A American Heart Association (2017), propõe que as OA sejam definidas como qualquer 

episódio alimentar (sólido e/ou líquido) fornecendo pelo menos 50 kcal e o intervalo para ser 

considerada uma nova OA deve ter no mínimo 15 minutos. A classificação de “refeição” e 

“lanche” deve ser feita pelo participante do estudo, pois ele fornecerá uma definição que 

acomodará diferentes normas e comportamentos culturais. Não são todos os trabalhos que 

obtém a classificação por parte do voluntário da pesquisa, dessa forma, pode-se considerar uma 

“refeição” quando fornecer mais do que 15% do total de enegia ingerida e o “lanche” descrito 

por conter menos de 15%. O desjejum então, pode ser definido como a primeira refeição do dia 

que interrompe o jejum do período mais longo de sono, ocorrendo até duas a três horas após o 

despertar e contendo alimentos e bebidas de pelo menos um grupo de alimentos. 

          Na cultura ocidental, é comum observar a ingestão diária de alimentos fracionada em três 

refeições, o desjejum, almoço e jantar. Muitas vezes o profissional nutricionista sugere a adição 

de dois lanches (manhã e tarde) objetivando o melhor controle do apetite, porém, ainda não há 
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consenso na literatura a respeito do impacto da FA na saúde e no apetite (KULOVITZ et al., 

2014b; CANUTO et al., 2017; PAOLI et al., 2019a) . 

          A relação entre FA e peso corporal foi examinada pela primeira vez em humanos por 

meio de investigação transversal publicada em 1964, mostrando relação inversa entre FA 

referida pelo próprio indivíduo e adiposidade em 369 homens (60-64 anos) (FABRY et al., 

1964). Dessa forma, na década de 60-70 os trabalhos relacionavam o aumento da FA com o 

menor peso corporal (METZNER et al., 1977). Posteriormente, os achados relataram melhor 

controle do apetite, hormonal e do peso ao manter alimentação frequente ao longo do dia 

(BELLISLE; MCDEVITT; PRENTICE, 1997; SPEECHLY; BUFFENSTEIN, 1999; LEIDY; 

CAMPBELL, 2011; BERG; FORSLUND, 2015). Estudo observacional sugeriu que o consumo 

maior de lanches propiciava menor risco de obesidade, em contrapartida, outros trabalhos 

prospectivos mostraram o aumento do peso corporal, do risco de diabetes mellitus tipo 2 e do 

apetite associado ao aumento de refeições ao longo do dia (HOWARTH et al., 2007; MIN et 

al., 2011; MEKARY et al., 2012; OHKAWARA et al., 2013).   

          Revisão sistemática de estudos observacionais verificou evidências insatisfatórias para 

afirmar a relação entre FA e composição corporal quando o viés de informação correta é levado 

em consideração. Foram observados a falta de padronização na análise da ingestão, que não há 

ponto de corte para determinar alta ou baixa FA e a presença de alguns potenciais fatores de 

confusão como sexo, idade, grau de instrução, tabagismo, alcoolismo e prática de atividade 

física analisados em conjunto (CANUTO et al., 2017). É importante colocar que a 

subnotificação da ingestão também é uma limitação que inteferene nos resultados dos estudos 

que avaliam comportamento alimentar, principalmente quando incluem os indivíduos com 

sobrepeso e obesidade (HALPERN; MANCINI, 2009; MCCRORY et al., 2011; CANUTO et 

al., 2017). Dessa forma, torna-se relevante a menção de que são necessários ensaios clínicos e 

estudos observacionais mais criteriosos para que sejam esclarecedores quanto à avaliação da 

FA na perda de peso corporal em indivíduos adultos, inclusive na população com obesidade 

(RAYNOR; CHAMPAGNE, 2016b; CANUTO et al., 2017). 

          Ensaios clínicos randomizados em humanos são escassos e algumas limitações foram 

colocadas como, curto período de intervenção (oito semanas) e muitas variações nas FA 

(intervalo de um a doze refeições/dia), em acréscimo, dados sugeriram que o consumo com 

menor FA (incluindo o desjejum), pode ser uma ferramenta preventiva e eficaz para o controle 

da massa corporal em adultos eutróficos (KAHLEOVA et al., 2017). São poucos relatos na 

literatura que incluem a população com sobrepeso e obesidade ao analisar a FA na regulação 
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do peso, da fome e nos marcadores metabólicos, quando submetidos à dieta hipocalórica 

controlada, assim sendo, ainda é inconclusiva a melhor indicação da FA para o tratamento da 

obesidade (KULOVITZ et al., 2014a; MUFTUOGLU et al., 2018). 

          Pesquisas experimentais sugerem que a FA reduzida e consequentemente o aumento do 

período de jejum associada à restrição calórica, podem minimizar o desenvolvimento de 

obesidade, outras doenças crônicas não transmissíveis e prolongar a vida de animais (ANSON 

et al., 2003; MATTSON; WAN, 2005). Dentre os efeitos benéficos destacam-se o aumento da 

sensibilidade à insulina, redução do estresse oxidativo e melhora na resposta imunológica 

(ANSON et al., 2003; WAN; CAMANDOLA; MATTSON, 2003). Em humanos, a FA menor 

(duas-três refeições por dia) e períodos regulares de jejum têm a possibilidade de melhorar o 

ritmo circadiano, a resistência ao estresse e modulação da microbiota intestinal (PAOLI et al., 

2019b). Em um estudo de revisão, é citado que o período de jejum de seis a oito horas entre as 

refeições incluindo homens e mulheres de diferentes estados nutricionais, parece melhorar 

alguns fatores de risco metabólicos, como a lipemia, glicemia de jejum, insulinemia e a 

sensibilidade à insulina, no entanto, o efeito no peso corporal permanece incerto 

(ROTHSCHILD et al., 2014). 

          A alta concentração de insulina sérica em jejum, intolerância à glicose e DM2 são 

comumente existentes na população com obesidade, ocasionadas por alguns fatores, dentre eles 

a lipotoxicidade (KAHN; HULL; UTZSCHNEIDER, 2006; YAZICI; SEZER, 2017). A dieta 

é um dos pontos modificáveis que pode interferir nas concentrações de insulina e glicose no 

sangue, em particular no que diz respeito à quatidade, qualidade e a FA (KALOGIANNIS, 

2017). Os efeitos da FA nas concetrações de glicose e insulina plasmáticas não são bem 

definidos e são necessárias mais investigações associando as particularidades dos diferentes 

estados nutricionais (LEIDY; CAMPBELL, 2011; KULOVITZ et al., 2014b).  

          A dislipidemia pode ser percebida na obesidade e caracterizada pelo aumento dos TG e 

ácidos graxos livres (AGL), diminuição da lipoproteína de alta densidade colesterol (high-

density lipoprotein cholesterol, HDL-c) ou elevação da lipoproteína de baixa densidade 

colesterol (low-density lipoprotein cholesterol, LDL-c), propiciando o quadro de doença 

arterial coronariana (ROBINSON et al., 2009; KLOP; ELTE; CASTRO CABEZAS, 2013). 

Avaliações transversais, com população de todos os estados nutricionais, incluindo homens e 

mulheres, mostraram que tanto o CT quanto o LDL-c diminuíram com o aumento da FA (mais 

de seis refeições/dia), da mesma forma em homens saudáveis, pois o maior número da FA 

pareceu reduzir o risco cardiometabólico (MCGRATH; GIBNEY, 1994; TITAN et al., 2001; 
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SMITH et al., 2012). Ao analisar indivíduos com obesidade, não foi percebido diferença 

significativa na relação da FA com o CT, LDL-c, TG e HDL-c, porém, foi apontado em outro 

estudo de revisão incluindo ensaios clínicos, que a menor FA poderia mostrar perfil lipídico 

mais favorável na mesma população (ANTOINE et al., 1984; KULOVITZ et al., 2014a).  

          A redução do CT relatado quando há aumento da FA pode ser entendido pelo motivo do 

transporte reverso na fase pós-prandial, após uma refeição contendo lipídios e os efeitos 

inibitórios do colesterol e das gorduras pela hidroximetilglutaril-CoA redutase, logo, além da 

FA, a composição da alimentação e o efeito da insulina podem alterar a lipemia 

(SUTHERLAND; DE JONG; WALKER, 2007; PAOLI et al., 2015, 2019a;). Porém, a AHA 

conclui que não há evidências suficientes para comprovar se a alteração do número da FA tem 

impacto significativo no peso ou nos fatores de risco para doença cardiovascular, como aumento 

da pressão arterial sistêmica, TG, CT e glicemia (ST-ONGE et al., 2017). 

          A dieta hipocalórica é postulada por melhorar a sensilibidade à grelina total e da sua 

resposta pós-prandial, independente da composição da dieta, na população com excesso de peso 

(CUMMINGS et al., 2002; MORAN et al., 2005). Poucos são os estudos que avaliam a FA com 

a secreção de grelina ativa. Pesquisa conduzida em ratos Wistar adultos saudáveis, comparou a 

FA de três refeições por dia com alimentação ad libitum na secreção da grelina ativa e observou 

que as refeições programadas levaram ao aumento da sua concentração plasmática, portanto, a 

FA pode se relacionar com a adipogênese (VERBAEYS et al., 2011). Estudo investigou a 

concentração plasmática de grelina total e do peptídeo YY em indivíduos com obesidade, 

submetidos a um plano alimentar hipocalórico, por oito semanas, e não houve relatos de 

diferenças entre os grupos de baixa e alta FA para os índices de adiposidade, medições de apetite 

ou peptídeos intestinais antes ou depois da intervenção (CAMERON; CYR; DOUCET, 2010a). 

Foi citado que a grelina pode reduzir quando há maior FA pela ação supressora do hormônio 

pela insulina e na obesidade a magnitude da supressão da grelina é menor, porém, os efeitos 

ainda não são conclusivos (SOLOMON et al., 2008). 

          A elevação da FA foi defendido por estudos epidemiológicos como estratégia para 

promover o aumento do GE, por outro lado, evidências sugerem que o consumo alimentar mais 

frequente não confere este efeito em eutróficos (LEBLANC; MERCIER; NADEAU, 1993; 

SMEETS; WESTERTERP-PLANTENGA, 2008; HUTCHISON; HEILBRONN, 2016b). 

Pesquisa avaliou a influência da FA no BE, por meio da CI (circuito aberto), e verificou que a 

FA crescente (três a seis vezes por dia) não teve efeito significativo na oxidação de gordura em 

24 horas (OHKAWARA et al., 2013).  
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          A literatura científica sugere que há influência do jejum, FA e tempo de refeição na saúde, 

logo, não apenas a qualidade dos alimentos mas a frequência e o momento da ingestão são 

relevantes para benefícios metabólicos (PAOLI et al., 2019a). Embora já tenha sido colocado 

em uma metanálise, incluindo indivíduos com diferentes estados nutricionais, que alterações na 

FA não possam interferir no peso e composição corporal, são necessários mais ensaios clínicos 

controlados para avaliar os efeitos na população incluindo indivíduos com obesidade 

(SCHOENFELD; ARAGON; KRIEGER, 2015; MEGSON; WING; LEAHEY, 2017). 
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3 Justificativa 

          A presente dissertação denota relevância clínica uma vez que a obesidade é um 

importante problema de saúde pública e se associa a inúmeras complicações crônicas. Somente 

considerando este fato, torna-se válido questionar e investigar estratégias que visem a perda e 

a manutenção do peso corporal. Ademais, a intervenção dietética é imprescindível em qualquer 

terapia para perda de peso, tanto como medida principal, quanto complementar.  

          Considerando os planejamentos alimentares para controle da obesidade, no que se 

referem à FA, as evidências atuais são inconclusivas. Partindo da premissa de que a obesidade 

está sendo amplamente discutida no Brasil e no mundo e que terapias com fundamentação 

científica têm apontado para alterações na frequência das refeições como possível estratégia 

coadjuvante para promoção da perda e manutenção do peso corporal, é de grande valia 

intensificar pesquisas clínicas para este fim, buscando contribuir para a prescrição dietética 

aplicada no controle da obesidade, tanto no âmbito clínico quanto coletivo. 

          Salienta-se que são poucos os estudos atualmente encontrados na literatura que avaliam 

a FA e incluem na sua população indivíduos com obesidade, o que representa um viés 

importante ao considerarmos as particularidades metabólicas da doença. Adicionalmente, a 

análise dos possíveis mecanismos envolvidos na relação da FA com a perda de peso corporal 

torna-se importante e, no estudo em questão, está incluída a investigação do hormônio grelina 

ativa, do GE, avaliado por CI, assim como da composição corporal, o que torna a pesquisa 

inédita e atual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

4 Objetivos 

 

4.1 Objetivo geral 

          Investigar a influência de diferentes frequências alimentares num plano alimentar 

hipocalórico na perda de peso, composição corporal, glicemia, lipemia, grelina plasmática e 

gasto energético em mulheres adultas com obesidade. 

 

4.2 Objetivos específicos 

-Avaliar indicadores antropométricos, laboratoriais e do gasto energético, antes e após 

intervenção dietética hipocalórica. 

-Comparar os indicadores antropométricos, laboratoriais e do gasto energético entre grupos 

com diferentes frequências alimentares, assim como a variação destes indicadores intragrupos. 

-Avaliar a adesão de ambas intervenções dietéticas. 

-Analisar a relação entre a ingestão energética, glicídica, proteica, lipídica e de ácidos graxos 

polinsaturados com a secreção de grelina ativa. 

-Avaliar a relação da perda de peso corporal com a secreção de grelina ativa após a intervenção. 
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5 Considerações éticas, casuística e métodos 

 

5.1 Considerações éticas 

          O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Clementino Fraga 

Filho (HUCFF) no dia 12 de novembro de 2018 sob o protocolo CAAE 97290918.2.0000.5257, 

número do parecer 3.015.648 (Anexo 1) e publicado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos 

(ReBEC) com o número RBR-7k6v3v. Todas as participantes assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Anexo 2), conforme estabelecido pela Resolução 

466/12, do Conselho Nacional de Saúde. Os dados foram arquivados em planilhas no Microsoft 

Office Excel® para posterior análise estatística e a responsabilidade coube aos pesquisadores, 

sendo utilizado exclusivamente para a pesquisa em questão. O checklist do Consolidated 

Standards of Reporting Trials (CONSORT) para ensaios clínicos foi utilizado a fim de melhorar 

a qualidade do trabalho (Anexo 3). 

 

5.2 Casuística  

          Foram avaliadas mulheres adultas de 20 a 45 anos de idade, com obesidade grau I e II 

(IMC entre 30 e 39,9 kg/m²) ( WHO, 1995, 2000), de qualquer raça ou cor, não menopausadas, 

sem alteração do peso corporal recentemente (± três quilos nos últimos três meses) ou que 

tenham feito dietas para perder peso nos últimos três meses, assim como, não realizaram 

cirurgia bariátrica. Inelegíveis foram as atletas, usuárias de medicação ou suplementos para o 

controle de peso, tabagistas, etilistas, com complicações cardíacas e respiratórias, diagnóstico 

clínico de diabetes mellitus tipos 1 e 2, hipotireoidismo descompensado, gestantes, lactantes, 

analfabetas e aquelas com câncer, hepatopatias e nefropatias graves. Além disso, não foram 

selecionadas as voluntárias que sugeriram quadro de compulsão alimentar grave, avaliado pela 

Escala de Comportamento Alimentar Periódica (ECAP). 

          Excluídas foram as participantes que não cumpriram todo o protocolo proposto durante 

a intervenção ou que apresentaram intercorrências que interferiram na sua participação durante 

o estudo. O recrutamento ocorreu por meio da divulgação da pesquisa na página no Instituto de 

Nutrição Josué de Castro (INCJ), de forma que as mulheres preencheram o formulário on line 

com o nome, contatos e dados para a avaliação dos critérios de elegibilidade, assim como, por 

meio de cartazes afixados no campus da UFRJ, Ilha do Governador (Anexo 4). 
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5.3 Esquema geral do estudo 

          Trata-se de um ensaio clínico randomizado e paralelo (Figura 1). Os atendimentos 

aconteceram no Laboratório de Avaliação Nutricional (LANUTRI) do INJC. A primeira 

reunião objetivou checar os critérios de elegibilidade, aplicar a ECAP, verificar o peso corporal 

e calcular o IMC (Anexo 5). Na ocasião, foram oferecidas orientações gerais sobre a pesquisa, 

quanto ao preenchimento de registros dietéticos de três dias (dois dias típicos e um atípico) e 

os periódicos (após o início da dieta, um em cada reconsulta), preparo para coleta de sangue, 

para a avaliação do GE e da composição corporal. Além disso, os pesquisadores coletaram 

outras informações por meio da aplicação dos questionários de dados gerais, nutricionais e 

clínicos (Anexo 6). Foi orientado para que as atividades físicas continuassem mantidas 

conforme o habitual e, em acréscimo, as participantes receberam esclarecimentos sobre o estudo 

e assinaram o TCLE. Os formulários para registros dietéticos de três dias foram entregues às 

participantes para que fossem devolvidos preenchidos no primeiro dia da intervenção. 

          As participantes foram randomizadas em dois grupos: grupo 1 (dieta hipocalórica + 

fracionamento padrão - seis refeições/dia) (G1) e grupo 2 (dieta hipocalórica + fracionamento 

reduzido - três refeições/dia) (G2), por meio do site random.org, a fim de assegurar às 

participantes a mesma probabilidade de alocação ao acaso. No segundo encontro, as mulheres 

se apresentaram no Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia (LACFAR) 

para coleta de sangue estando em jejum de 12 horas. Em seguida, foram conduzidas ao 

LANUTRI para avaliação antropométrica, da composição corporal e do GE. Ao final das 

avaliações, as participantes receberam um lanche padrão por estarem em jejum, o registro 

alimentar periódico para preencherem e entregarem na consulta periódica, os planos alimentares 

a serem seguidos por 90 dias, assim como, foi aplicado o questionário para avaliar a prática de 

atividade física.  

          Foram realizadas três consultas individuais presenciais, até completarem o período de 12 

semanas, sendo verificado o peso corporal, PC, registro alimentar periódico, a adesão a dieta e 

para o esclarecimento de dúvidas (Anexo 7). Durante a pesquisa foram efetuados contatos 

semanais por meio de mensagens ou ligações telefônicas para checar o cumprimento do plano 

alimentare esclarecer possíveis dúvidas. Ao final deste período novamente foram avaliados 

indicadores antropométricos, laboratoriais, dietéticos e do GE, aplicado o questionário para 

avaliar a prática de atividade física, o ECAP, entregues as orientações gerais e os resultados dos 

exames.  
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Figura 1. Esquema geral representativo do estudo. 

 

5.3.1 Intervenção dietética 

          A prescrição dietética foi feita por nutricionistas treinados e as dietas foram previamente 

calculadas variando de 100 em 100 kcal (1400 a 2600 kcal), por meio do software 

DietProClínico®6.1 (Universidade Federal de Viçosa). O cálculo da dieta hipocalórica, 

equilibrada e individualizada, foi conduzida de acordo com a TMR obtida pela CI, 

multiplicando-se pelo fator atividade correspondente para obter o valor energético total (VET) 

(FAO/WHO/UNU, 2001). Posteriormente, foi subtraído do VET  700 kcal/dia (500 a 1000 

kcal/dia), para obter a redução de peso corporal de aproximadamente dois-quatro Kg/mês, 

utilizando o cálculo do valor energético do tecido adiposo (VENTA) (WISHNOFSKY, 1958). 

O plano alimentar hipocalórico foi preconizado segundo a ingestão dietética de referência (IDR) 

para carboidratos (45 a 65% do VET), lipídios (20 a 35% do VET) e proteínas (15 a 35% do 

VET) e foi prescrito fibra alimentar (25 gramas/dia) recomendada pelo Institute of Medicine 

(IOM) para mulheres adultas (IOM, 2005). A distribuição das frações de lipídios foram < 10% 

do VET para ácidos graxos saturados (AGS), de 6 a 11% do VET de ácidos graxos 

polinsaturados (AGPI), de 15 a 20% do VET de ácidos graxos moninsaturados (AGMI) e 

colesterol ˂ 300 mg/dia (WHO, 2003; FAO, 2010). 

          A elaboração do plano alimentar hipocalórico considerou os hábitos individuais, alergias 

e aversões alimentares. Foi fracionado em seis refeições diárias (desjejum, colação, almoço, 

lanche, jantar e ceia) para o G1 e em três refeições diárias (desjejum, almoço e jantar) para o 

G2. Juntamente com a prescrição foi entregue a lista de substituição de alimentos contendo 

todos os grupos alimentares (Anexo 8), com o objetivo de variar o consumo alimentar habitual 
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dentro do planejamento e evitar a monotonia, assim como, foram entregues orientações 

nutricionais gerais (Anexo 9). Além disso, utilizou-se o guia fotográfico dos alimentos em 

medidas caseiras para auxiliar no consumo das porções prescritas (ZABOTTO,1996). 

 

5.3.2 Avaliação dietética, atividades físicas habituais e comportamento alimentar 

          Foram preenchidos os formulários de registros dietéticos de três dias não consecutivos, 

sendo dois dias típicos e um dia atípico, para análise do hábito alimentar das participantes antes 

da intervenção dietética (Anexo 10). Os registros periódicos foram preenchidos pelas 

participantes após o início da dieta hipocalórica e entregues um em cada reconsulta, totalizando 

em três até o final do estudo (Anexo 11). Todos os formulários foram revisados pelas 

nutricionistas para averiguar se houve omissão de informação (número de refeições, açúcar de 

adição, tamanho da colher, quantidade consumida e tipo de preparo) e anotações que pudessem 

gerar dúvidas posteriores (poucos itens registrados, alimentos desconhecidos, erros na 

informação de medidas caseiras e ausência de alguma refeição) (Anexo 12) (YOKOO et al., 

2008). As análises de energia, proteína, carboidrato, lipídio, AGMI, AGPI, AGS, colesterol e 

fibras, foram realizadas no programa de análises de dietas DietProClínico®6.1, utilizando a 

tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) como referência (NEPA/UNICAMP, 

2011). As tabelas de composição de alimentos da Universidade de São Paulo e da Sônia 

Tucunduca, nessa ordem de prioridade, foram utilizadas quando ao alimento analisado não foi 

encontrado na TACO. 

          A composição química dos alimentos, supracitada, obtidos dos registros dietéticos foram 

comparados com a IDR, o consumo de fibras e ácidos graxos totais foram confrontados com as 

recomendações do IOM e FAO, respectivamente, sendo considerados adequadas a quantidade 

total de fibra dietética superior a 25g/dia, AGS inferior a 10% do VET, AGMI entre 15 a 20% 

do VET e AGPI entre 6 e 11% do VET (IOM, 2005; FAO, 2010). Foi utilizado manual de 

receitas e medidas caseiras para auxiliar nos cálculos dos registros alimentares (FISBERG; 

SLATER VILLAR, 2002). Nas reconsultas, foi questionada a adesão ao plano dietético 

proposto, de forma que as participantes auto referiam, dentro de uma escala de 0 a 100% o 

quanto estavam conseguindo cumprir as refeições estipuladas e quais os obstáculos enfrentados 

(Anexo 11).  

          A atividade física das voluntárias antes e ao final do estudo foi avaliada a fim de 

caracterizar a população e verificar se mantiveram ao longo da pesquisa. Para tal análise, 
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utilizou-se o questionário internacional de atividades físicas (International Physical Activity 

Questionnaire,IPAQ) na forma curta (Anexo 13) (MATSUDO et al., 2001). 

          Foi aplicada a ECAP (Anexo 14), traduzida, adaptada e validada a fim de observar a 

magnitude do comportamento alimentar em cada indivíduo no período inicial da pesquisa, visto 

que 47% da população com obesidade pode apresentar padrão de compulsão alimentar 

comprometendo a adesão deitética, assim como, ao final do estudo para avaliar se houve 

alteração no decorrer da intervenção (BLUNDELL; GILLETT, 2001; FREITAS et al., 2001). 

 

5.3.3 Avaliação antropométrica e da composição corporal 

          Foram medidos o peso corporal, estatura, PC e composição corporal pela manhã, após 

jejum de 12 horas, no LANUTRI por profissionais nutricionistas treinados. Avaliou-se o peso 

corporal utilizando a balança plataforma eletrônica Filizola® modelo Personal Line 200, com 

capacidade de 200 quilogramas e precisão de 50 gramas, com roupas de tecidos leves e sem 

calçados. A estatura foi determinada por meio do antropômetro vertical portátil marca 

Alturexata®, com precisão de um milímetro. Para a verificação da estatura, a participante estava 

descalça, com pés unidos, braços relaxados e cabeça no plano de Frankfurt (LOHMAN; 

ROCHE; MARTORELL, 1988; BRASIL, 2011) (Anexo 15).  

          Os PC foram analisados utilizando fita antropométrica em aço plano, com extensão total 

de dois metros e precisão de um milímetro, marca Sanny®, modelo TR4011, e verificados no 

ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca (WHO, 2000). As medidas de estatura e PC 

foram realizadas em duplicata e de forma não consecutiva (Anexo 15). Calculou-se o IMC pela 

fórmula massa corporal (kg) / estatura (m)2 e classificado de acordo com os pontos de corte 

propostos pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 1995, 2004). 

          A avaliação da composição corporal ocorreu por meiodo aparelho de BIA 

multifrequência (Biodynamics® modelo 450), cujo método baseia-se no princípio da 

condutividade elétrica da MLG (LUKASKI et al., 1985). Para a estimativa da MLG, empregou-

se a equação preditiva validada para mulheres com obesidade: MLG (kg) = 0,0015 (estatura 

[cm]2) – 0,0344 (resistência) + 0,140 (peso) – 0,158 (idade) + 20,387 (SEGAL et al., 1988; 

GRAY et al., 1989). Após o cálculo, foi determinada a MGC por diferença sobre a massa 

corporal total, considerando o modelo de dois compartimentos corporais (gorduroso e livre de 

gordura).  

          Para a utilização da BIA as mulheres ficaram deitadas em decúbito dorsal, com membros 

estendidos, sem sapatos, meias, luvas ou objetos de metal (Anexo 16). As mulheres estavam 
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normohidratadas, em jejum, não ingeriram líquidos uma hora antes da avaliação; não realizaram 

exercícios físicos nas últimas 24 horas e urinaram antes da avaliação (LUKASKI et al., 1985; 

KYLE et al., 2004). O exame foi preferencialmente agendado para o período da fase folicular 

do ciclo menstrual, ou seja, entre 10 a 12 dias após o primeiro dia da última menstruação 

(SAMPAIO, 2002). 

 

5.3.4 Avaliação do gasto energético 

          O GE foi avaliado no LANUTRI por meio do calorímetro com campânula respiratória 

(Vmax 29®, ViasysHealthcare, EUA), de acordo com protocolo específico (Anexo 17) 

(FERRANNINI, 1988b). Orientou-se para que o preparo fosse iniciado três dias antes da 

avaliação, sendo então, não ingerir bebidas alcoólicas, manter apenas as atividades cotidianas, 

evitando atividades físicas intensas e exercícios físicos em geral, seguir orientações nutricionais 

específicas, com ênfase na abstenção do consumo de alimentos com quantidade excessiva de 

gorduras, proteínas e as principais fontes alimentares de cafeína, além de terem realizado jejum 

noturno de 12 horas (CASAS-AGUSTENCH et al., 2009). 

          As medidas foram realizadas pela manhã, em sala com temperatura ambiente mantida na 

zona térmica de neutralidade, umidade controlada, luminosidade suave e sem ruídos, com a 

participante em decúbito dorsal ou com a postura ligeiramente elevada, de acordo com a 

necessidade (WAHRLICH; ANJOS, 2001; FRANKENFIELD; ROTH-YOUSEY; 

COMPHER, 2005). Antes de iniciarem as análises, a participante permanecia 20 minutos em 

repouso, logo após, era posicionada a máscara (canopy) que estava conectada ao calorímetro. 

O VCO2 e o VO2 foram medidos durante 30 minutos com a participante deitada sem se 

movimentar desconsiderando os cinco minutos iniciais. 

          A relação entre o VCO2 e o VO2 foi utilizada para avaliação do QR cujo cálculo 

considera a razão entre o VCO2 e o VO2 (L/minuto) (FERRANNINI, 1988a; MATARESE, 

1997). Os valores utilizados para interpretação do QR foram: 0,72 para lipídios, 0,80 para 

proteínas e 1,0 para carboidratos (WEIR, 1949). Além disso, empregou-sea equação descrita 

por Weir (1949) para determinar a TMR: ((3,9 x VO2 L/minuto) + (1,1 x VCO2 L/minuto)) x 

1440. O VET foi calculado multiplicando o valor da TMR pelo fator de atividade física 

correspondente (FAO/WHO/UNU, 2001).  
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5.3.5 Avaliação laboratorial 

          As amostras de sangue foram coletadas no LACFAR por profissional habilitado no 

período da manhã, após jejum mínimo de 12 horas com o máximo de 14 horas e realizadas por 

punções venosas periféricas utilizando cateter, usando materiais descartáveis. Foram avaliados 

pelo LACFAR: glicose, insulina, CT, TG e HDL-c, como descrito no quadro 1 (Anexo 18). A 

grelina ativa foi analisada no laboratório enzimologia e controle do metabolismo da Faculdade 

de Farmácia da UFRJ. 

          Analisaram-se a glicemia e a lipemia (TG, CT e HDL-c) pelo método enzimático-

colorimétrico e a insulina por Quimioluminescência (Quadro 1) (RICHMOND, 1973; LOTT; 

TURNER, 1975; KOSTNER et al., 1979; MCGOWAN et al., 1983). As concentrações de LDL-

c consideradas foram as calculadas pelo LACFAR, por meio da equação proposta por 

Friedwald, Levy e Fredrickson (1972). 

          A RI foi estimada utilizando-se o método HOMA-IR = concentração sérica de insulina 

em jejum (µU/mL) x glicemia em jejum (mmol/L) /22,5 e analisada segundo Stern et al.(2005) 

(MATTHEWS et al., 1985). Os resultados da glicemia foram analisados conforme proposto na 

Sociedade Brasileira de Diabetes, assim como, a lipemia avaliada segundo a Atualização da 

Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção de Aterosclerose (SBD, 2017-2018; FALUDI 

et al., 2017). A sensibilidade à insulina (SI) foi estimada utilizando-se o método Quantative 

Insulin Sensitivity Check Index (QUICKI), QUICKI = 1/(LOG (insulina sérica de jejum) + LOG 

(glicemia de jejum) (KATZ et al., 2000). 

          Para a grelina ativa, após a coleta de sangue em tubo contendo EDTA, foi imediatamente 

adicionado o Pefabloc® (inibidor proteico específico), a fim de evitar a desnaturação da 

molécula de grelina ativa (Anexo 19). Logo após, as amostras foram centrifugadas no LACFAR 

e o plasma foi adicionado em eppendorf® de 1,5 mL e posteriormente congelados a menos 80° 

Celsius. A análise da grelina ativa ocorreu pelo método Elisa utilizando o kit comercial E-EL-

H2002® (Anexo 20). 
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 Quadro 1: Métodos utilizados para as análises laboratoriais. 

Análise Kit comercial Método utilizado 

Glicose 
Glicose PAP Liquiform, Labtest 

Diagnóstica® 
Enzimático-colorimétrico 

Insulina Beckham® Quimioluminescência 

Colesterol total 
Colesterol Liquiform, Labtest 

Diagnóstica® 
Enzimático-colorimétrico 

Triglicerídeos 
Triglicérides Liquiform, Labtest 

Diagnóstica® 
Enzimático-colorimétrico 

HDL-c HDL LE, Labtest Diagnóstica® Enzimático-colorimétrico com precipitação seletiva 

Grelina ativa E-EL-H2002® Elisa 

   

 

5.3.6 Análises estatísticas 

          Os resultados foram expressos em média e desvio padrão para os dados paramétricos e 

mediana e intervalo interquartil para os não paramétricos. A normalidade foi avaliada 

comparando os valores de média e mediana pelo teste de Kolmogorov-Smirnorv, adotando 

significância quando p<0,05. Após evidenciação da distribuição gaussiana (normal) dos dados, 

optou-se pelos métodos paramétricos e para a não gaussiana (não normal) foram aplicados os 

testes não paramétricos.  

          As diferenças entre grupos com distribuição normal dos dados foram avaliadas pelo teste 

t não pareado e as comparações do período basal e após intervenção no mesmo grupo 

verificadas pelo teste t pareado. Para os dados com distribuição não normal foram aplicados os 

testes de Mann Whitney objetivando comparar os grupos e o Wilcoxon para analisar antes e 

após intervenção intra grupos. 

          Foi empregado o teste do coeficiente de correlação de Spearman para analisar a relação 

entre a secreção de grelina ativa com os indicadores antropométricos, sugestivos de compulsão 

alimentar e dietéticos. O programa de análise estatística foi o SPSS (Statistical Package for 

Social Science, IBM Corporation, NY) versão 22.0. Ademais, foi realizado o teste de outliers 

para os resultados de grelina ativa por meio do programa Graphpad Prism 8.3. 
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6 Resultados  

 

6.1 Recrutamento e seleção 

          Foram 283 mulheres que demonstraram interesse em participar do estudo, destas, 156 

atenderam aos critérios de elegibilidade e 127 não eram elegíveis. Os principais motivos para a 

não inclusão foram: IMC inferior a 30 kg/m2 e acima de 40 kg/m2, doenças crônicas (diabetes 

mellitus, lúpus eritematoso sistêmico e doença pulmonar obstrutiva crônica), menopausa, 

tabagismo, lactação, alcoolismo, pós cirurgia bariátrica, perda de peso maior do que três 

quilogramas nos últimos três meses, uso de medicação contínua para controle de ansiedade e 

apetite, assim como em corticoterapia (Figura 2). 

          Entre as voluntárias aptas, não foi possível contactar com seis mulheres, 26 desistiram 

por dificuldade de comparecerem na UFRJ, quatro relataram problemas pessoais e 62 não 

compareceram na reunião inicial. Foram selecionadas 58 voluntárias para a randomização, 

porém, antes do início da intervenção houve 11 desistências, uma vez que as participantes não 

respondiam quando contactadas. Do total, 47 participantes randomizadas compuseram o G1 

realizando seis refeições por dia (n=24) e G2 três refeições por dia (n=23).  

          No período do estudo, seis voluntárias desistiram da participação no G1, três relataram 

dificuldades no trabalho que as impossibilitariam de dar seguimento, uma comentou estar 

passado por momento de “estresse" e não conseguiu aderir ao plano alimentar proposto e uma 

não respondeu o contato para as reconsultas. No G2 houve uma desistência, pois, a participante 

não conseguiu seguir a recomendação da FA reduzida, alegando ser impossível para ela e uma 

foi excluída já que iniciou a pesquisa grávida e não sabia. Por fim, 40 mulheres concluíram o 

estudo (G1 n=19 e G2 n=21). 
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6.2 Caracterização da população estudada 

          Os grupos apresentaram semelhanças no período basal nas variáveis idade, indicadores 

antropométricos (peso, IMC e PC) e pontuação no ECAP, porém, a concentração de insulina, 

HOMA-IR e TG foram superiores em G2 (Tabela 1).  

 

 

 

 

 

Figura 2. Fluxograma representativo de recrutamento e seleção. 
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Tabela1: Características basais da população estudada. 

Variáveis G1 (n=19) G2 (n=21) p-valor 

Idade (anos) 29,05±9,18 30,33±6,72 0,61 

Peso (Kg) 90,88±8,96 92,96±11,09 0,51 

IMC (kg/m2) 34,90±14,65 35,27±3,96 0,76 

PC (cm) 96,94±8,88 101,47±8,87 0,11 

MGC (kg) 41,99±6,45 43,90±7,65 0,39 

MGC (%) 46,02±3,58 47,02±3,74 0,39 

TMR (kcal) 1467,10±121,08 1479,31±171,27 0,79 

Glicose (mg/dL) 84,31±7,96 92,38±18,24 0,07 

Insulina (µU/mL)  17,63±8,06 24,54±12,39 0,04 

HOMA-IR 3,69±1,72 5,55±2,72 0,01 

QUICKI 1,53±0,16 1,51±0,29 0,78 

CT (mg/dL)  169,52±35,49 178,38±28,52 0,39 

HDL-c (mg/dL) 51,21±13,06 49,09±10,58 0,58 

LDL-c (mg/dL) 100,10±29,85 106,38±25,88 0,48 

TG (mg/dL) 91,68±35,33 114,28±27,9 0,03 

ECAP 14,68±8,8 15,85±6,26 0,63 

G1: grupo de 6 refeições por dia; G2: grupo de 3 refeições por dia; IMC: índice de massa corporal; PC: perímetro 

da cintura; MGC: massa gorda corporal; TMR: taxa metabólica de repouso; HOMA-IR: Homeostasis Model 

Assessment; QUICKI: Quantitative Insulin Sensitivity Check Index; CT: colesterol total; LDL-c: lipoproteína de 

baixa densidade colesterol; HDL-c: lipoproteína de alta densidade colesterol; TG: triglicerídeos; ECAP: escala de 

compulsão alimentar periódica. Os valores são representados em média ± desvio padrão e intervalo de confiança 

de 95%. Diferenças entre os grupos analisadas pelo teste-t com significância quando o p< 0,05. 

 

           Com relação às variáveis antropométricas, as participantes de G1 e G2 apresentaram 

obesidade grau I e II (IMC: entre 30,00 e 39,99 kg/m2), assim como, risco muito aumentado 

para complicações metabólicas associadas ao acúmulo de gordura na região abdominal (PC 

maior do que 88 cm) e excesso de gordura corporal total (MGC superior a 25%) (LOHMAN et 

al., 1991; WHO, 2000).  

          De acordo com o ECAP, não houve diferença significativa entre os grupos e verificou-se 

que 63,1% (n=12) e 57,14% (n=12) das participantes sugeriram não ter compulsão alimentar 

periódica (CAP) (ECAP de 0 a 17 pontos) nos grupos G1 e G2, respectivamente. A frequência 

de CAP moderada (ECAP maior do que 17 pontos) foi de 36,84% (n=7) no G1 e 42,58 (n=9) 

no G2. 
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          Em média, no período basal todas as mulheres possuíam concentrações plasmáticas de 

CT, LDL-c, TG e glicose de jejum adequadas, enquanto a insulina e HDL-c apresentavam-se 

alterados em ambos os grupos. 

          No início do estudo, três voluntárias do G1 e quatro do G2, praticavam atividade física 

de forma regular (média de 30-40 minutos no mínimo de três vezes por semana). A pontuação 

do IPAQ foi classificada da seguinte forma: 1- sedentário, 2- insuficientemente ativo, 3- ativo 

e 4- muito ativo. A média dos valores obtidos no tempo incial para G1 e G2 foi de 2,31±0,67 e 

1,95±0,92, já ao término foi 2,3±0,67 e 2,00±0,89, respectivamente, sem diferença entre grupos 

nos dois tempos (T0: p=0,16; TF: p=0,21). As participantes foram interrogadas a respeito da 

prática de exercícios em todas as reconsultas, não havendo mudanças nas respostas obtidas 

inicialmente. 

 

6.3 Características gerais da ingestão dietética habitual e mudanças durante a interveção  

          As participantes dos G1 e G2 foram orientadas a seguirem a prescrição dietética durante 

as 12 semanas do estudo. A composição química média detalhada das dietas prescritas encontra-

se na tabela 2. 

 

Tabela 2: Composição química média (energia, macronutrientes, ácidos graxos, fibras e 

colesterol) das dietas prescritas (1400 a 2100 kca/dia) nos grupos G1 e G2. 

 

 G1 (n=19) G2 (n=21) p-valor 

Energia (kcal) 1521,05+118,2 1552,38±188,73 0,12 

Carboidratos (%VET) 57,84+1,34 58,01+1,39 0,66 

Proteínas (%VET) 20,33+0,73 20,01+0,87 0,82 

Lipídios (%VET) 21,79+1,73 21,91+1,83 0,75 

AGS (%VET) 6,07+0,86 6,15+0,88 0,74 

AGMI (%VET) 7,86+2,79 7,81+2,85 0,76 

AGPI (%VET) 5,85+0,76 5,85+0,80 0,77 

Fibras totais (g) 27,61+4,34 27,89+5,05 0,71 

Colesterol (mg) 184,39±30,65 182,15±33,25 0,57 

G1: grupo de 6 refeições por dia; G2: grupo de 3 refeições por dia; AGS: ácidos graxos saturados; AGMI: 

ácidos graxos monoinsaturados; AGPI: ácidos graxos poli-insaturados; VET: valor energético total. Os 

valores são representados em média ± desvio padrão e intervalo de confiança de 95%. Diferenças entre 

os grupos analisadas pelo teste-t com significância quando o p< 0,05. 
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           A tabela 3 permite comparar os dados de ingestão dietética habitual com a realizada 

durante o período da intervenção. Ao analisar os grupos no período basal, o consumo dietético 

foi semelhante, porém, no final foi observado que o G2 apresentou menor consumo de CT e de 

fibras, comparado com G1.  

          Durante a pesquisa, em G1, foi observado redução significativa do VET (kcal) e dos 

lipídios totais (%), em contrapartida, a ingestão proteica (%) aumentou. Em G2, foi percebida 

diminuição no VET (%) e CHO (%), assim como também elevou a ingestão de proteína (%) 

(Tabela 3). 

          Na comparação entre grupos, considerando a variação antes e durante a intervenção, 

observou-se que G2 apresentou maior redução no consumo glicídico e maior aumento no 

consumo proteico, comparado com G1.  

          Tanto antes como depois da intervenção, G1 e G2 atenderam à IDR para CHO (%), PTN 

(%) e LIP (%). O consumo de AGS (%) estava aumentado (˃ 10% do VET) no momento basal 

em ambos os grupos e no G2 no final da intervenção, logo, apresentou-se adequado somente 

após o estudo em G1 (˂ 10% do VET). A quantidade de AGMI (%) ficou aquém do apropriado, 

e o AGPI (%) atingiu a recomendação para os grupos nos dois momentos (Tabela 3). O consumo 

de CT (mg) foi superior ao adequado no momento basal e final em G1 e G2 e somente atingiu 

o esperado no G2 no momento posterior ao estudo. Além disso, observou-se baixa ingestão de 

fibras (g) nos grupos em todos os momentos (˂ 25g/dia) (Tabela 3). 

          As voluntárias foram orientadas durante as reconsultas a ajustarem a ingestão dos 

macronutrientes que não estavam atingindo as recomendações e quanto aqueles que 

ultrapassaram o que havia sido proposto. Porém, houve dificuldades quanto a adesão do 

consumo estabelecido pelas pesquisadoras, uma vez que as participantes relatavam impecílios 

para conciliar a alimentação na rotina de trabalho e afazeres domésticos.  

          No momento inicial da pesquisa, as participantes consumiam em média quatro refeições 

por dia em todos os grupos. Posteriormente a intervenção, G1e G2 passaram a realizar em média 

de seis e três refeições ao dia, respectivamente, diferindo estatisticamente entre grupos. No 

período basal, G1 continha o maior percentual das participantes realizando cinco e quatro 

refeições diárias e durante a intervenção passaram a consumir seis. As omissões foram na 

colação e ceia, sendo a última com maior frequência (Figura 3). G2 apresentou a maioria das 

participantes fazendo quatro refeições por dia no período basal e o maior percentual mudou 

para três alimentações diárias ao término da intervenção, e o acréscimo foi no consumo do 

lanche (em maior frequência) e da ceia (Figura 4). 
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Tabela 3. Comparação dos dados de ingestão dietética habitual e da realizada durante a 

intervenção entre grupos, e análise das variações por grupo. 

 G1 (n=19) Δ G2 (n=21) Δ p-valor** 

Número de refeições 

basal 
4,42±0,90 

+1,31±0,82 
4,23±1,09 

-0,95±0,97 
0,56 

Número de refeições 

final 
5,73±0,45 3,28±0,56 0,000 

p-valor* 0,000  0,000  0,000# 

VET (kcal) basal 1952,40±571,36 
-517,54±554,35 

1936,07±472,69 
-551,95±497,65 

0,92 

VET (kcal) final  1434,86±205,28 1384,11±218,51 0,45 

p-valor* 0,001  0,000  0,83# 

CHO (%) basal 49,20 ±6,49 
-0,24±5,55 

52,59±5,64 
-5,89 ±6,05 

0,08 

CHO (%) final 48,95±5,18 46,70±5,63 0,19 

p-valor* 0,84  0,000  0,004# 

PTN (%) basal 18,05±4,19 
+3,33±4,72 

16,03±3,90 
+6,28±3,33 

0,12 

PTN (%) final 21,38 ±3,83 22,32±4,92 0,50 

p-valor* 0,006  0,000  0,03# 

LIP (%) basal 33,41±6,28 
-3,50±6,62 

32,50±4,38 
-1,30±6,23 

0,60 

LIP (%) final 29,91±5,39 31,20±5,86 0,47 

p-valor* 0,03  0,34  0,28# 

AGS (%) basal 10,67±2,41 
-0,85±3,40 

10,37±1,88 
-0,26±3,16 

0,66 

AGS (%) final 9,82±2,20 10,11±2,81 0,72 

p-valor* 0,29  0,70  0,57# 

AGMI (%) basal 9,17±2,35 
-0,006±2,72 

9,49±2,08 
-0,84±2,03 

0,65 

AGMI (%) final 9,16±1,96  8,64±1,98 0,41 

p-valor* 0,99  0,07  0,28# 

AGPI (%) basal 7,22±3,31 
-1,23±3,22 

6,47±1,74 
-0,21±1,91 

0,38 

AGPI (%) final 5,99±1,37 6,26±2,03 0,62 

p-valor* 0,11  0,61  0,22# 

CT (mg) basal 332,24±142,34 
+23,93±184,29 

320,27±156,68 
-30,76±171,02 

0,80 

CT (mg) final 356,17±119,55 289,51±93,03 0,05 

p-valor* 0,57  0,41  0,33# 

Fibras (g) basal 18,93±6,34 
+1,43±7,22 

18,89±8,03 
-2,06±9,36 

0,98 

Fibras (g) final 20,36±5,56 16,83±5,81 0,05 

p-valor* 0,39  0,32  0,19# 

G1: grupo de 6 refeições por dia; G2: grupo de 3 refeições por dia; VET: valor energético total; CHO: carboidratos; 

PTN: proteína; LIP: lipídios; AGS: ácido graxo saturado; AGMI: ácido graxo moninsaturado; AGPI: ácido graxo 

polinsaturado; CT: colesterol total. Os valores são representados em média ± desvio padrão e intervalo de confiança de 

95%. Diferenças entre os grupos analisadas pelo teste-t com significância quando o p< 0,05. Os valores são 

representados em média + desvio padrão. **Diferenças entre grupo avaliadas pelo teste-t. *Comparação intragrupo 

(antes e após a interveção) pelo teste-t pareado. #Comparação da diferença das variáveis (Δ) calculada com os 

dados finais e basais. 
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6.4 Adesão a prescrição dietética referida pelos grupos e comportamento alimentar 

          Nas três reconsultas periódicas as participantes relataram, em uma escala de 0 a 100%, o 

quanto estavam conseguindo seguir o plano alimentar proposto em relação a quantidade, 

qualidade e número de refeições, sendo o “0” “aceitação nula” e “100” “aceitação completa”, 

assim como, apontavam as maiores dificuldades enfrentadas. Ao comparar as médias de 
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Figura 3. Frequência alimentar no tempo basal e durante a intervenção no grupo 1. 
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Figura 4. Frequência alimentar no tempo basal e durante a intervenção no grupo 2. 
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aceitação no T15, T45 e T65 de G1 e G2, não houve diferença significativa e, além disso, o 

percentual permaneceu semelhante em todo o período de intervenção (Tabela 4). 

          As participantes do G2 apontaram grandes dificuldades quanto a realização das três 

refeições por dia, porém, afirmaram uma melhor adaptação ao longo do tempo e a média do 

percentual de aceitação passou de 70,19% para 72,14% (Tabela 4). Em contrapartida, G1 

mencionou ser difícil realizar todas as refeições, principalmente a colação e a ceia. Os maiores 

obstáculos que favoreciam o não cumprimento do plano alimentar proposto referidos pelas 

mulheres do G1 (n=19), foram: 36,84% “estresse do cotidiano (trabalho, responsabilidade 

doméstica e estudo) ”; 10,52% “problemas conjugais”; 10,52% “vontade de beliscar doce”; 

10,52% “não conseguir conciliar com vida social”; 5,26% “não gostar de frutas e vegetais”; 

26,31% não tiveram queixas e/ou dificuldades. No G2 (n=21) os relatos foram: 33,33% 

“estresse do cotidiano (trabalho, responsabilidade doméstica e estudo) ”; 19,04% “não 

conseguir conciliar com vida social”; 9,52% “problemas conjugais”; 9,52% “não gostar de 

frutas e vegetais”; 4,76% “sentir vontade de beliscar” e 23,80% seguiram a alimentação 

prescrita e os horários sem queixas.  

 

Tabela 4. Comparação do percentual de aceitação nas reconsultas de ambos os grupos. 

 G1 (n=19) G2 (n=21) p-valor 

Aceitação T15 (%) 78,36+14,45 70,19±15,76 0,09 

Aceitação T45 (%) 75,00+19,86 70,09+19,60 0,43 

Aceitação T65 (%) 77,05+16,56 72,14+14,96 0,33 

G1: grupo de 6 refeições por dia; G2: grupo de 3 refeições por dia; T15: tempo de 15 dias; T45: tempo de 45 dias; 

T65: tempo de 65 dias. Diferenças entre os grupos analisadas pelo teste-t com significância quando  p< 0,05. Os 

valores são representados em média + desvio padrão. 

 

          A ECAP sugeriu que não houve diferença significativa no CAP entre os grupos no 

período basal e final. Após a intervenção, a pontuação obtida foi menor do que no início da 

pesquisa diferindo estatisticamente intra grupos e sugerindo redução em episódios de CAP 

(Tabela 5).  
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Tabela 5. Comparação da pontuação obtida da Escala de Compulsão Alimentar Periódica intra e entre 

grupos. 

 G1 (n=19) G2 (n=21) p-valor** 

ECAP basal 14,68+8,80 15,85±6,26 0,63 

ECAP final 11,10+7,35 11,23+6,54 0,95 

p-valor* 0,04 0,004  

IPAQ basal 2,31±0,67 1,95±0,92 0,16 

IPAQ final 2,31±0,67 2,00±0,89 0,21 

G1: grupo de 6 refeições por dia; G2: grupo de 3 refeições por dia; ECAP: escala de compulsão alimentar periódica. 

IPAQ: questionário internacional de atividade física. Os valores são representados em média + desvio 

padrão.**Diferenças entre os grupos analisadas pelo teste-t com significância quando  p< 0,05.*Comparação 

intragrupo (antes e após a interveção) pelo teste-t pareado. 

 

 

6.5 Variáveis antropométricas, de composição corporal, gasto energético e laboratoriais 

          No período basal, insulina (µU/mL), HOMA-IR e TG (mg/dL) foram superiores em G2. 

Após à intervenção, tanto a insulina quanto o HOMA-IR permaneceram superiores no G2. As 

demais variáveis laboratoriais e antropométricas não diferiram entre grupos, no período basal 

(Tabela 6 e 7). 

          Na comparação intra grupo, observou-se que ambos os grupos reduziram 

significativamente o peso corporal, IMC, PC, MGC (kg), insulina, HOMA-IR. G1 também 

apresentou aumento do QUICKI e G2 mostrou redução da MGC (%), do TG e aumento da 

MLG (%). Não foram observadas diferenças entre as variações dos indicadores antropométricos 

e laboratoriais entre grupos (Tabela 6 e 7). Não foram observadas diferenças com significância 

intra e entre grupos para a variável relacionada ao GE, TMR, oxidação de substratos (QR) 

(Tabela 6). Os resultados de QR apontaram para o predomínio de oxidação de proteína nos dois 

grupos em todos os tempos (WEIR, 1949). 

          O perfil lipídico plasmático encontrava-se de acordo com a recomendação nos dois 

momentos da avaliação e o perfil glicêmico foi homogêneo entre os grupos antes e após a 

intervenção dietética. Os valores de glicose apresentavam-se dentro da normalidade, porém, 

ambos os grupos apresentavam RI (STERN et al., 2005; SBD, 2017-2018).  

 

 



53 
 

Tabela 6. Comparação dos indicadores antropométricos, de composição corporal e gasto 

energético entre grupos no período basal e após a intervenção, e variações entre grupo (média 

± DP).  

 G1 (n=19) Δ G2 (n=21) Δ p-valor** 

Peso basal (kg) 90,88±8,96 
-2,99±3,35 

92,96±11,09 
-3,60±3,50 

0,51 

Peso final (kg) 87,88±10,20 89,35±10,60 0,65 

p-valor* 0,001  0,000  0,57# 

IMC (kg/m2) basal 34,90±3,82 
-1,16±1,32 

35,25±3,96 
-1,35±1,30 

0,76 

IMC (kg/m2) final 33,73±4,10 33,92±3,95 0,88 

p-valor* 0,001  0,000  0,66# 

PC (cm) basal 96,94±8,88 
-4,27±3,64 

101,47±8,87 
-4,36±4,00 

0,11 

PC (cm) final 92,67±7,98 97,11±6,67 0,12 

p-valor* 0,000  0,000  0,94# 

MLG (kg) basal 48,88±4,10 
-0,39±1,93 

49,05±5,17 
-0,64±1,46 

0,91 

MLG (kg) final 48,49±5,02 48,40±4,92 0,95 

p-valor* 0,38  0,05  0,65# 

MLG (%) basal 53,97±3,58 
-0,91±10,26 

52,97±3,74 
+1,44±1,35 

0,39 

MLG (%) final 53,05±11,72 54,41±4,05 0,63 

p-valor* 0,70  0,000  0,33# 

MGC (kg) basal 41,99±6,45 
-2,59±2,50 

43,90±7,65 
-2,96±2,59 

0,39 

MGC (kg) final 39,40±7,19 40,94±7,55 0,51 

p-valor* 0,000  0,000  0,64# 

MGC (%) basal 46,02±3,58 
+0,91±10,26 

47,02±3,74 
-1,44±1,35 

0,39 

MGC (%) final 46,94±11,72 45,58±4,05 0,63 

p-valor* 0,70  0,000  0,33# 

TMR (kcal) basal 1467,10±121,08 
-38,89±102,17 

1479,31±171,27 
+13,57±98,8 

0,79 

TMR (kcal) final 1428,21±139,77 1492,88±172,08 0,19 

p-valor* 0,11  0,53  0,10# 

QR basal 0,79±0,03 
-0,008±0,05 

0,79±0,02 
-0,003±0,04 

0,86 

QR final 0,78±0,40 0,78±0,03 0,78 

p-valor* 0,47  0,71  0,72# 

G1: grupo de 6 refeições por dia; G2: grupo de 3 refeições por dia; IMC: índice de massa corporal; PC: perímetro 

da cintura; MLG: massa livre de gordura; MGC: massa gorda corporal; TMR: taxa metabólica de repouso; VET: 

valor enegético total; QR: coeficiente respiratório; Os valores são representados em média ± desvio padrão e intervalo 

de confiança de 95%. Diferenças entre os grupos analisadas pelo teste-t com significância quando o p< 0,05. Os 

valores são representados em média + desvio padrão. **Diferenças entre grupo avaliadas pelo teste-t. 

*Comparação intragrupo (antes e após a interveção) pelo teste-t pareado. #Comparação da diferença das variáveis 

(Δ) calculada com os dados finais e basais. 
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Tabela 7. Comparação dos indicadores laboratoriais entre grupos no período basal e após a 

intervenção, e variações entre grupos (média ± DP).  

 G1 (n=19) Δ G2 (n=21) Δ p-valor** 

Glicose (mg/dL) basal 

 

Glicose (mg/dL) Final 

84,31±7,96 

 

83,26±7,63 

-1,05±5,88 

92,38±18,24 

 

88,19±14,20 

-4,19±10,46 

0,07 

 

0,17 

p-valor* 0,44  0,08  0,24# 

Insulina (µU/mL) basal 

 

Insulina (µU/mL) final 

17,63±8,06 

 

13,72±5,88 

-3,91±5,06 

24,54±12,39 

 

18,44±7,00 

-6,09±11,46 

0,04 

 

0,02 

p-valor* 0,003  0,02  0,43# 

HOMA-IR basal 

 

HOMA-IR final 

3,69±1,72 

 

2,84±1,31 

-0,84±1,22 

5,55±2,74 

 

4,06±1,79 

-1,48±2,58 

0,01 

 

0,01 

p-valor* 0,008  0,01  0,31# 

QUICKI basal 

 

QUICKI final 

1,53±0,16 

 

1,60±0,16 

+0,07±0,09 

1,51±0,29 

 

1,50±0,11 

-0,01±0,26 

0,78 

 

0,05 

p-valor* 0,000  0,97  0,25# 

CT (mg/dL) basal 

 

CT (mg/dL) final 

169,52±35,49 

 

162,63±32,85 

-6,89±21,33 

178,38±28,52 

 

167,95±24,08 

-10,42±29,47 

0,39 

 

0,56 

p-valor* 0,17  0,12  0,66# 

HDL-c (mg/dL) basal 

 

HDL-c (mg/dL) final 

51,21±13,06 

 

48,36±10,58 

-2,84±8,48 

49,09±10,58 

 

47,38±12,53 

-1,71±8,90 

0,58 

 

0,78 

p-valor* 0,16  0,38  0,68# 

LDL-c (mg/dL) basal 

 

LDL-c (mg/dL) final 

100,10±29,85 

  

97,63±30,79 

-2,47±14,70 

106,38±25,88 

 

100,85±27,05 

-5,52±25,71 

0,48 

 

0,72 

p-valor* 0,47  0,33  0,64# 

TG (mg/dL) basal 

 

TG (mg/dL) final 

91,68±35,33 

 

82,89±32,05 

-8,78±31,20 

114,28±27,9 

 

98,71±28,15 

-15,57±29,64 

0,03 

 

0,10 

p-valor* 0,23  0,02  0,48# 

G1: grupo de 6 refeições por dia; G2: grupo de 3 refeições por dia; IMC: índice de massa corporal; HOMA-IR: 

Homeostasis Model Assessment; QUICKI: Quantitative Insulin Sensitivity Check Index; CT: colesterol total; 

LDL-c: lipoproteína de baixa densidade colesterol; HDL-c: lipoproteína de alta densidade colesterol; TG: 

triglicerídeos. Os valores são representados em média ± desvio padrão e intervalo de confiança de 95%. Os valores 

são representados em média + desvio padrão. Diferenças significativas quando p< 0,05. **Diferenças entre grupo 

avaliadas pelo teste-t.*Comparação intragrupo (antes e após a interveção) pelo teste-t pareado. #Comparação da 

diferença das variáveis (Δ) calculada com os dados finais e basais. 

 

 

          Não foram verificadas diferenças nas concentrações de grelina ativa de jejum entre 

grupos, antes e após a intervenção dietética, porém, o grupo com menor FA aumentou a 

secreção do hormônio após a intervenção (Tabela 8). Os resultados do teste de correlação 

mostraram que não houve relação no período basal entre a concentração de grelina ativa com o 
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consumo de energia (r=-0,16, p=0,32), proteico (r=-0,07, p=0,68), glicídico (r=0,06, p=0,71), 

lipídico (r=-0,03 p=0,85) e de AGPI (r=-0,01 p=0,94) e com a ECAP (r=-0,09, p=0,58). 

Ademais, a secreção de grelina ativa após a intervenção não se relacionou com a perda de peso 

corporal (r=-0,09, p=0,56), assim como não houve relação entre o comportamento da secreção 

de grelina com a perda de peso (r=-0,01, p=0,93). 

 

Tabela 8. Comparação dos indicadoresde grelina ativa entre grupos no período basal e após a 

intervenção e variações entre grupos, expressos em mediana (interquartil).  

 G1 (n=16) Δ G2 (n=20) Δ p-valor** 

Grelina ativa (pg/mL) 

basal 

 

Grelina ativa (pg/mL)          

final 

110,41(36,25;155,06) 

 

 

116,26(69,49;264,08) 

-52,33 

(-135,79;38,91) 

93,99(45,29;151,88) 

 

 

153,30(88,07;319,76) 

-24,32 

(-234,27;15,74) 

0,86 

 

 

0,51 

p-valor* 0,13  0,03  0,74# 

G1: grupo de 6 refeições por dia; G2: grupo de 3 refeições por dia. Os valores são representados em mediana 

(interquartil). Diferenças significativas quando o p< 0,05. **Diferenças entre grupos avaliadas pelo teste Mann 

Whitney. *Comparação intra grupos pelo teste de Wilcoxon. #Comparação da diferença das variáveis (Δ) calculada 

com os dados finais e basais. 

 

 

7 Discussão 

          Sabendo da complexidade, origem multifatorial e elevada incidência da obesidade é de 

grande valia o interesse em investigar estratégias dietéticas que possam auxiliar na perda do 

peso corporal e que contribuam de igual modo para redução dos fatores de riscos associados à 

enfermidade. Dentre as recomendações clássicas para o controle da obesidade sobressaem: 

diminuir o excesso da ingestão de lipídios totais e açúcares, elevar o consumo de frutas, 

alimentos integrais e oleaginosas, além da prática de atividade física (ABESO, 2016; WHO, 

2016). 

          Existem estratégias nutricionais objetivando a redução da massa corporal total em adultos 

com sobrepeso e obesidade, todavia, não há um planejamento dietético específico globalmente 

bem sucedido (JENSEN et al., 2014b). A prescrição de um plano alimentar hipocalórico, 

abrangendo pelo menos a ingestão recomendada de proteínas, é considerada adequada para 

perda de peso, e o consumo muito restrito em carboidratos é questionado em longo prazo 

(YANNAKOULIA et al., 2019).  

          Dentro das alternativas propostas para o tratamento da obesidade, tem sido discutido o 

papel da FA. Elevar o número de refeições por dia foi postulado por estudos observacionais 

como benéfico para a saúde, uma vez que pode propiciar o emagrecimento por promover a 
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saciedade e elevar o ETA, contudo, não há conclusão definida dos potenciais resultados nos 

indivíduos até o momento. O efeito da prescrição dietética hipocalórica com diferentes FA na 

população com obesidade, ainda é controverso na literatura e parece que alterar a FA em planos 

alimentares com restrição de calorias pode não afetar o peso e a composição corporal 

(HUTCHISON; HEILBRONN, 2016b; VARADY, 2016). 

          No presente estudo, os dados de ingestão dietética, incluindo o número de refeições 

diárias, assim como o auto relato de aceitação, demonstraram que as mulheres com obesidade 

apresentaram boa adesão ao plano alimentar e da FA proposta, sem diferença entre os grupos. 

Os contatos das pesquisadoras com as participantes, por meio das reconsultas e por telefone 

podem ter auxiliado na maior adesão ao tratamento dietético. Pesquisa controlada e 

randomizada realizada em mulheres com obesidade e intolerância a glicose ou DM2, avaliou o 

resultado da dieta hipocalórica com diferentes FA (seis e três refeições por dia), durante 12 

semanas, e sugeriu que a maior FA pode ser útil para indivíduos que não estão motivados para 

realizar dietas restritas em calorias (PAPAKONSTANTINOU et al., 2018).  

          Em nosso estudo, as diferentes FA não influenciaram as variáveis antropométricas, uma 

vez que ambos os grupos reduziram o peso corporal, PC (cm) e IMC, sem diferença entre eles. 

O mesmo resultado foi percebido em uma pesquisa conduzida com 47 mulheres adultas com 

obesidade, randomizadas em dois grupos (dieta hipocalórica fracionada em três e seis refeições 

por dia), durante três meses, na qual, não houve diferença no peso, PC (cm) e IMC entre os 

grupos (YILDIRAN; MERCANLIGIL, 2019). Em outra pesquisa, houve relato de que em 

indivíduos com obesidade a menor FA (três refeições/dia versus cinco refeições/dia) 

proporcionou maior redução de peso corporal, avaliado em um período de três semanas, 

contudo, os autores sugeriram mais investigações (GARROW et al., 1981). Estudo 

observacional realizado com dados de uma coorte incluindo 50.660 indivíduos adultos 

saudáveis norte americanos e canadenses, durante sete anos, sugeriu que a menor FA (menos 

do que três refeições por dia) e consumir o desjejum podem ser eficazes na prevenção do ganho 

de peso em longo prazo e favorecer a redução do IMC (KAHLEOVA et al., 2017). 

          No presente estudo, a ingestão de energia reduziu e a de proteína (%) aumentou em ambos 

os grupos durante a intervenção, apesar da elevação mais acentuada em G2. Além disso, G2 

reduziu o consumo de carboidratos (%) e G1 de lipídios (%). Ademais, pensando em 

classificação, tanto G1 quanto G2 mantiveram a dieta normoglicídica, normolipídica e 

ligeiramente hiperproteica, sem diferença entre eles.  
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          A menor FA proporciou aumento da MLG (%), além da redução da MGC (kg) de igual 

modo no grupo com maior número de refeições. Nossos resultados diferiram de um ensaio 

clínico incluindo onze mulheres adultas com obesidade, randomizadas em dois grupos (duas e 

seis refeições por dia - dieta hipocalórica com porções controladas), com intervenção por duas 

semanas, posterior washout e alteração das condições de tratamento, pois verificaram que a 

MLG (%) reduziu na menor e elevou na maior FA, sugerindo que o maior número de refeições 

ao longo do dia parece preservar a MLG durante a perda de peso corporal (ALENCAR et al., 

2015). Em outro estudo, 16 adultos com obesidade foram randomizados em dois grupos (três e 

seis refeições por dia) e submetidos a mesma restrição de energia por oito semanas, e os 

resultados mostraram redução de peso, MGC (kg) e MLG (kg) semelhante entre os grupos, de 

forma que não sugerem o aumento da FA como estratégia para maior perda de peso corporal 

(CAMERON; CYR; DOUCET, 2010b). 

          A FA é citada como um fator que pode interferir no BE em humanos, uma vez que pode 

alterar o ETA e consequentemente o peso corporal (BELKO; BARBIERI, 1987). Le Blanc et 

al.(1993) mostraram que consumir quatro pequenas refeições, em intervalos de 40 minutos, 

comparadas com uma grande, levaram ao aumento na termogênese pós-prandial, ocasionada 

pela mobilização lipídica decorrente da estimulação repetida do sistema nervoso simpático por 

alimentos contendo gorduras, em seis adultos eutróficos. Por outro lado, o GE analisado em 18 

mulheres  eutróficas que consumiram uma e duas refeições por dia não mostraram diferenças 

no ETA, calculado seis horas após as refeições testes (KINABO; DURNIN, 1990). No presente 

estudo, consumir mais vezes no dia não promoveu aumento do GE, portanto, apesar das 

mudanças na composição corporal, a TMR foi continua antes e após a intervenção dietética nos 

grupos analisados.  

          A glicemia e a lipemia são fatores que podem ser modificados pela FA.  Relata-se que o 

menor número de refeições (três), em eutróficos, diminui as concentrações séricas de glicose 

ao longo do dia, indicando melhoria no perfil glicêmico, assim como, promove picos de 

secreção de insulina pós-prandiais (MUNSTERS; SARIS, 2012). Por outro lado, pesquisa que 

examinou o efeito da FA, em doze horas (alta frequência: a cada duas horas; baixa frequência: 

a cada quatro horas) nos perfis de insulina e glicose, em homens e mulheres com obesidade, 

sem diabetes mellitus, não observou alteração entre os grupos (KANALEY et al., 2014). No 

presente estudo, todos os grupos apresentaram valores de glicemia normais e RI. A FA não 

alterou a glicose de jejum em ambos os grupos. A insulina e o HOMA-IR eram superiores em 

G2 no início do estudo e permaneceram da mesma forma, sem diferenças entre grupos, apesar 
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de G1 ter melhorado a sensibilidade à insulina. Em ambas as FA houve redução da RI e 

insulinemia. 

          Estudo randomizado, cruzado, conduzido por 24 semanas incluindo mulheres adultas 

com sobrepeso e síndrome dos ovários policísticos mostrou que seis, comparada a três refeições 

por dia (dieta normocalória) melhoraram a sensibilidade à insulina após o teste de tolerância 

oral a glicose e não diferiram na glicema, lipemia e hemoglobina glicada 

(PAPAKONSTANTINOU et al., 2016). Por outro lado, é sugerido na literatura que o maior 

número de refeições por dia diminui a carga de nutrientes, levando consequentemente, a menor 

concentração de insulina pós-prandial, suprimindo a fome, melhorando a glicemia e reduzindo 

a secreção de insulina, contudo, mais estudos são necessários (JENKINS et al., 1990; 

JENKINS, 1997).  

          Em relação à lipemia, o atual estudo mostrou que o TG foi a única fração lipídica que 

reduziu com a menor FA, de igual forma o consumo de carboidratos (%) foi menor no grupo 

em questão, o que pode ter favorecido esse resultado, além disso, outra hipótese é a 

possibilidade de maiores concentrações de insulina pós-prandial estimulando a lipoproteína 

lipase do tecido adiposo para hidrolisar o TG em ácido graxo não esterificado e glicerol para 

ser armazenado (YAZICI; SEZER, 2017). 

          Heden et al. (2013) perceberam em oito mulheres com obesidade submetidas a dieta com 

1500 calorias (14% de proteína, 21% de lipídios e 65% de carboidratos) fracionadas em três e 

seis refeições líquidas (consumidas em doze horas e amostras de sangue coletadas a cada 30 

minutos), que a menor FA altera menos a área incremental sob curva para TG e insulina pós-

prandiais e não tem efeito sobre o CT. Poston et al. (2005) conduziram um estudo avaliando a 

influência da FA (três e seis refeições por dia, dieta hipocalórica) em homens e mulheres com 

sobrepeso e obesidade, no peso, glicemia, insulinemia e lipidograma, por 24 semanas, sendo 

nenhuma diferença percebida entre os grupos.  

          Os hormônios gastrointestinais, dentre eles a grelina, exercem regulação na ingestão 

alimentar, apetite e homeostase energética em humanos (PERRY; WANG, 2012). Estudo 

comparando mulheres com obesidade e eutróficas, mostrou que as concentrações plasmáticas 

em jejum de grelina total e ativa e sua diminução pós-prandial foram menores nas mulheres 

com excesso de peso corporal e postula-se que a dieta hipocalórica possa melhorar a 

sensibilidade à grelina nesses indivíduos (PURNELL; CUMMINGS; WEIGLE, 2007; 

ZWIRSKA-KORCZALA et al., 2007).  
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No presente estudo, não foi observada diferença na concentração plasmática de grelina 

ativa em jejum antes e após a intervenção com dieta hipocalórica entre os grupos. Em 

contrapartida, o grupo com menor FA aumentou a secreção de grelina após a intervenção 

dietética. Salientamos que no nosso estudo, ambos os grupos apresentaram perda de peso e 

consumo energético semelhantes e parece que esses fatores estão mais relacionados com 

alterações da grelina que a própria FA durante o dia.  

Pesquisa analisou o efeito da dieta hipocalórica com diferentes FA (dois e seis refeições 

por dia), na secreção de grelina ativa de jejum, em 54 mulheres com sobrepeso e obesidade, e 

verificou que a menor FA levou a maior redução do peso corporal, assim como aumentou a 

concentração plasmática do hormônio ativo e se relacionou positivamente com alterações no 

IMC (BELINOVA et al., 2017b). A elevação da grelina ativa em jejum pode ser considerado 

um fator benéfico por estimular a fome no período da manhã, uma vez que a omissão do 

desjejum está associada ao aumento do risco de descontrole glicêmico e adiposidade visceral, 

apesar da mesma ingestão diária de energia. Além disso, esse aumento pode ter ocorrido na 

menor FA devido ao maior tempo de jejum entre as refeições (BELINOVA et al., 2017a; 

MEKARY et al., 2012; REUTRAKUL et al., 2014). Em contrapartida, a elevação da grelina 

ativa em longo prazo pode ocasionar dificuldade na adesão ao tratamento dietético, uma vez 

que se trata de um homônio orexigêno (MAKRIS et al., 2017). 

Estudo realizado em homens com sobrepeso randomizados em três grupos (jejum de 

oito horas, duas e doze refeições por dia) submetidos a ingestão de dieta normocalórica, 

observou que não houve mudança na concentração de grelina total de jejum entre os grupos 

(SOLOMON et al., 2008). Outra pesquisa incluindo 66 indivíduos com obesidade objetivou 

avaliar se a perda de peso induzida por dieta hipocalórica é capaz de alterar a secreção de grelina 

ativa em jejum, e mostrou que no grupo que perdeu mais de cinco por cento da massa corporal 

total inicial, comparado ao grupo sem redução de peso, não alterou a concentração desse 

hormônio ativo após a intervenção (DE LUIS et al., 2008). 

Alterações no comportamento alimentar podem se relacionar com possíveis mudanças 

hormonais, no padrão de sono e por situação de estresse, dentre outras (YAU; POTENZA, 

2013). Os hormônios gastrointestinais, como a grelina, podem estar associados com 

modificações na ingestão alimentar, porém, em nosso estudo não observamos, no período 

inicial, relação entre a secreção de grelina ativa e a ECAP (MURRAY et al., 2014). 

 Existe evidência de que a perda de peso em indivíduos com obesidade mórbida 

promoveu o aumento da concentração plasmática de grelina total em jejum acompanhado de 
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diminuição da fome (SCHINDLER et al., 2004). Pesquisa transversal recente incluindo 54 

mulheres com obesidade e ovário policístico observou que não houve associação entre a 

produção de grelina total em jejum e pós-prandial com a fome, após alimentação ad libitum 

(JAPUR et al., 2019). Destacamos que em nosso estudo foi avaliada a grelina ativa, que 

representa a porção da grelina total com ação mais pronunciada na sensação de fome. Em 

acréscimo, verificamos que não ocorreu relação entre a perda de peso e a secreção de grelina 

ativa após a intervenção, da mesma forma, não houve relação na alteração no comportamento 

da secreção desse hormônio orexígeno com a perda de peso corporal. Estudo realizado em 13 

indivíduos com obesidade, submetido à dieta hipocalória, mostrou que a redução do peso 

corporal levou ao aumento da grelina ativa e não ativa de jejum com consequente queda no 

período pós-prandial (CUMMINGS et al., 2002b). 

          É descrito na literatura que pode haver alteração na secreção da grelina total dependendo 

da composição alimentar. Em indivíduos eutróficos, o consumo lipídico pode suprimir com 

menor eficácia o hormônio orexígeno ativo ou total, comparado com o carboidratos ou 

proteínas, observados após a ingestão de três refeições testes cada uma composta por 80 por 

cento do macronutriente analisado (FOSTER-SCHUBERT et al., 2008). No presente estudo, 

não encontramos relação entre o consumo lipídico com a concentração da grelina, no momento 

basal, porém, o consumo de lipídios não diferiu entre os grupos o que poderia explicar a não 

relação com a secreção do hormônio ativo. Também salienta-se que nossa prescrição foi de uma 

dieta hipocalórica e normolipídica e o estudo feito por Foster-Schubert et al (2008) utilizou 

refeição teste com carga de lipídios para avaliação da secreção de grelina. Em eutróficos é 

apontado que a ingestão de dieta rica em AGPI, por sete dias, levou a redução na secreção 

grelina total em jejum (STEVENSON; PATON; COOPER, 2017).  

          Diferente do estudo supracitado, nossa prescrição manteve a distribuição normal das 

frações lipídicas da dieta, não utilizando dieta rica em AGPI. O maior consumo de carboidratos 

e de lipídios totais não propiciou alteração na secreção de grelina total em homens com 

sobrepeso e obesidade, de igual modo foi observado no presente estudo, uma vez que não 

observamos relação entre a grelina ativa em jejum com a ingestão proteica, glicídica e de AGPI 

(ADAMSKA-PATRUNO et al., 2018). Enfatizamos que os nutrientes avaliados apresentaram 

consumo semelhante entre os grupos, sem utilização de cargas, o que pode incluenciar na 

ausência de relação com a grelina. 

Dentre as limitações do presente estudo podem ser citados o número reduzido de 

mulheres que concluíram a pesquisa, porém, a amostra foi homogênea, incluindo participantes 
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em idade fértil, mesmo sexo, com semelhança na classificação do IMC e sem comorbidades, o 

que minimiza as diferenças metabólicas. Ademais, o tempo de intervenção foi de 12 semanas 

não podendo afirmar os possíveis efeitos da FA em longo prazo. 

 

8 Conclusões 

          O consumo das dietas hipocalóricas com diferentes frequências por um período de 12 

semanas reduziu o peso corporal, IMC, PC, ECAP, MGC (kg), insulina e HOMA-IR. 

Independente da FA, a dieta moderadamente reduzida em energia promoveu a diminuição do 

peso e a melhora na composição coporal. 

          O menor número de refeições ingeridas por dia parece ter melhores resultados na 

trigliceridemia e no aumento da MLG (%) em mulheres com obesidade. No entanto, é sugestivo 

que o maior número de refeições ao longo do dia pode favorecer o aumento da sensibilidade à 

insulina.  

          A redução da FA levou ao aumento na secreção de grelina ativa, contudo, mais estudos 

são necessários para avaliar a influência da FA na secreção desse hormônio e o seu impacto na 

ingestão alimentar e composição corporal. Além disso, são necessárias mais investigações a 

respeito das diferentes FA e seus efeitos nos lipídios plasmáticos. 

          Ambos os grupos demostraram mudanças na FA, seguiram a prescrição dietética 

proposta e os intervalos entre as refeições, portanto, as FA resultaram em boa adesão à dieta. 

G1 e G2 diminuiram a ingestão calórica e elevaram a ingestão de proteínas, todavia, G1 reduziu 

o consumo de lipídios totais (%) e aumentou o número de refeições, enquanto que em G2 

ocorreu a menor ingestão de carboidratos (%) e número de refeições. 

          As diferentes FA não foram capazes de alterar o GE e a oxidação de substratos, apesar 

da redução na massa corporal em ambos os grupos, e do aumento da MLG (%) em G2, a TMR 

permaneceu constante. Ademais, as dietas foram capazes de influenciar o metabolismo 

glicídico, reduzindo a insulina, assim como a sua resistência. 

Uma vez que há poucos ensaios clínicos avaliando o efeito da FA na composição 

corporal, glicemia, lipemia, grelina ativa e gasto energético em indivíduos com obesidade, além 

da heterogeneidade dos resultados apontados nas pesquisas, é relevante que mais estudos 

controlados sejam conduzidos a fim de apontarem novas possibilidades que favoreçam o 

tratamento dietético na obesidade. Diante dos resultados encontrados no presente estudo, 

também se sugere que a genotipagem dos participantes seja conduzida, o que poderia auxiliar 

na interpretação dos resultados da grelina ativa. 
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ANEXO 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução no 196, de 10 de outubro de 1996. Conselho Nacional de Saúde. 

Prezada, 

 A Sra. está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa “Influência da 

frequência das refeições no plano alimentar hipocalórico na perda de peso corporal, glicemia, 

lipemia, grelina sérica e gasto energético de mulheres com obesidade”, de responsabilidade dos 

pesquisadores Erika Duarte Grangeiro e Eliane Lopes Rosado. O estudo tem como objetivo 

avaliar a influência do fracionamento das refeições (número de refeições por dia) dentro de um 

plano alimentar hipocalórico na perda de peso, composição corporal, glicemia, lipemia, grelina 

sérica e gasto energético do seu corpo. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa contribuirão no tratamento da obesidade por meio 

da dieta, apontando uma possível estratégia para auxiliar na perda e manutenção do peso 

perdido. 

A Sra. deverá inicialmente comparecer ao Instituto de Nutrição Josué de Castro (INJC) 

para a coleta de dados referente a este estudo. Será necessário responder a um questionário de 

informações gerais e dietéticas.  

Na segunda consulta, a Sra. deverá chegar ao Laboratório de Avaliação Nutricional 

(LANUTRI) na UFRJ em jejum de doze horas, trazendo os registros dietéticos preenchidos. 

Iremos para o Laboratório de Análises Clínicas (LACFAR), onde será feita coleta de sangue 

(15 mL) para avaliação de glicose, insulina, gordura no sangue e um hormônio chamado grelina 

que está associado com seu apetite. O sangue será utilizado apenas para esta pesquisa e será 

coletado na sua veia do antebraço, por pessoal devidamente treinado com assepsia e higiene, 

seguindo todas as normas de segurança, utilizando material descartável. Em seguida, iremos 

para o Laboratório de Avaliação Nutricional para avaliar seu peso e sua altura, e as 

circunferências da cintura utilizando fita métrica. Também iremos avaliar a sua composição 

corporal pela bioimpedância elétrica (BIA) e pelo DEXA. A BIA está no LANUTRI, mas o 

DEXA no HUCFF. Logo após faremos a avaliação do gasto energético por meio de um aparelho 

de calorimetria indireta. Estas medidas de composição do corpo e do seu gasto de energia não 

lhe trará risco algum. Ao final, a Sra. receberá um plano alimentar reduzido em calorias, 

equilibrado e individualizado. Será feito acompanhamento quinzenal para avaliar seu peso e 
esclarecer dúvidas em relação ao plano alimentar. Ao final do período a Sra. será avaliada 

novamente, igualmente feito no primeiro encontro. 

A Sra. não sofrerá grave considerável com a participação no estudo. Os desconfortos 

são aqueles associados com a coleta de sangue. Eventualmente, a coleta de sangue poderá 

provocar hematoma. Os equipamentos e materiais usados para a coleta de sangue serão 

descartáveis. Todo material coletado será utilizado apenas para esta pesquisa.  

Os resultados da pesquisa serão fornecidos somente no final do estudo, quando a Sra. 

será orientada nutricionalmente para ajudar no seu tratamento, baseando-se nos resultados 

obtidos no estudo e em recomendações nutricionais já estabelecidas. 

Em qualquer etapa do estudo, a Sra. terá acesso ao profissional responsável que poderá 

ser encontrado nos telefones: (21) 3938 -6601 (Instituto de Nutrição Josué de Castro/UFRJ), 

(21) 98105-4499 (Dra. Eliane) ou (21) 97216-0611 (Nutricionista Erika). Se a Sra. tiver alguma 
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consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/HUCFF/UFRJ – R. Prof. 

Rodolpho Paulo Rocco, n.° 255, Cidade Universitária/Ilha do Fundão, 7º andar, Ala E - pelo 

telefone 3938-2480, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, ou por meio do e-mail: 

cep@hucff.ufrj.br. 

É garantida a liberdade de querer não participar do projeto de pesquisa ou de retirar o 

consentimento a qualquer momento, no caso da aceitação, sem qualquer prejuízo à continuidade 

de seu tratamento na instituição. 

Os resultados serão analisados em conjunto com os resultados das outras voluntárias, 

não sendo divulgada a identificação de nenhuma voluntária. Os resultados serão apresentados 

em revistas e congressos científicos. 

Tanto os resultados de seus exames, quanto a avaliação do prontuário somente será 

realizada pelos pesquisadores deste estudo e pelos profissionais que estarão relacionados com 

seu atendimento e que estarão cuidando da Sra., e não será permitido que outras pessoas vejam 

seus resultados, garantindo proteção contra qualquer tipo de discriminação. 

A Sra. poderá, em qualquer momento do estudo, pedir informações e até se atualizar 

quanto aos resultados parciais da pesquisa. A Sra receberá uma via do documento, assinada 

pela participante de pesquisa e pelo pesquisador, e rubricada em todas as páginas por ambos. 

Esta pesquisa não lhe trará despesas, ou seja, a Sra. não pagará pelos exames e pelas 

demais avaliações. Também não terá compensações financeiras relacionadas à sua participação 

durante e ao final do estudo. 

Caso ocorra algum dano pessoal resultante do estudo Sra. terá direito ao atendimento 

pelos pesquisadores ou encaminhamento na Instituição. 

 

 

Termo de Consentimento 

 Eu, _______________________________________________________, RG nº 

___________________ acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações 

sobre o estudo acima citado. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade 

e de esclarecimentos permanentes. Concordo em participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa acima descrito e poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido, ou no meu atendimento nesta Instituição. Também abro mão de indenizações ou 

ressarcimentos neste estudo. 

 

________________________________ 

Nome do voluntário 

 

___________________________________                                    Data: ___/___/_____ 

       (Assinatura do voluntário) 

 

___________________________________                                     Data: ___/___/_____ 

      Profa. Dra. Eliane Lopes Rosado 

      (Pesquisador responsável) 

 

___________________________________                                     Data: ___/___/_____ 

      Nutricionista Erika Duarte Grangeiro 

               (Pesquisador) 

mailto:cep@hucff.ufrj.br
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ANEXO 3 

Checklist CONSORT 

 

 

 



86 
 

 

ANEXO 4 

Formulário de recrutamento on line 
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Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Instituto de Nutrição Josué de Castro 
Projeto: Influência da frequência das refeições do plano alimentar hipocalórico na 

perda de peso corporal, glicemia, lipemia, grelina plasmática e gasto energético 

de mulheres com obesidade. 

Coordenação: Prof. Dra. Eliane Lopes Rosado  

 

ANEXO 5 

Questionário de elegibilidade 

Nome:______________________________________   Data:_________________________ 

1. Avaliação clínica e nutricional 

 

Você apresenta algum problema de saúde, por exemplo: 

(  ) Diabetes (açúcar alto no sangue) 

(  ) Esteatose (gordura no fígado) ( ) Hepatite ( ) Cirrose 

(  ) Queixas urinárias (ardência ou queimação quando urina) 

(  ) Problema de estômago (azia, queimação, indigestão) ( ) Úlcera ( ) Gastrite  

(  ) Doença cardíaca (angina, infarto do miocárdio, insuficiência) 

(  ) Hipertensão arterial sistêmica (Pressão alta) 

(  ) Sinusite ( ) Asma 

(  ) Hipertireoidismo ( ) Hipotireoidismo 

(  ) Anemia 

(  ) Dor de cabeça ou enxaqueca 

(  ) Doença neurológica (Parkinson, esclerose, etc...) 

(  ) Doença inflamatória intestinal 

(  ) Dores ( ) Costas ( ) Pernas ( ) Articulações ( ) Artrite 

(  ) Outro, especifique________________________________________________ 

 

Você utiliza algum destes medicamentos?  

(  ) Aspirina 

(  ) Outras drogas anti-inflamatórias, analgésicas ou derivados de cortisona 

(celestone, decadron, meticorten, etc...) 

(  ) Calmantes, ou drogas para diminuir a tensão ou nervosismo, ou para dormir 

(diazepam, valium, lexotan, lorax, etc...) 
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(  ) Medicação para depressão (trofanil, anafranil, tryptanol, etc...) 

(  ) Anticonvulsivante (para ataque epiléptico) 

(  ) Anticoncepcional (“pílula”) 

(  ) Medicação para baixar a pressão arterial 

(  ) Medicação para asma ou bronquite 

(  ) Diuréticos (lasix, higroton, etc...) 

(  ) Hormônios (puran, cynomel, levoid, etc...) 

(  ) Medicação para diabetes 

(  ) Medicação do tipo haldol, equilid, amplictil, neozine (antipsicótico) 

(  ) Antibióticos 

(  ) Pílulas para emagrecer ou diminuir o apetite  

(  ) Outras 

 

Uso de medicamentos, suplementos, fitoterápicos e outros para perda de peso (atual e nos 

últimos 3 meses) ( )  sim ( ) não  

_____________________________________________________________________ 

Você ainda menstrua? 

 ( ) sim ( ) não 

Atualmente você fuma? 

( ) sim ( ) não. Já fumou antes? ( ) sim ( ) não  

Por quanto tempo fumou? ______________ Há quanto tempo parou? ___________  

Faz algum tipo de dieta atualmente? 

( ) sim ( ) não Qual? ________________________ 

 

2.  Avaliação antropométrica 

 

Estatura 1: __________m  Estatura 2: __________m  Estatura média: __________ m 

Peso atual:_______kg  

IMC atual: _______ Kg/m2  
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Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Instituto de Nutrição Josué de Castro 

Projeto: Influência da frequência das refeições no plano alimentar hipocalórico na 

perda de peso corporal, glicemia, lipemia, grelina plasmática e gasto energético de 

mulheres com obesidade. 

Coordenação: Prof. Dra. Eliane Lopes Rosado  

 

ANEXO 6 

Questionário geral 

Data: _____/____ / 2019                                                                código: ____________  

 

1. Identificação  

Nome:_________________________________________________________________ 

e-mail:______________________________________________________________  

Telefones: ___________________________________ possui whatsapp? Sim ( ) não ( )  

Endereço:______________________________________________________________ 

Número:_____________Complemento:_______________Bairro:__________________ 

Data de nascimento: ____/____/________ Idade: ________ anos.  

Naturalidade: _________________________ Nacionalidade: ____________________  

 

2. Dados sociais 

Qual a sua escolaridade? 

( ) 1º grau incompleto ( ) 1º grau completo ( ) 2º grau incompleto ( ) 2º grau completo ( ) Superior 

incompleto ( ) Superior completo ( ) Pós-graduando 

Qual é a sua ocupação (profissão) atualmente?  

 ____________________ 

 

Está trabalhando no momento?  

( ) Sim, período integral ( )Sim, período parcial ( ) Sim, mas em “bicos” ( ) Não 

Suas atividades profissionais (trabalho ou escola) são: ( ) diurnas  ( ) noturnas 

Qual é a sua renda familiar? (em salários mínimos) 

( ) ½ - 1 ( ) 1 - 2 ( ) 2 - 5 ( ) 5 - 10 ( ) 10 - 20( ) Mais que 20 ( ) Não sabe 

Qual é seu estado civil ou situação conjugal atual?  
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( ) casada ou vive com companheiro ( ) solteira; ( ) separada, desquitada ou divorciada () viúva  

Você mora sozinha? 

( ) sim; ( ) não Com quem mora? _________________________  

Incluindo você, quantas pessoas moram na sua casa? _________________________  

A sua casa é: ( ) própria ( ) alugada  ( ) outros_______________ 

Quantos cômodos sua casa possui? ______ cômodos.  

O abastecimento de água da sua residência é feito através de: ( ) rede pública  ( ) poço ou 

nascente; ( ) carro-pipa; ( )outro(s). Qual (is)? __________________________  

 

3. Avaliação Clínica e Nutricional 

 

Você tem história familiar de alguma das doenças que foram citadas acima? 

( ) não ( ) sim Quais? __________________________________________________ 

Você já esteve internado em hospital? 

( ) Não ( ) Sim Qual motivo? _________________________________________ 

Você já engravidou? 

( )  sim ( ) não  

Quantas vezes você engravidou, incluindo abortos e nascimentos mortos? _______ 

Quantos filhos você teve?_______________  

Quantos quilos você ganhou em cada gestação? 

Gestação 1 (  ) Gestação 2 (  ) Gestação 3 (  ) Gestação 4 (  ) 

Sua menstruação é regular? 

( ) sim  ( ) não.  

Qual foi o 1º dia da sua última menstruação?________________________________  

Ingere bebidas alcoólicas atualmente? 

( ) sim ( ) não Tipo de bebida? _________________ Frequência? _________ Quantidade? 

________ 

Você costuma ter diarreia regularmente? 

( ) sim ( ) não  

Você tem o intestino “preso” (constipação)? 

( ) sim ( ) não 

Você costuma ter algum outro sinal / sintoma gastrointestinal (azia, refluxo, náuseas, etc)? 

Qual (is)?__________________________________________________________ 
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Você tem intolerância ou alergia de origem alimentar? 

 ( ) sim ( ) não Qual(is) alimento?__________________________________________ 

Quando começou a ganhar peso (engordar)?  

( ) infância ( ) adolescência ( ) idade adulta ( ) gestação 

História familiar de excesso de peso ou obesidade?  

( ) sim ( ) não ( ) pai ( ) mãe ( ) irmãos  

Não consegue emagrecer há quanto tempo? _______________________________ 

Seu peso mudou nos últimos 6 meses? _________________________________ 

Quais motivos você acha que fizeram ou fazem você ganhar peso? 

( ) Maus hábitos alimentares ( ) Vida profissional ( ) gravidez 

( ) Desequilíbrio emocional ( ) Uso de medicamentos  ( ) Sedentarismo 

( ) Desequilíbrio hormonal ( ) Fazer menos atividade física 

( ) Outros motivos_________________________________________________ 

Quem cozinha regularmente na sua casa? _________________________________  

Você gosta de cozinhar? 

( ) sim ( ) não 

Quantas refeições/semana você cozinha? ______ 

Como você classifica sua mastigação? 

( ) normal ( ) lenta ( ) rápida 

Quantas vezes você come por dia? 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )6 ( )7 ( )8 ( )  

Quais as refeições você faz no dia? 

( ) Café da Manhã ( ) Colação ( ) Almoço ( ) Lanche da Tarde ( ) Jantar ( ) Ceia ( )  Lanches 

Extras (  ) 

Que tipo de alimento você prefere? 

( ) doce ( ) salgado ( ) tudo 

Qual o horário que você sente mais fome? 

 ( ) manhã ( ) tarde ( ) noite ( ) madrugada ( ) dia todo 

Você acorda de madrugada para comer? 

( ) não ( ) às vezes ( ) sempre 

Onde você costuma fazer suas refeições? 

( ) casa ( ) rua ( ) metade em casa e metade na rua ( ) nacasa de parente ou amigo 

Você tem hábito de “beliscar”? 
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( ) não ( ) às vezes ( ) tempo todo 

Você tem fome quanto tempo após ter ingerido uma refeição tipo almoço?  

( ) meia hora após ( ) 1 hora após ( ) 2 horas após ( ) 3 horas após ( ) 4 horas 

após ( ) 5 horas após ( ) 6 horas após ( ) 7 horas após ( ) 8 a 10 horas após ( ) não como nada 

até o dia seguinte 

Quantos copos de água você estima beber por dia? 

( ) 1 a 2 ( ) 3 a 5 ( ) 5 a 10 ( ) + de 10 

 

4. Atividade física:  

 

Nos últimos 3 meses você praticou alguma atividade física regularmente (média de 30 a 40 

minutos, pelo menos 3x/semana)?  

( ) sim ( ) não 

Qual atividade física, quantas vezes por semana e qual duração? 

_________________________________________________________________________ 

Há quanto tempo pratica esta atividade física? ______________________________  

Em que período do dia você costuma dormir? ( ) Manhã ( ) Tarde ( ) Noite 

Quantas horas por dia você costuma dormir? ________________horas. 

 

 

5. Avaliação antropométrica, composição corporal, laboratorial e do gasto 

energético 

 

Avaliação antropométrica 

Parâmetros 
Datas de realização da avaliação 

      

Peso (kg)       

IMC (kg/m²)       

Perímetro da cintura 1 (cm)       

Perímetro da cintura 2 (cm)       

Perímetro da cintura 

(média) 
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Estatura 1 (cm): ____________  Estatura 2 (cm): ____________  Média da estatura (cm): 

____________ 

Avaliação da composição corporal por BIA 

Parâmetros 

Data/Hora de realização da avaliação 

  

Ângulo de fase (0)   

Capacitância do corpo (pF)   

Resistência (ohms)   

Reactância (ohms)   

Massa celular corporal (kg)   

Massa celular corporal (%)   

Massa magra (kg)   

Massa magra (%)   

Massa gorda (kg)   

Massa gorda (%)   

ME/MCC   

TMB (segundo BIA)   

Água intracelular (L)   

Água intracelular (%)   

Água extracelular (L)   

Água extracelular (%)   

Água corporal total (L)   

ACT/Massa magra   

ACT/Peso total    
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Avaliação laboratorial 

Parâmetros 

Data/Hora de realização da avaliação 

  

Glicose jejum (mg/dL)   

Insulina jejum (µU/mL)   

HOMA-IR   

QUICKI   

Colesterol total (mg/dL)   

HDL-c (mg/dL)   

LDL-c (mg/dL)   

VLDL-c (mg/dL)   

Triglicerídios jejum (mg/dL)   

Grelina Ativa    

 

Avaliação do gasto energético 

Parâmetros 

Data/Hora de realização da avaliação 

  

Hora de inicio:   

Hora de término:    

VO2   

VCO2   

Taxa metabólica de repouso (24h)   

Observações   
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Instituto de Nutrição Josué de Castro 

Projeto: Influência da frequência das refeições no plano alimentar hipocalórico na 

perda de peso corporal, glicemia, lipemia, grelina plasmática e gasto energético de 

mulheres com obesidade. 

Coordenação: Prof. Dra. Eliane Lopes Rosado  

 

ANEXO 7 

Avaliação nas reconsultas 

Código:______________________________   Data:______________ 

 

Perguntas a serem realizadas no dia do ensaio clínico 

 

1º Ensaio clínico (0 dia) - Data: ___/___/___ 

 

Você cumpriu o período de jejum para hoje?  

(  ) sim  (  ) nãoInicio do jejum: ___________ 

Você cumpriu o preparo para a calorimetria indireta?  

(  ) sim  (  ) não      Inicio: ___________ 

Usou medicamento nos últimos 15 dias?  

(  ) sim  (  ) nãoQuais? _________________________________________ 

Esteve em período menstrual nos últimos 7 dias?  

(  ) sim  (  ) não 

Está menstruada hoje?  

(  ) sim  (  ) não 

Qual foi a data do 1º dia de sua última menstruação? __________________________________ 

Sua menstruação está prevista para os próximos 7 dias (1 semana)?  

(  ) sim  (  ) não 

Você preencheu o Registro dietético de 3 dias?  
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(  ) sim  (  ) não 

Você realizou algum tipo de atividades física nas últimas 24 horas? 

(  ) sim  (  ) não Quais? _________________________________________ 

 

Aplicação do questionário internacional de atividade física (  ) 

Entrega do registro dietético periódico (  ) 

Entrega da dieta hipocalórica (  ) 

 

2º Reconsulta (15 dia) - Data: ___/___/___ 

Uso de medicamento nos últimos 15 dias?  

(  ) sim  (  ) não 

Quais? ______________________________________________________________ 

Você preencheu o Registro dietético periódico?  

(  ) sim  (  ) não 

Você esta conseguindo seguir com a dieta proposta?  

(  ) sim  (  ) não 

De 0-100% qual o percentual você classifica a sua realização a dieta proposta? 

___________________________________________________________ 

 

3º Reconsulta (45 dia) - Data: ___/___/___ 

Uso de medicamento nos últimos 15 dias?  

(  ) sim  (  ) não 

Quais? ______________________________________________________________ 

Você preencheu o Registro dietético periódico?  

(  ) sim  (  ) não 

Você esta conseguindo seguir com a dieta proposta?  

(  ) sim  (  ) não 

De 0-100% qual o percentual você classifica a sua realização a dieta proposta? 
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___________________________________________________________ 

 

4º Reconsulta (65 dia) - Data: ___/___/___ 

Uso de medicamento nos últimos 15 dias?  

(  ) sim  (  ) não 

Quais? ______________________________________________________________ 

Você preencheu o registro dietético periódico?  

(  ) sim  (  ) não 

Você esta conseguindo seguir com a dieta proposta?  

(  ) sim  (  ) não 

De 0-100% qual o percentual você classifica a sua realização a dieta proposta? 

___________________________________________________________ 

 

5º Ensaio clínico (90 dia) - Data: ___/___/___ 

Você cumpriu o período de jejum para hoje?  

(  ) sim  (  ) nãoInicio do jejum: ___________ 

Você cumpriu o preparo para a calorimetria indireta?  

(  ) sim  (  ) não      Inicio: ___________ 

Usou medicamento nos últimos 15 dias?  

(  ) sim  (  ) nãoQuais? _________________________________________ 

Esteve em período menstrual nos últimos 7 dias?  

(  ) sim  (  ) não 

Está menstruada hoje?  

(  ) sim  (  ) não 

Qual foi a data do 1º dia de sua última menstruação? __________________________________ 

Sua menstruação está prevista para os próximos 7 dias (1 semana)?  

(  ) sim  (  ) não 

Você preencheu o Registro dietético periódico?  
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(  ) sim  (  ) não 

Você realizou algum tipo de atividades física nas últimas 24 horas? 

(  ) sim  (  ) não Quais? _________________________________________ 

Aplicação do questionário internacional de atividade física (  ) 

Aplicação do ECAP ( ) 

 

6º Reconsulta (15 dias após término de tratamento) – Data: ___/___/___ 

Observações gerais (intercorrências, dificuldades em seguir o plano alimentar, uso de 

suplementos, medicamentos ou fitoterápicos desde a última consulta) 

 

1ª reconsulta (15 dias): Data _____/______  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________  

2ª reconsulta (45 dias): Data _____/______  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________  

3ª reconsulta (65 dias): Data _____/______  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________  

 

 

 

 

 



100 
 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Instituto de Nutrição Josué de Castro 

Projeto: Influência da frequência das refeições no plano alimentar hipocalórico na 

perda de peso corporal, glicemia, lipemia, grelina plasmática e gasto energético 

de mulheres com obesidade. 

Coordenação: Prof. Dra. Eliane Lopes Rosado  

 

ANEXO 8 

LISTA DE SUBSTITUIÇÕES 

Atenção: as quantidades descritas ao lado de todos os alimentos equivalem “1 porção”. 

Caso esteja prescrito “2 porções” basta dobrar a quantidade indicada ao lado e assim por 

diante. 

 

Grupo 1A: Vegetais A 

Vegetais A – Crus ou cozidos - à vontade. 

Abobrinha, Acelga, Agrião, Aipo, Alface, Alfafa, Almeirão, Azedinha (ou vinagreira), 

Berinjela, Bertalha, Brócolis, Brotos (alfafa, trevo, brócolis, lentilha, feijão, etc), Caruru, 

Cebola, Cebolinha, Coentro, Cogumelos, Couve, Couve-de-Bruxelas, Couve-flor, Escarola, 

Espinafre, Folhas (abóbora, batata, cenoura, couve-flor, inhame, mandioca, quiabo, uva), Jiló, 

Maxixe, Mostarda, Nabiça, Nabo, Nirá, Ora-pro-nobis, Palmito, Pepino, Pimentões (verde, 

vermelho e amarelo), Rabanete, Repolho, Rúcula, Salsa, Serralha, Taioba, Tomates (comum e 

cereja). 

Grupo 1B:Vegetais B (1 Porção) 

Abóbora cozida – 2 colheres (sopa) cheias 

(72g)  
Chuchu cozido – 6 colheres (sopa) cheias (120g) 

Abóbora refogada – 1 colher (sopa) cheia e ½ 

(45g) 
Chuchu refogado – 2 colheres (sopa) cheias (50g) 

Beterraba cozida - 5 colheres (sopa) cheias 

(100g) 

Ervilha em vagem cozida – 2 colheres (sopa) cheias 

(60g) 

Beterraba crua ralada – 6 colheres (sopa) 

cheias (96g) 

Ervilha em vagem refogada – 1 colher (sopa) cheia 

(30g) 

Cenoura cozida – 4 colheres (sopa) cheias 

(100g) 
Quiabo refogado – 3 colheres (sopa) rasas (60g) 
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Cenoura crua ralada – 8 colheres (sopa) cheias 

(96g) 
Vagem cozida - 5 colheres (sopa) cheias (100g) 

Cenoura refogada – 2 colheres (sopa) cheias 

(50g) 
Vagem refogada – 3 colheres (sopa) rasas (45g) 

 

Grupo 2: Frutas (1 Porção) 

Abacaxi – 1 fatia média (80g) Laranja – 1 unidade pequena (90g) 

Acerola – 10 unidades (120g) Maçã – 1 unidade pequena (90g) 

Ameixa preta fresca – 2 unidades médias (84g) Mamão formosa – 1 fatia pequena (100g) 

Ameixa seca – 5 unidades médias (25g) Mamão papaya – ½ unidade pequena (135g) 

Ameixa vermelha fresca – 5 unidades médias 

(80g) 
Manga espada – 1 unidade pequena (80g) 

Amora – 20 unidades (80g) Manga adem / tommy – ¼ unidade média (80g) 

Banana-prata – 1 unidade média (40g) Maracujá – 1 unidade média (50g) 

Cajá-manga – 2 unidades médias (110g) Melancia – 1 fatia média (200g) 

Caju – 1 unidade grande (90g) Melão – 2 fatias médias (180g) 

Caqui – ½ unidade média (55g) Morango – 10 unidades médias (120g) 

Carambola – 2 unidades pequenas (100g) Nêspera – 4 unidades médias (108g) 

Damasco seco – 6 unidades (42g) Pêra – 1 unidade pequena (90g) 

Figo – 2 unidades médias (110g) 
Pêssego – 2 unidades médias (120g) ou 1 unidade 

grande (110g) 

Fruta do conde – 1 unidade pequena (50g)  Pitanga – 25 unidades médias (125g) 

Goiaba – ½ unidade média (85g) Romã – 1 unidade média (90g) 

Jabuticaba – 16 unidades (80g) Tangerina – 1 unidade pequena (100g) 

Jaca – 4 bagos (48g) Tâmara seca – 3 unidades (20g) 
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Jambo – 4 unidades médias (160g) 
Uva - 12 unidades médias ou 25 pequenas ou 8 

grandes (100g) 

Kiwi – 1 unidade média (80g) Uva passa – 1 colher (sopa) cheia (18g) 

 

Grupo 3: Leite e Derivados (1 Porção) 

Cream cheese Danúbio® light – 1 colher (sopa) 

cheia e ½ (45g) 

Leite desnatado – 1 xícara (chá) cheia (200mL) 

Iogurte Activia® Polpa tradicional – 1 pote (100g) Leite desnatado em pó – 2 colheres (sopa) cheias 

(20g) 

Iogurte Activia® Polpa 0% – 2 potes (200g) Leite semi-desnatado – 1 xícara (chá) cheia 

(200mL) 

Iogurte Activia® líquido – ½ unidade (90g) ou ½ 

xícara (chá) 

Leite semi-desnatado em pó – 1 colher (sopa) 

cheia e ½ 

Iogurte Activia® líquido 0% – 1 copo (duplo) cheio 

(240mL) 

Polenguinho® - 1 unidade e ½ (30g) 

Iogurte light Corpus® bandeja – 2 potes (90 a 100g 

cada) 

Polenguinho® light - 2 unidades (40g) 

Iogurte light Corpus® frasco – 2 unidades (170g 

cada) 

Queijo cottage – 5 colheres (sopa) cheias (100g) 

Iogurte light Corpus® garrafa – 1 xícara cheia e ½ 

(300g) 

Queijo minas/frescal – 1 fatia média (30g) 

Iogurte natural desnatado – 1 unidade (200g) Requeijão– 2 colheres (sopa) rasas (30g) 

Iogurte polpa frutas tradicional – 1 unidade (90) Ricota – 2 fatiasmédias (70g) 

 

Grupo 4: Pães, Biscoitos e Cereais (1 Porção) 

Aveia em flocos – 2 colheres (sopa) cheias (30g) Biscoito maisena / maria – 5 unidades (25g) 

Biscoito água e gergelim Piraquê® – 4 unidades 

(30g) 
Granola – 2 colheres (sopa) cheias (22g) 
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Biscoito água e sal Levíssimo Bauducco® / 

Triunfo® – 5 unidades (30g) 

Pão árabe / sírio tradicional ou integral – 1 

unidade média (50g) 

Biscoito água light Piraquê® – 10 unidades (25g) Pão forma integral – 2 fatias (50g) 

Biscoito Club Social® / Toda Hora®– 1 embalagem 

(26g) 
Pão forma tradicional – 2 fatias (50g) 

Biscoito cream cracker ou água – 4 unidades (25g) Pão francês – 1 unidade média (50g) 

Biscoito cream cracker integral Levíssimo / 

Nestlé® – 5 unidades (30g) 

Torrada Wickbold® / Bauducco® - 5 unidades 

(40g) 

 

Grupo 5: Arroz, cereais, massas e vegetais C (1 Porção) 

Aipim cozido – 1 pedaço médio (100g)  Milho enlatado – 5 colheres (sopa) cheias (120g)  

Angu – 3 colheres (sopa) cheias (105g)  Milho espiga – 1 unidade grande (100g)  

Arroz branco / integral – 3 colheres (sopa) cheias 

(75g)  

Nhoque ao molho de tomate – 3 colheres (sopa) 

cheias (90g) 

Batata baroa cozida – 3 colheres (sopa) cheias 

(105g)  
Pão forma integral ou tradicional – 2 fatias (50g)  

Batata doce cozida – 3 colheres (sopa) cheias (126g)  Pão francês – 1 unidade média (50g)  

Batata-inglesa cozida picada – 6 colheres (sopa) 

cheias (180g)  
Pirão – 3 colheres (sopa) cheias (90g)  

Inhame cozido picado – 3 colheres (sopa) cheias 

(105g)  
Purê de batata – 2 colheres (sopa) cheias (90g)  

Macarrão ao molho de tomate – 1 pegador (110g) ou 

5 colheres (sopa) cheias (125g)  
 

 

Grupo 6: Leguminosas (1 Porção) 
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Ervilha – 5 colheres (sopa) cheias (135g)  
Grão de bico cozido – 3 colheres (sopa) cheias 

(66g)  

Feijão cozido –1 concha (média) cheia (140g) Lentilha cozida – 5 colheres (sopa) cheias (90g)  

 

Grupo 7: Carnes, aves, peixes e outros pratos principais (1 Porção) 

Almôndega caseira de carne (assada ou cozida) – 2 

unidades médias (100g) ou 3 pequenas (90g)  

Peixe grelhado – 1 filé grande ou 1 posta média 

(180g)  

Bife magro grelhado – 1 bife pequeno (83g) 
Peito frango assado/ensopado s/ pele – 1 peito 

pequeno (130g)  

Bife rolê – 1 unidade grande (130g)  Peru assado s/ pele – 3 fatias grandes (150g)  

Carne assada – 1 fatia pequena (80g) 
Sobrecoxa frango assada/ensopada s/ pele – 1 

unidade grande (95g)  

Carne magra picada ensopada – 4 colheres (sopa) 

cheias (120g)  

Caso substitua o jantar por lanche, substituir 

a proteína por: 

Carne moída – 4 colheres (sopa) cheias (100g)  

1) Atum light com requeijão light – 1 lata atum 

sem óleo (light) (110g) + 2 colheres (sopa) rasas 

de requeijão (30g) OU 

Coxa de frango assada/ensopada s/ pele – 2 unidades 

grandes (110g)  
2) Blanquet peru light – 24 fatias (170g)OU 

Filé peito frango grelhado – 1 filé médio (130g)  3) Peito peru light – 12 fatias (160g) OU 

Ovo de galinha inteiro cozido – 3 unidades (135g)  4) Presunto peru light – 12 fatias (160g) OU 

Ovo mexido – 7 colheres (sopa) cheias (105g)  
5) 1 Porção Grupo 3 (Leite e Derivados) + ½ 

Porção Grupo 7 Carnes, aves, peixes e outros). 

Peixe ensopado – 1 filé grande ou 1 posta média 

(180g)   
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Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Instituto de Nutrição Josué de Castro 

Projeto: Influência da frequência das refeições no plano alimentar hipocalórico na perda de peso 

corporal, glicemia, lipemia, grelina plasmática e gasto energético de mulheres com obesidade. 

Coordenação: Prof. Dra. Eliane Lopes Rosado  

 

ANEXO 9 

ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS 

 

RESPEITE O HORÁRIO DAS REFEIÇÕES e CONSUMA A ALIMENTAÇÃO 

RECOMENDADA. 

-Beba, aproximadamente, 10 copos de água por dia.  

- Prefira os alimentos cozidos, assados e grelhados.  

- Não utilize temperos prontos (industrializados).  

- Não mantenha o saleiro na mesa durante as refeições.  

- Evite o consumo de refrigerantes, açúcar, bolos confeitados, biscoitos recheados, chocolate e 

doces em geral.  

- Sempre que na preparação dos alimentos for utilizada farinha de trigo ou farinha de rosca, 

reduzir 1 colher de sopa de arroz da quantidade prescrita.  

- Condimentos como: alho, salsa, cebolinha, pimentão, limão, canela, cravo, orégano, louro, 

erva - doce, açafrão, baunilha, coentro, colorau, gengibre e hortelã poderão ser utilizados à 

vontade. Utilizar limão e 1 colher de chá óleo de oliva (azeite) para tempero de saladas.  

- Os alimentos devem ser preparados com quantidades moderadas de sal e óleo vegetal. Evitar 

preparações fritas e empanadas. Para cada xícara de arroz cru – utilizar 1 colher de sobremesa 

de óleo e para cada xícara de feijão cru – utilizar 2 colheres de sobremesa  

- Preferir peixe ou frango sem pele e a carne bovina com o mínimo de gordura possível. Os 

cortes mais magros de carne bovina são: patinho, chã, lagarto, músculo e alcatra. O peixe deve 

ser consumido pelo menos duas vezes na semana (corvina, cação, galo, anchova, merluza, 

pescada, sardinha e namorado).  

- Evitar os alimentos: enlatados, embutidos (lingüiça, salsicha, salame, mortadela, hambúrguer 

e presunto), conservas, caldos concentrados, queijos amarelos (mussarela, prato, provolone, 

etc) e temperos prontos.  

- Preferir adoçantes – Não exagerar na quantidade – Recomendados: Finn (aspartame), Gold 

(aspartame + acessulfame K), Línea (sucralose + acessulfame K)ou stevita.  

- Consumir até 200 mL de suco durante as refeições. Dar preferência à ingestão de líquidos 

entre as refeições. 
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Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Instituto de Nutrição Josué de Castro 

Projeto: Influência da frequência das refeições no plano alimentar hipocalórico na 

perda de peso corporal, glicemia, lipemia, grelina plasmática e gasto energético 

de mulheres com obesidade. 

Coordenação: Prof. Dra. Eliane Lopes Rosado  

 

ANEXO 10 

Registro Dietético de três dias 

 

Nome: __________________________________________ Data: ___/___/___ 

Olá! Obrigada por participar da nossa pesquisa. A sua participação é muito importante para 

nós! 

 

Por favor, LEIA COM ATENÇÃO as instruções abaixo para fazer o seu Registro 

Alimentar corretamente. Se você tiver qualquer dúvida na hora de preencher, releia as 

instruções ou ligue para uma das pesquisadoras para tirar a sua dúvida: 

Erika: 9 7216 0611 

Eliane: 9 8105 4499 

 

 

1. Anote tudo na hora que você tiver comendo: o tipo de comida ou bebida, as quantidades e 

até as marcas, se você souber. Não deixe para anotar depois que tiver acabado de comer para 

que você não se esqueça de anotar nada. 

2. Escreva TODAS as comidas ou bebidas que você comer ou beber durante o dia inteiro, até 

mesmo uma bala, chicletes, “beliscadas” etc. 

3. Anote o máximo de informações, como por exemplo, se você comeu feijão ou feijoada, se 

o bife era empanado, etc. Se você mesmo (a) preparar a sua refeição, escreva se refogou, quais 

os ingredientes você usou e o quanto de cada. Também escreva se colocou algum molho ou 

tempero. 

4. Escreva a colher utilizada nas medidas (café, chá, sobremesa, sopa ou de arroz). Se estava 

cheia (fazendo um “morro alto”) ou rasa (fazendo um “morro baixinho”); o tamanho da concha 

ou da escumadeira utilizada. 

Tente descrever bem as porções de acordo com os exemplos a seguir: 1 coxa média de frango 

frita com pele / 4 colheres de sopa de cenoura crua ralada. 

5. Coloque o tamanho dos alimentos (pequeno, médio e grande). Por exemplo: uma maçã 

pequena, uma pera grande, 1 fatia média de abacaxi. 

6. Diga no seu registro o tipo de pão que você costuma comer: pão de forma, branco, francês, 

integral, etc. Anote tudo que você colocou no pão (manteiga, margarina, geleia, requeijão, 

queijo, etc e diga qual foi o tipo: se era comum ou light ou diet ou 0% de gordura, etc). Anote 

todos os ingredientes utilizados nas saladas e sanduíches (exemplo: alface, tomate, vinagrete, 

cenoura crua ralada e etc.) 
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7. Você só precisa preencher a tabela com o que você comeu ou bebeu, não precisa escrever em 

todos os “quadradinhos”. Mas se precisar use mais folhas para escrever o seu registro alimentar. 

É muito importante que não falte nenhuma informação. 

 

Atenção: para escrever o DIA 3 você deve escolher um dia atípico, ou seja, um dia que não 

seja comum. Pode ser sábado ou domingo ou feriado ou dia de folga. 
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Data: ________/________/________ 

 

Dia da semana: ( ) 2ª feira ( ) 3ª feira ( ) 4ª feira ( ) 5ª feira ( ) 6ª feira 

Refeição Alimentos Quantidade 

Desjejum 

Hora: 

Local: 

  

Colação 

Hora: 

Local: 

  

Almoço 

Hora:  

Local: 

  

Lanche 

 

Hora: 

Local: 

  

Jantar 

 

Hora: 

Local: 

  

Ceia 

Hora: 

Local: 

  

 

Dia 1 
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Data: ________/________/________ 

Dia da semana: ( ) 2ª feira ( ) 3ª feira ( ) 4ª feira ( ) 5ª feira ( ) 6ª feira 

Refeição Alimentos Quantidade 

Desjejum 

Hora: 

Local: 

  

Colação 

Hora: 

Local: 

  

Almoço 

 

Hora:  

Local: 

  

Lanche 

 

Hora: 

Local: 

  

Jantar 

Hora: 

Local: 

  

Ceia 

Hora: 

Local: 

  

 

Dia 2 
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Data: ________/________/________ 

 

Dia da semana: ( ) 2ª feira ( ) 3ª feira ( ) 4ª feira ( ) 5ª feira ( ) 6ª feira 

Refeição Alimentos Quantidade 

Desjejum 

Hora: 

Local: 

  

Colação 

Hora: 

Local: 

  

Almoço 

 

Hora:  

Local: 

  

Lanche 

Hora: 

Local: 

  

Jantar 

Hora: 

Local: 

  

Ceia 

Hora: 

Local: 

  

 

Dia 3  

(Final de semana 

ou feriado) 
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Projeto: Influência da frequência das refeições no plano alimentar hipocalórico na 

perda de peso corporal, glicemia, lipemia, grelina plasmática e gasto energético 

de mulheres com obesidade. 

Coordenação: Prof. Dra. Eliane Lopes Rosado  

 

ANEXO 11 

Registro Dietético Periódico 

 

Nome: __________________________________________ Data: ___/___/___ 

 

Por favor, LEIA COM ATENÇÃO as instruções abaixo para fazer o seu Registro 

Alimentar corretamente. Se você tiver qualquer dúvida na hora de preencher, releia as 

instruções ou ligue para uma das pesquisadoras para tirar a sua dúvida: 

Erika: 9 7216 0611 

Eliane: 9 8105 4499 

 
1. Anote tudo na hora que você tiver comendo: o tipo de comida ou bebida, as quantidades e 

até as marcas, se você souber. Não deixe para anotar depois que tiver acabado de comer para 

que você não se esqueça de anotar nada. 

2. Escreva TODAS as comidas ou bebidas que você comer ou beber durante o dia inteiro, até 

mesmo uma bala, chicletes, “beliscadas” etc. 

3. Anote o máximo de informações, como por exemplo, se você comeu feijão ou feijoada, se 

o bife era empanado, etc. Se você mesmo (a) preparar a sua refeição, escreva se refogou, quais 

os ingredientes você usou e o quanto de cada. Também escreva se colocou algum molho ou 

tempero. 

4. Escreva a colher utilizada nas medidas (café, chá, sobremesa, sopa ou de arroz). Se estava 

cheia (fazendo um “morro alto”) ou rasa (fazendo um “morro baixinho”); o tamanho da concha 

ou da escumadeira utilizada. 

Tente descrever bem as porções de acordo com os exemplos a seguir: 1 coxa média de frango 

frita com pele / 4 colheres de sopa de cenoura crua ralada. 

5. Coloque o tamanho dos alimentos (pequeno, médio e grande). Por exemplo: uma maçã 

pequena, uma pera grande, 1 fatia média de abacaxi. 

6. Diga no seu registro o tipo de pão que você costuma comer: pão de forma, branco, francês, 

integral, etc. Anote tudo que você colocou no pão (manteiga, margarina, geleia, requeijão, 

queijo, etc e diga qual foi o tipo: se era comum ou light ou diet ou 0% de gordura, etc). Anote 

todos os ingredientes utilizados nas saladas e sanduíches (exemplo: alface, tomate, vinagrete, 

cenoura crua ralada e etc.) 

7. Você só precisa preencher a tabela com o que você comeu ou bebeu, não precisa escrever em 

todos os “quadradinhos”. Mas se precisar use mais folhas para escrever o seu registro alimentar. 

É muito importante que não falte nenhuma informação. 
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Data: ________/________/________ 

 

Dia da semana: ( ) 2ª feira ( ) 3ª feira ( ) 4ª feira ( ) 5ª feira ( ) 6ª feira 

Refeição Alimentos Quantidade 

Desjejum 

Hora: 

Local: 

  

Colação 

Hora: 

Local: 

  

Almoço 

 

Hora:  

Local: 

  

Lanche 

Hora: 

Local: 

  

Jantar 

 

Hora: 

Local: 

  

Ceia 

Hora: 

Local: 
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Projeto: Influência da frequência das refeições no plano alimentar hipocalórico na 

perda de peso corporal, glicemia, lipemia, grelina plasmática e gasto energético 

de mulheres com obesidade. 

Coordenação: Prof. Dra. Eliane Lopes Rosado  

 

ANEXO 12 

Check list do Registro Alimentar de 3 dias e dos periódicos 

1. Conferir se a voluntária colocou o nome, o dia e o dia da semana em todas as folhas dos 

registros. 

2. Verificar se o preenchimento foi realizado em 1 dia do final de semana ou feriado e 2 

dias durante a semana. 

3. Verificar se há pelo menos 1 dia de intervalo entre os dias registrados. 

4. Verificar e confirmar o número de refeições realizadas por dia. 

5. Verificar se os alimentos foram registrados separadamente (exemplo: pão separado da 

manteiga). Caso não, verificar se há a medida caseira separadamente dos alimentos 

registrados juntos. 

6. Verificar se todos os alimentos têm suas medidas caseiras correspondentes (exemplo: 

colher de arroz, colher de sopa). 

7. Verificar se há a informação de cheio, raso, metade, pequeno, médio ou grande. 

8. Verificar se foram registrados o uso de açúcar ou adoçante das bebidas. 

9. Verificar, em caso de produtos industrializados, se é light ou diet ou zero; integral, semi-

desnatado ou desnatado. 

10. Verificar se foi informada a forma de preparo dos alimentos. 

11. Se for encontrado um longo período de tempo sem registro, confirmar com o voluntário 

se não houve ingestão de nenhum alimento ou bebida neste período. 

12. Verificar no caso de preparações elaboradas se tem a receita anotada no registro com as 

medidas caseiras, seu rendimento e a medida caseiro do que foi consumido pelo 

voluntário. 

13. Verificar se as medidas caseiras da receia é referente ao alimento cru ou cozido. 

14. Questionar sobre alimentos comumente esquecidos, tais como: balas, chicletes, chás e 

cafezinhos adoçados com açúcar. 
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ANEXO 13 

Questionário internacional de atividade física (International Physical 

Activity Questionnaire - IPAQ) - versão curta 

 

Nome: __________________________________________ Data: ___/___/___ 

 

Classificação do IPAQ 

Os indivíduos são classificados de acordo com a orientação do próprio IPAQ, que divide e 

conceitua as categorias em: 

1. Sedentário Não realiza nenhuma atividade física por pelo menos 10 minutos contínuos 

durante a semana; 

2. Insuficientemente Ativo Consiste em classificar os indivíduos que praticam atividades 

físicas por pelo menos 10 minutos contínuos por semana, porém de maneira insuficiente para 

ser classificado como ativos. Para classificar os indivíduos neste critério, são somadas a duração 

e a frequência dos diferentes tipos de atividades (caminhadas + moderada + vigorosa). 

Essa categoria divide-se em dois grupos: 

2.1. Insuficientemente Ativo A Realiza 10 minutos contínuos de atividade física, seguindo 

pelo menos um dos critérios citados: frequência – 5 dias/semana ou duração – 150 

minutos/semana; 

2.2. Insuficientemente Ativo B Não atinge nenhum dos critérios da recomendação citada 

nos indivíduos insuficientemente ativos A; 

3. Ativo Cumpre as seguintes recomendações: a) atividade física vigorosa – ≥ 3 dias/semana 

e ≥ 20 minutos/sessão; b) moderada ou caminhada – ≥ 5 dias/semana e ≥ 

30 minutos/sessão; c) qualquer atividade somada: ≥ 5 dias/semana e ≥ 150 

min/semana; 

4. Muito Ativo Cumpre as seguintes recomendações: a) vigorosa – ≥ 5 dias/semana e ≥ 30 

min/sessão; b) vigorosa – ≥ 3 dias/semana e ≥ 20 min/sessão + moderada e ou caminhada ≥ 5 

dias/semana e ≥ 30 min/sessão. 

Observação: marcar na planilha se o indivíduo é: 

1 = Sedentário 

2 = Insuficientemente ativo 

3 = Ativo 

4 = Muito ativo 

          As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física na 

ÚLTIMA semana. As perguntas incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir de um 

lugar a outro, por lazer, por esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa 
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ou no jardim. Suas respostas são MUITO importantes. Por favor, responda cada questão mesmo 

que considere que não seja ativo.  

Obrigado pela sua participação! 

 

Para responder as questões LEMBRE que: 

Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e que 

fazem respirar MUITO mais forte que o normal. Atividades físicas MODERADAS são aquelas 

que precisam de algum esforço físico e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o 

normal. Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo 

menos 10 minutos contínuos de cada vez. 

 

1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos contínuos 

em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por 

prazer ou como forma de exercício? dias por SEMANA ( ) Nenhum 

 

1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no total 

você gastou caminhando por dia? horas: Minutos: 

 

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo menos 

10 minutos contínuos, como por exemplo, pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer 

ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos 

na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade 

que fez aumentar moderadamente sua respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR, 

NÃO INCLUA CAMINHADA) dias por SEMANA ( ) Nenhum 

 

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos, 

quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? horas: Minutos: 

 

3a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo menos 

10 minutos contínuos, como por exemplo, correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar 

rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou 

cavoucar no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO 

sua respiração ou batimentos do coração. Dias por SEMANA ( ) Nenhum 

 

3b. Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos 

quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? horas: Minutos: 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no trabalho, na 

escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado estudando, 

sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa visitando um amigo, lendo, sentado ou 

deitado assistindo TV. Não inclua o tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, 

metrô ou carro. 

 

4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? horas minutos 

 

4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de semana? horas 

minutos 
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ANEXO 14 

Escala de Compulsão Alimentar Periódica (ECAP) 

 

Nome: __________________________________________ Data: ___/___/___ 

 

          Cada afirmativa corresponde um número de pontos de 0 a 3, abrangendo desde a ausência 

(“0”) até a gravidade máxima (“3”) da compulsão alimentar periódica (CAP). 

 

Classificação: 

Indivíduos com pontuação menor ou igual a 17 são considerados sem CAP; 

Indivíduos com pontuação entre 18 e 26 são considerados com CAP moderada; 

Indivíduos com pontuação maior ou igual a 27, com CAP grave. 

 

Instruções 
 

          Você encontrará abaixo grupos de afirmações numeradas. Leia todas as afirmações em 

cada grupo e marque, nesta folha, aquela que melhor descreve o modo como você se sente em 

relação aos problemas que tem para controlar seu comportamento alimentar. 

 

#1 

( )  1. Eu não me sinto constrangido (a) com o meu peso ou o tamanho do meu corpo quando 

estou com outras pessoas. 
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( ) 2. Eu me sinto preocupado (a) em como pareço para os outros, mas isto, normalmente, não 

me faz sentir desapontado (a) comigo mesmo (a). 

( )  3. Eu fico mesmo constrangido (a) com a minha aparência e o meu peso, o que me faz sentir 

desapontado (a) comigo mesmo (a). 

( ) 4. Eu me sinto muito constrangido (a) com o meu peso e, frequentemente, sinto muita 

vergonha e desprezo por mim mesmo (a). Tento evitar contatos sociais por causa desse 

constrangimento. 

 

#2 

( ) 1. Eu não tenho nenhuma dificuldade para comer devagar, de maneira apropriada. 

( ) 2. Embora pareça que eu devore os alimentos, não acabo me sentindo empanturrado (a) por 

comer demais. 

( ) 3. Às vezes tendo a comer rapidamente, sentindo-me então desconfortavelmente cheio (a) 

depois. 

( ) 4. Eu tenho o hábito de engolir minha comida sem realmente mastiga-la. Quando isto 

acontece, em geral me sinto desconfortavelmente empanturrado(a) por ter comido demais. 

 

#3 

( ) 1. Eu me sinto capaz de controlar meus impulsos para comer, quando eu quero. 

( ) 2. Eu sinto que tenho falhado em controlar meu comportamento alimentar mais do que a 

média das pessoas. 

( ) 3. Eu me sinto totalmente incapaz de controlar meus impulsos para comer. 

( ) 4. Por me sentir tão incapaz de controlar meu comportamento alimentar, entro em desespero 

tentando manter o controle. 

 

#4 

( ) 1. Eu não tenho o hábito de comer quando estou chateado (a). 

( ) 2. Às vezes eu como quando estou chateado (a), mas, frequentemente, sou capaz de me 

ocupar e afastar minha mente da comida. 

( ) 3. Eu tenho o hábito regular de comer quando estou chateado (a), mas, de vez em quando, 

posso usar alguma outra atividade para afastar minha mente da comida. 

( ) 4. Eu tenho o forte hábito de comer quando estou chateado (a). Nada parece me ajudar a 

parar com esse hábito. 

 

#5 

( ) 1. Normalmente quando como alguma coisa é porque estou fisicamente com fome. 

( ) 2. De vez em quando como alguma coisa por impulso, mesmo quando não estou realmente 

com fome. 

( ) 3. Eu tenho o hábito regular de comer alimentos que realmente não aprecio para satisfazer 

uma sensação de fome, mesmo que fisicamente eu não necessite de comida. 

( ) 4. Mesmo que não esteja fisicamente com fome, tenho uma sensação de fome em minha 

boca que somente parece ser satisfeita quando eu como um alimento, tipo um sanduíche, que 

enche a minha boca. Às vezes, quando eu como o alimento para satisfazer minha “fome na 

boca”, em seguida eu cuspo, assim não ganharei peso. 

 

#6 

( ) 1. Eu não sinto qualquer culpa ou ódio de mim mesmo (a) depois de comer demais. 

( ) 2. De vez em quando sinto culpa ou ódio de mim mesmo (a) depois de comer demais. 

( ) 3. Quase o tempo todo sinto muita culpa ou ódio de mim mesmo (a) depois de comer demais. 
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#7 

( ) 1. Eu não perco o controle total da minha alimentação quando estou em dieta, mesmo após 

períodos em que como demais. 

( ) 2. Às vezes, quando estou em dieta e como um alimento proibido, sinto como se tivesse 

estragado tudo e como ainda mais. 

( ) 3. Frequentemente, quando como demais durante uma dieta, tenho o hábito de dizer para 

mim mesmo (a): “agora que estraguei tudo, porque não irei até o fim”. Quando isto acontece, 

eu como ainda mais. 

( ) 4. Eu tenho o hábito regular de começar dietas rigorosas por mim mesmo (a), mas quebro as 

dietas entrando numa compulsão alimentar. Minha vida parece ser “uma festa” ou “um morrer 

de fome”. 
 

#8 

( ) 1. Eu raramente como tanta comida a ponto de me sentir desconfortavelmente empanturrado 

(a) depois. 

( ) 2. Normalmente, cerca de uma vez por mês, como uma determinada quantidade de comida 

que acabo me sentindo muito empanturrado (a). 

( ) 3. Eu tenho períodos regulares durante o mês, quando como grandes quantidades de comida, 

seja na hora das refeições, seja nos lanches. 

( ) 4. Eu como tanta comida que, regularmente, me sinto bastante desconfortável depois de 

comer e, algumas vezes, um pouco enjoado (a). 

 

#9 

( ) 1. Em geral, minha ingestão calórica não sobe a níveis muito altos, nem desce a níveis muito 

baixos. 

( ) 2. Às vezes, depois de comer demais, tento reduzir minha ingestão calórica para quase nada, 

para compensar o excesso de calorias que ingeri. 

( ) 3. Eu tenho o hábito de regular de comer demais durante a noite. Parece que a minha rotina 

não é estar com fome de manhã, mas comer demais à noite. 

( ) 4. Na minha vida adulta tenho tido períodos, que duram semanas, nos quais praticamente me 

mato de fome. Isto se segue a períodos em que como demais. Parece que vivo uma vida de 

“festa” ou “morrer de fome”. 

 

#10 

( ) 1. Normalmente eu sou capaz de parar de comer quando quero. Eu sei quando “já chega”. 

( ) 2. De vez em quando, eu tenho uma compulsão para comer que parece que não posso 

controlar. 

( ) 3. Frequentemente tenho fortes impulsos para comer que parece que não sou capaz de 

controlar, mas, em outras ocasiões, posso controlar meus impulsos para comer. 

( ) 4. Eu me sinto incapaz de controlar impulsos para comer. Eu tenho medo de não ser capaz 

de parar de comer por vontade própria. 

 

#11 

( ) 1. Eu não tenho problema algum para parar de comer quando me sinto cheio (a). 

( ) 2. Eu, normalmente, posso parar de comer quando me sinto cheio (a) mas, de vez em quando, 

comer demais me deixa desconfortavelmente empanturrado (a). 

( ) 3. Eu tenho um problema para parar de comer uma vez que eu tenha começado e, 

normalmente, sinto-me desconfortavelmente empanturrado (a) depois que faço uma refeição. 
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( ) 4. Por eu ter o problema de não ser capaz de parar de comer quando quero, às vezes tenho 

que provocar o vômito, usar laxativos e/ou diuréticos para aliviar minha sensação de 

empanturramento. 

 

#12 

( ) 1. Parece que eu como tanto quando estou com os outros (reuniões familiares, sócias), como 

quando estou sozinho (a). 

( ) 2. Às vezes, quando eu estou com outras pessoas, não como tanto quanto eu quero comer 

porque me sinto constrangido (a) com o meu comportamento alimentar. 

( ) 3. Frequentemente eu como só uma pequena quantidade de comida quando outros estão 

presentes, pois me sinto muito embaraçado (a) com o meu comportamento alimentar. 

 ( ) 4. Eu me sinto tão envergonhado (a) por comer demais que escolho horas para comer demais 

quando sei que ninguém me verá. Eu me sinto como uma pessoa que se esconde para comer. 

 

#13 

( ) 1. Eu faço três refeições ao dia com apenas um lanche ocasional entre as refeições. 

( ) 2. Eu faço três refeições ao dia mas, normalmente, também lancho entre as refeições. 

( ) 3. Quando eu faço lanches pesados, tenho o hábito de pular as refeições regulares. 

( ) 4. Há períodos regulares em que parece que eu estou continuamente comendo, sem refeições 

planejadas. 

 

#14 

( ) 1. Eu não penso muito em tentar controlar impulsos indesejáveis para comer. 

( ) 2. Pelo menos, em algum momento, sinto que meus pensamentos estão “préocupados” com 

tentar controlar meus impulsos para comer. 

( ) 3. Frequentemente, sinto que gasto muito tempo pensando no quanto comi ou tentando não 

comer mais. 

( ) 4. Parece, para mim, que a maior parte das horas que passo acordado(a) estão “préocupadas” 

por pensamentos sobre comer ou não comer. Sinto como se eu estivesse constantemente lutando 

para não comer. 

 

#15 

( ) 1. Eu não penso muito sobre comida. 

( ) 2. Eu tenho fortes desejos por comida, mas eles só duram curtos períodos de tempo. 

( ) 3. Há dias em que parece que eu não posso pensar em mais nada a não ser comida. 

( ) 4. Na maioria dos dias, meus pensamentos parecem estar “pré-ocupados” com comida. Sinto 

como se eu vivesse para comer. 

 

#16 

( ) 1. Eu normalmente sei se estou ou não fisicamente com fome. Eu como a porção certa de 

comida para me satisfazer. 

( ) 2. De vez em quando eu me sinto em dúvida para saber se estou ou não fisicamente com 

fome. Nessas ocasiões é difícil saber quanto eu deveria comer para me satisfazer. 

( ) 3. Mesmo que se eu pudesse saber quantas calorias eu deveria ingerir, não teria ideia alguma 

de qual seria a quantidade “normal” de comida para mim. 
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ANEXO 15 

Protocolo para avaliação antropométrica 

Medida da estatura 

Esta medida deve ser realizada duas vezes, e média será utilizada nas análises. É admitido uma 

diferença entre as duas medidas de até 0,5 cm, no caso de a diferença ser superior a 0,5 cm, 

devem ser realizadas duas novas aferições da estatura.  

1. Posicionar a voluntária descalço, em cima e no centro do equipamento, com os pés 

juntos, ereto, braços estendidos ao longo do tronco e cabeça erguida. 

2. A voluntária deve manter calcanhares, panturrilha, nádegas, ombros e parte posterior da 

cabeça em contato com o antropômetro.  

3. Posicionar a cabeça da voluntária de forma que esta fique no Plano de Frankfort (uma 

linha imaginária que passa pela borda superior do trágus e no ponto mais baixo na 

margem da órbita, na altura do forame intraorbitário). 

 

 

 

4. Abaixar a haste móvel do equipamento até que se aproxime da cabeça do voluntário. 

5. Solicitar que a voluntária inspire profundamente, sem sair da posição. Abaixar a haste 

do equipamento até tocar a parte superior da cabeça do voluntário. 

6. Realizar a leitura da estatura ao nível dos olhos, e anotar o resultado na ficha. 

 

Medida do peso corporal 

1. Solicitar que a voluntária fique descalço e retire casacos, relógio, celular, carteira, entre 

outros.  

2. Solicitar que a voluntária suba na balança, posicionando-o de costas para o visor da 

balança, no centro da balança, ereto, com braços estendidos ao longo do tronco e 

distribuindo o peso entre as duas pernas. 
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3. Solicitar que permaneça imóvel, realizar a leitura do peso e registrar o mesmo na ficha 

da voluntária. 

 

Medida do perímetro de cintura 

Esta medida deve ser realizada duas vezes e a média destas será utilizada para as análises. É 

admitido uma diferença entre as duas medidas de até 1 cm, no caso de a diferença ser superior 

a 1 cm, deve ser realizada duas novas medidas da cintura.  

1. Posicionar a voluntária de pé, com os pés juntos, ereto, com o abdômen relaxado e os 

braços cruzados sobre o peito. 

2. Afastar a roupa de tal forma que a cintura fique a mostra. Nunca realizar a medida sobre 

a roupa. 

3. Localizar a margem da última costela por meio de palpação e marcá-la com caneta. 

Transferir o ponto para a linha axilar média. 

4. Localizar a crista ilíaca, por meio de palpação, na linha axilar média e marcá-la com 

caneta. 

5. Medir a distância entre os dois pontos marcados na linha axilar média e marcar o ponto 

médio entre eles com a caneta. 

 

 

 

6. Manter-se de frente para a voluntária, colocar a fita sobre o ponto médio e passar a fita 

ao redor da cintura. 

7. Verificar se a fita se encontra no mesmo nível em todo o perímetro da cintura. A fita 

não deve estar frouxa e nem apertada. 

 

 

 

8. Solicitar que a voluntária inspire e expire, e realizar a leitura após o término da 

expiração. 

9. Registrar a medida encontrada na ficha da voluntária. 

Repetir novamente a medida. 
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ANEXO 16 

Protocolo para avaliação da composição corporal 

 

Recomendações 

– O exame deve ser agendado para a fase folicular do ciclo menstrual, ou seja, entre 10 a 12 

dias após o primeiro dia da última menstruação. 

– Procurar realizá-lo sempre no mesmo horário.  

– A voluntária deve utilizar roupas leves, e estar sem meias ou sapatos durante o exame. 

– Solicitar que a voluntária retire relógio, bijuterias e demais objetos de metal. 

– Medir sempre do lado direito do corpo. Em caso de impossibilidade de realizar do lado 

direito, realizar do lado esquerdo em todas as avaliações. 

– Não permitir contato de nenhuma parte do corpo com objetos ou estruturas de metal. 

– Registrar na ficha caso o voluntário apresente edema. 

 

Passo a passo para realização da BIA 

1. Solicitar que a voluntária urine antes da realização do exame. 

2. Limpar a maca com álcool 70% e forrá-la. 

3. Solicitar que a voluntária retire relógio, bijuterias e demais objetos de metal que esteja 

usando. 

4. Colocar a voluntária em posição supina, e mantê-la nesta posição de 5-10 minutos antes 

do início do exame. 

5. Manter o braço direito doa voluntário afastado do tronco cerca de 30° e as pernas 

afastadas cerca de 45°. 

6. Fazer assepsia com álcool 70% da mão e pé onde serão fixados os eletrodos. 

7. Fixar os eletrodos na mão e pé do voluntário, preferencialmente no lado direito. 

8. Digitar as informações solicitadas no aparelho (sexo, idade, peso (kg) e estatura (cm)), 

e iniciar o exame. 

9. Imprimir os resultados e anotá-los na ficha da voluntária. 

Atenção! O fio vermelho do cabo deve sempre estar mais próximo ao coração 
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ANEXO 17 

Protocolo para avaliação do gasto energético 

Recomendações 
 

– Evitar agendar o exame no período menstrual (1 semana antes ou na semana da menstruação). 

Caso ocorra, registrar observação na ficha;  

– Não se esquecer de anotar a hora de início e de término da realização da CI e, no caso do 

jejum, procurar realizar a avaliação sempre no mesmo horário;  

– Manter a voluntária em repouso, porém, não permitir que a mesma durma ou se movimente 

durante o exame. Nem mesmo as extremidades (braços e pernas) devem ser movimentadas 

(Feurer & Mullen, 1986 apud Matarese, 1997).  

– Durante todo o procedimento monitorar possíveis vazamentos de ar do sistema.  

 

Passo a passo para realização da CI:  

 

Antes de iniciar o exame em jejum:  

 

1. O ambiente deve ser confortável. Manter a temperatura ambiente entre 20º e 25º, com 

umidade relativa do ar controlada em níveis típicos, luminosidade suave e sem ruídos. Um 

cobertor leve pode ser disponibilizado para as voluntárias que o solicitar, pois elas não devem 

sentir frio durante a avaliação (Compher et al., 2006);  

2. Calibrar o calorímetro com gás padrão;  

3. Explicar rapidamente como será realizado o exame: com a máscara iremos medir a 

quantidade de oxigênio consumida e de gás carbônico produzido, que serão utilizados para 

avaliar o seu metabolismo energético. O exame terá duração de 30 minutos, durante os quais 

você não poderá dormir nem se movimentar. Caso a voluntária queira ir ao banheiro, solicitar 

que o faça antes de iniciar a avaliação;  

4. Forrar ou limpar a maca (álcool 70%) e colocar a paciente em posição supina ou com a 

postura corporal ligeiramente elevada para garantir mais conforto a paciente, caso seja 

necessário (Compher et al., 2006);  

 

5. Higienizar a campânula com álcool 70% e colocar sobre a cabeça da paciente. Registrar aqui 

os procedimentos necessários para que não fique com nenhuma abertura.  

6. Deixá-la nesta posição em repouso por 20 minutos  

 

Avaliação em jejum:  
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1) Anotar o horário de início do exame;  

2) Avaliar o metabolismo durante 30 minutos: os resultados dos primeiros 5 minutos devem ser 

descartados e o tempo restante deve ter um coeficiente de variação de até 10% (desvio padrão 

x [média de medidas individuais] x 100) para VO2 e VCO2 a fim de garantir valores precisos 

da TMR.  

3) Registrar o horário de término do exame;  

4) Anotar na ficha de coleta todos os resultados da avaliação.  
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ANEXO 18 

Ficha de coleta de sangue para o LACFAR 
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ANEXO 19 

Protocolo de preparo do Pefabloc 

 

PREPARO DO INIBIDOR DE PROTEASE PEFABLOC 

 

Dissolução do Pefabloc: 

 

1. Manter o recipiente com 100mg de Pefabloc em temperatura de 2 a 4 graus celsius, para 

evitar contaminação de microrganismos; 

2. Para o preparo da solução deve-se diluir 200mg de Pefabloc em 1mL de água; 

3. Para o preparo de 100mg de Pefabloc, este será diluído em 0,5mL, ou seja, 500 

microlitros de água; 

4. Programar a pipeta para retirada de 500 microlitros de água; 

5. Abrir o frasco contendo o Pefabloc em pó e pipetar 500 microlitros de água dentro do 

recipiente contento 100 mg do produto e fechar a tampa; 

6. Homogeneizar a solução manualmente ou no vortex; 

7. Armazenar em temperatura de 2 a 4 graus celsus, para evitar contaminação de 

microrganismos. 

 

Uso do Pefabloc: 

 

1. Abrir o frasco do Pefabloc, já diluído; 

2. Programar a pipeta para retirada de 20 microlitros de Pefabloc; 

3. Retirar alíquota de 20 microlitros com a pipeta; 

4. Adicionar os 20 microlitros em Tubo com EDTA de 4mL com a amostra; 

5. Fechar o frasco do Pefabloc e armazenar em temperatura de 2 a 4 graus celsus, para evitar 

contaminação de microrganismos. 
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ANEXO 20 

Protocolo para análise de grelina ativa 

Kit utilizado: Human A-GHRL (Acylated Ghrelin) ELISA 

Especificação:  

Sensibilidade: 9.38 pg/mL 

Faixa de detecção: 15. 63-1000 pg/mL 

Especificidade: o kit reconhece grelina humana ativa nas amostras. Nenhuma reação cruzada 

significativa ou interferência entre A-GHRL e análogos foi observada. 

Repetibilidade: o coeficiente de variação é menor do que 10%. 

Princípiodoteste: é utilizado o princípio ELISA “sanduíche”. A placa micro ELISA fornecida 

neste kit foi pré-revestida com um anticorpo específico para o A-GHRL humano. Padrões ou 

amostras são adicionados aos poços da placa micro ELISA e combinados com o anticorpo 

específico. Em seguida, um anticorpo de detecção biotinilado específico para o conjugado 

humano A-GHRL e Avidin-Horseradish Peroxidase (HRP) é adicionado sucessivamente a cada 

microplaca e incubado. Componentes livres são lavados. A solução de substrato é adicionada a 

cada poço. Apenas os poços que contêm A-GHRL humano, anticorpo de detecção biotinilado 

e conjugado Avidin-HRP aparecerão em azul. A reação enzima-substrato é finalizada pela 

adição de solução de parada e a cor ficará amarela. A densidade óptica (DO) é medida 

espectrofotometricamente a um comprimento de onda de 450 nm ± 2 nm. O valor de DO é 

proporcional à concentração de A-GHRL humano. Poderá ser calculada a concentração de A-

GHRL humano nas amostras comparando o DO com a curva padrão. 

Outros materiais necessários: leitor de microplacas com filtro de comprimento de onda de 

450nm, pipeta de transferência de alta precisão, tubos EP e pontas de pipeta descartáveis, 

incubadora capaz de manter 37 ℃, água desionizada ou destilada, papel absorvente, slot de 

carregamento para tampão de lavagem. 

Preparo do reagente: 

1. Coloque todos os reagentes à temperatura ambiente (18 ~ 25 ℃) antes de usar. Siga o manual 

do leitor de microplacas para configuração e pré-aqueça-o por 15 minutos antes da medição da 

DO.  

2. Tampão de Lavagem: dilua 30 mL de tampão de lavagem concentrado com 720 mL de água 

desionizada ou destilada para preparar 750 mL de Tampão de Lavagem até que os cristais se 

dissolvam completamente. 

3. Solução padrão de trabalho: Centrifugue o padrão a 10.000 × g por 1 min. Adicione 1,0 mL 

de Padrão de Referência e Diluente de Amostras, deixe repousar por 10 minutos e inverta-o 

suavemente várias vezes. Depois de dissolver completamente, misture bem com uma pipeta. 
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Esta reconstituição produz uma solução de trabalho de 1000 pg / mL. Em seguida, faça diluições 

em série, conforme necessário. O gradiente de diluição recomendado é o seguinte: 1000, 500, 

250, 125, 62,5, 31,25, 15,63, 0 pg / mL.  

Método de diluição: Pegue 7 tubos EP, adicione 500 uL de Padrão de Referência e Diluente de 

Amostra a cada tubo. Pipete 500 uL da solução de trabalho de 1000 pg / mL para o primeiro 

tubo e misture para produzir uma solução de trabalho de 500 pg / mL. Pipete 500 uL da solução 

do tubo anterior para o segundo de acordo com estas etapas. A ilustração abaixo é para 

referência. Nota: o último tubo é considerado um espaço em branco. Não introduza pipeta na 

solução do tubo anterior. 

 

 

 

4. Solução de trabalho de detecção biotinilada Ab: calcule a quantidade necessária antes do 

experimento (100 μL / poço). Na preparação, um pouco mais do que o calculado deve ser 

preparado. Centrifugue o tubo de material antes de usar, dilua a Ab Detecção Biotinilada 100 × 

Concentrada em 1 × solução de trabalho com o Diluente Ab Detecção Biotinilada.  

5. Solução de trabalho concentrada do conjugado HRP: Calcule a quantidade necessária antes 

do experimento (100 μL / poço). Na preparação, um pouco mais do que o calculado deve ser 

preparado. Dilua o conjugado HRP 100 × concentrado em 1 × solução de trabalho com o 

diluente do conjugado HRP concentrado. 

 

Procedimentodo ensaio: 
1. Adicione a solução padrão de trabalho às duas primeiras colunas: Cada concentração da 

solução é adicionada em duplicata, a um poço cada, lado a lado (100 uL para cada poço). 

Adicione as amostras aos outros poços (100 uL para cada poço). Cubra a placa com o selador 

fornecido no kit. Incubar por 90 minutos a 37 ℃. Nota: as soluções devem ser adicionadas ao 

fundo da placa micro ELISA, evite tocar na parede interna e causar espuma o máximo possível.  

2. Remova o líquido de cada poço, não lave. Adicione imediatamente 100 μL da solução de 

trabalho de detecção biotinilada Ab a cada poço. Cubra com o selador de placas. Misture 

delicadamente. Incubar por 1 hora a 37 ° C. 3. Aspire ou decante a solução de cada poço, 

adicione 350 uL de tampão de lavagem a cada poço. Deixe de molho por 1 a 2 minutos e aspire 

ou decante a solução de cada poço e seque com papel absorvente limpo. Repita este passo de 

lavagem 3 vezes. Nota: uma arruela de microplacas pode ser usada nesta etapa e em outras 

etapas de lavagem.  

4. Adicione 100 μL de solução de trabalho do conjugado HRP a cada poço. Cubra com o selador 

de placas. Incubar por 30 min a 37 ° C.  

5. Aspire ou decante a solução de cada poço, repita o processo de lavagem por cinco vezes, 

conforme conduzido na etapa 3.  

6. Adicione 90 μL de reagente de substrato a cada poço. Cubra com um novo selador de placas. 

Incubar por cerca de 15 minutos a 37 ° C. Proteja o prato da luz. Nota: o tempo de reação pode 

ser reduzido ou estendido de acordo com a mudança de cor real, mas não mais que 30 minutos.  
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7. Adicione 50 μL de solução de parada a cada poço. Nota: A adição da solução de parada deve 

ser feita na mesma ordem que a solução de substrato. 8. Determine a densidade óptica (valor 

OD) de cada poço de uma só vez com um leitor de microplacas definido para 450 nm. 

 

 


