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Contribuições do Modelo Transteórico de Mudança na análise de adultos com Atitude 
Alimentar de Risco e/ou IMC de risco 

Priscila Pessanha da Silva Barbosa e Ana Lúcia Novais Carvalho 

Universidade Federal Fluminense – Instituto de Ciências da Sociedade e 

Desenvolvimento Regional – ESR 

 

RESUMO - Os hábitos alimentares disfuncionais estão em constante crescimento, gerando 

cada vez mais problemas de saúde com doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes, 

doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais, câncer, obesidade e transtornos 

alimentares (TAs). Portanto, o objetivo deste estudo foi investigar etapas de mudança, de 

acordo com o Modelo Transteórico de Mudança, em indivíduos com atitudes alimentares de 

risco, avaliado pelo EAT-26, e em participantes com IMC de risco (baixo peso, sobrepeso e 

obesidade). Participaram da pesquisa 80 indivíduos com idade entre 18 a 60 anos. Os 

instrumentos utilizados foram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o Questionário 

Sócio demográfico, o UniversityofRhodeIslandChangeAssessmentScale (URICA – Hábitos 

Alimentares) e a EatingAttitudes Test (EAT). Como principais resultados, foi observado um 

número relevante de participantes com IMC de risco (42,50%), apesar de poucos relatarem 

Atitude Alimentar de Risco (8,52%). Tanto naqueles com Atitude Alimentar de Risco quanto 

IMC de risco verificou-se que a maioria classificava-se nos estágios iniciais de mudança, de 

acordo com a URICA. Compreendemos, então, que o Modelo Transteórico de Mudança leva 

a instrumentos importantes nas intervenções direcionadas a indivíduos com comportamento 

alimentar de risco. 

 

Palavras-chave: Estágios de mudança; atitude alimentar; hábitos alimentares. 

 

 

Contributions of the Transtheoric Model of Change in the analysis of adults with At-

Risk Food Attitude and / or risk BMI 

 

ABSTRACT -  Dysfunctional eating habits are constantly growing, generating more and 

more health problems with chronic noncommunicable diseases such as diabetes, 

cardiovascular disease, stroke, cancer, obesity and eating disorders. Therefore, the objective 

of this study was to investigate steps of change, according to the Transtheoric Model of 

Change, in individuals with at-risk eating attitudes assessed by the EAT-26, and in 
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participants with risk BMI (low weight, overweight and obesity) . 80 individuals aged 

between 18 and 60 participated in the study. The instruments used were the Free and 

Informed Consent Form, the Socio-demographic Questionnaire, the University of Rhode 

Island Change Assessment Scale and the Eating Attitudes Test (EAT). As a main result, a 

significant number of participants with a BMI at risk (42.50%) were observed, although few 

reported at Risk Food Attitude (8.52%). Both in those with At-Risk Food Attitude and at risk 

BMI it was verified that the majority was classified in the initial stages of change, according 

to URICA. We understand, then, that the Transtheoric Model of Change leads to important 

instruments in interventions directed at individuals with risky eating behavior 

Keywords: Stages of change; eating attitude; eating habits 
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1 O Modelo Transteórico de Mudança 

O Modelo Transteórico de Mudança (MTT) foi desenvolvido por dois pesquisadores 

norte-americanos, James O. Prochaska e Carlo DiClemente, em 1979 (Costa 2015; Susin, 

2015). Trata-se de um modelo que utiliza-se de diversos referenciais teóricos e que pode ser 

aplicado em intervenções para diversos comportamentos desadaptativos (Levesque, Gelles, 

&Velicer, 2000, citado por Oliveira, et al., 2017). O artigo original sobre o MTT foi publicado 

por Prochaska e DiClemente em 1982 (citado por Ludwig, 2012) e foi intitulado como 

“TranstheoreticalTherapy: Toward a more IntegrativeModelofChange”. Nos anos 90 

consolidou-se como um modelo que promove a saúde e previne doenças de indivíduos (Susin, 

2015). O MTT tem sido apresentado como um modelo promissor para avaliar os diferentes 

estágios que indivíduos percorrem visando a mudança de comportamentos desadaptativos 

para comportamentos adaptativos e saudáveis (Toral& Slater 2007). 

Este modelo foi aplicado pela primeira vez em um estudo com tabagistas, onde os 

pesquisadores observaram que muitos usuários de tabaco conseguiam cessar o uso do cigarro 

sem passar por nenhuma intervenção psicoterapêutica, enquanto outros só conseguiam cessar 

o uso com a psicoterapia. Diante dessa observação, surgiu a hipótese, posteriormente 

confirmada, de que existiam princípios básicos para a motivação da mudança 

comportamental, princípios esses que ocorriam com a presença ou não de psicoterapia 

(Toral& Slater, 2007; Costa, 2015).  

Para a proposição do MTT, os pesquisadores Prochaska e DiClemente investigaram os 

diferentes processos de mudança, tanto por iniciativas pessoais, quanto através de contextos 

terapêuticos (Prochaska, Velicer, Guadagnoli, Rossi, &DiClemente, 1991, citado por Glufke 

Reis &Eiko Nakata, 2010) e, se tratando deste último, a pesquisa se baseou em um estudo 

comparativo sobre 29 teorias e modelos psicoterapêuticos, focando em como cada um aborda 

os processos de mudança (Szupszynski& Oliveira, 2008; Matta, 2012; Costa, 2015). A 

finalidade foi a identificação dos fatores em comum e/ou complementares nos processos de 

mudança, de cada abordagem psicológica (Matta, 2012), a fim de integrar processos e 

princípios de mudança provenientes das principais teorias de intervenção. Isso explica o 

prefixo “trans” da sua nomenclatura (Toral& Slater, 2007). 

 Dentre as abordagens psicológicas foram incluídas as principais teorias da época: 

Terapia Cognitivo-Comportamental, Comportamental, Existencial/Humanista, Psicanálise e 

Gestalt/Experimental. O resultado deste comparativo foi a percepção de que havia limitações 

em como cada abordagem explicava o processo de mudança nos indivíduos. Concluiu-se que 
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o fator principal para as mudanças que ocorrem de forma efetiva na vida de indivíduos está 

associado a intervenções que modificam a forma de pensar, sentir e/ou se comportar que o 

sujeito realiza em favor da mudança, em momentos específicos e concernentes a essas 

intervenções (Szupszynski& Oliveira, 2008; Matta, 2012). 

 Identificadas as intervenções que cada abordagem efetuava no processo de mudança, o 

próximo passo que os pesquisadores realizaram foi integrar essas intervenções em um único 

modelo, que constitui-se de 5 processos e de 4 estágios, posteriormente, o modelo sofreu 

evoluções e acrescentou-se mais 5 processos de mudança e mais 1 estágio, totalizando em seu 

modelo final 10 processos, divididos entre os cognitivos-experienciais (Ampliação da 

Consciência, Alívio Emocional, Auto-Reavaliação, Reavaliação Circundante e Deliberação 

Social) e comportamentais (Controle de Estímulos, Condicionamento ou 

Contracondicionamento, Gerenciamento de Reforço, Manutenção e Relações de Ajuda) e 5 

estágios (Pré-Contemplação, Contemplação, Preparação, Ação e Manutenção) (Ludwig, 

2012). 

 A contribuição de cada abordagem, citada anteriormente, na elaboração dos processos 

é ilustrada na Tabela 1 (citado por Matta, 2012, p.90): 

 

Tabela 1 
Resumo das principais teorias da psicoterapia 

Teoria Representante notável Processo de mudança 
primário 

 
 

Psicanalítica 

 
 

Sigmund Freud 
Carl Jung 

 

 
-Sensibilização de 
Consciência* 
 
-Excitação Emocional** 

 
 

Humanístico / 
Existencial 

 
 

Carl Rogers 
Rollo May 

 

-Libertação social*** 
 
-Compromisso**** 
 
-Relação de ajuda 

 
Gestalt / 

Experimental  

 
Fritz Perls 

Arthur Janov 
 

-Auto-reavaliação 
 
-Excitação emocional** 

  -Contracondicionamento 
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Cognitivo Albert Ellis 
Aaron Beck 

 

 
-Auto-reavaliação 

 
 

Comportamental 

 
 

B. F. Skinner 
Joseph Wolpe 

 

-Controle ambiental***** 
 
-Recompensa****** 
 
-Contracondicionamento 

Nota. Fonte: Recuperado de“Prochaska, Norcross e Diclemente” (1994, p.26) extraído e traduzido por Matta 

(2012)12 

 

Desse modo, o MTT se torna único dentre outros modelos, pois sua estrutura se baseia 

na união de diversas teorias, com o único objetivo de compreender o processo de mudança de 

comportamentos desadaptativos para comportamentos adaptativos (Szupszynski& Oliveira, 

2008), tornando-se um modelo que agrega a mudança de diversos comportamentos e não 

somente do seu estudo inicial. Por ser um modelo inovador, com foco na mudança, ele pode 

ser aplicado a uma gama de comportamentos, entre eles abuso de álcool e substâncias, 

ansiedade e crise do pânico, delinquência, maus hábitos alimentares e obesidade, dietas altas 

em gordura, prevenção da SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), entre outros 

(Esteves, 2013). 

De acordo com Ludwig (2017), as quatro dimensões do MTT são: 

1. Os estágios de mudança 

2. Os processos de mudança 

3. Os marcadores de mudança 

4. O contexto de mudança 

1.1 Os estágios de mudança 

Por se tratar de um modelo que visa a mudança comportamental e cognitiva dos 

indivíduos, o MTT possui como base a motivação, intenção e voluntarismo dos indivíduos 

                                                           
1 
Os termos no presente artigo serão substituídos pelas seguintes referências: 
*Ampliação da Consciência 
**Alívio Emocional 
*** Deliberação Social 
**** Auto Deliberação 
***** Controle de Estímulos 
****** Gerenciamento de Reforço 
2
O processo Reavaliação Circundante, que será mencionado no decorrer do artigo, não consta na Tabela 1 
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frente à mudança (DiClemente, 2017), por isso o MTT é marcado pelo seu sistema de 

estágios, cujo o fundamento se baseia na temporalidade em que o indivíduo se encontra em 

seu processo de mudança, permitindo o entendimento de quando as mudanças particulares, 

intenções e reais comportamentos podem acontecer (Ludwig, Susin, Bortolon, Boff & 

Oliveira, 2016). 

O terapeuta poderá, portanto, mensurar, através de escalas, o quão pronto e preparado 

o seu cliente se encontra para mudança de um comportamento problema e ao identificar o 

estágio que o indivíduo se encontra, ele poderá direcionar a sua intervenção, através dos 

processos de mudança (Ludwig, 2017). 

Além do fator temporal, cada estágio representa um conjunto de tarefas que são 

necessárias para que o indivíduo progrida para o próximo estágio, nesse sentido, pode haver 

variação de tempo de um indivíduo para o outro no mesmo estágio, de acordo com o 

cumprimento das tarefas que são invariáveis (Esteves, 2013). Portanto, os estágios descrevem 

quando ocorrem trocas particulares em atitudes, intenções e comportamentos (Assis &Nahas, 

1999). 

De acordo com Matta (2012) e Ludwig (2017), o avanço entre os estágios não ocorre 

de modo linear, pois há recaídas e retrocessos, onde os indivíduos precisam completar 

processos de estágios já vivenciados, portanto, o caminho executado pelos indivíduos no 

processo de mudança é melhor representado por uma espiral, onde os indivíduos podem 

experienciar recaídas, e assim, circularão entre os estágios, mas com a tendência de estar em 

progresso, rumo ao seu objetivo final (Figura 1). 
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Figura 1 
Estágios de Mudança 

 

Fonte: Ludwig et. al (2016, p. 339) 

 

Os estágios de mudança são descritos por Ludwig et. al. (2016) como: 

● Pré-Contemplação: os indivíduos que se encontram nesse estágio apresentam uma 

postura de que não querem mudar. Eles estão convencidos de que as coisas estão bem 

e que não necessitam passar por mudanças nos próximos seis meses. Pessoas que são 

do convívio de indivíduos que se encontram no estágio de pré-contemplação, como 

familiares, amigos, vizinhos, entre outros, veem o comportamento problema e os 

pressionam para mudar. Nesse sentido, indivíduos que se encontram no estágio de pré-

contemplação podem até efetuar medidas para mudança de comportamento, mas 

somente sob pressão do convívio social, quando essa pressão acaba, o comportamento 

problema é retomado. 

● Contemplação: Nesse estágio o indivíduo começa a reconhecer o comportamento 

problema e considera modificá-lo, mas não se considera preparado para realizar a ação 

neste momento. Porém, já começa a considerar uma mudança do comportamento-

problema nos próximos seis meses. O indivíduo no estágio de pré contemplação é 

tomado por uma ambiguidade, pois ele começa a comparar os prós e contras para a 
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mudança do comportamento-problema e ainda está com a sua percepção muito 

direcionada para os aspectos negativos da mudança, o que o faz ponderar o esforço, 

energia e perdas que irá enfrentar neste processo. 

● Preparação: Nesse estágio os indivíduos já possuem um plano de mudança e se 

comprometem a efetuar práticas para a mudança do comportamento-problema em, 

pelo menos, um mês. 

● Ação: Os indivíduos nesse estágio efetuam medidas eficazes para a mudança do 

comportamento-problema, assim como modifica o seu ambiente tendo em vista esse 

objetivo. Quando o indivíduo começar a realizar ações, em prol da mudança, em um 

período entre um dia a um mês, ele se encontra no estágio de ação. 

● Manutenção: Esse é o estágio onde o indivíduo já exerce medidas de ação para a 

mudança do comportamento-problema e já obteve resultados e objetiva consolidar os 

ganhos obtidos durante a ação, para isso, o indivíduo adota em estratégias a fim de 

evitar recaídas que o levem a retomar para o comportamento-problema. Esse estágio 

ocorre em um período de seis meses a um tempo indeterminado, contando seu início a 

partir da ação. 

1.2 Os processos de mudança: 

Os processos de mudança podem ser descritos como um conjunto de tarefas de 

enfrentamento que devem ser executadas pelo indivíduo, para que o mesmo avance entre os 

estágios a fim de alcançar o objetivo de mudança do comportamento problema. Cada estágio 

possui processos com mais prevalência do que em outros, por isso, indivíduos que progridem 

de forma mais eficiente de um estágio para o outro são aqueles que utilizam-se de processos 

apropriados para cada estágio. Se processos são efetuados de modo excessivo em estágios 

inapropriados, esses processos podem prejudicar a mudança ou precipitar um relapso em um 

estágio precoce (Prochaskaet al., 1992 citado por Assis &Nahas, 1999). 

Os processos de mudança podem ser definidos como qualquer atividade que auxilie na 

alteração do comportamento, sentimento ou forma de pensar (Prochaskaet al. 1994, citado por 

Susin, 2015), por isso, eles são divididos em duas categorias: processos cognitivos-

experienciais, que são atividades que auxiliam na forma como o indivíduo pensa e percebe o 

comportamento problema e os processos comportamentais, que são atividades que envolvem 

ação e comportamento (Ludwig et al. 2016). 

Os processos de mudança são caracterizados da seguinte forma (Ludwig et al. 2017): 

● Processos Cognitivos-Experienciais: 
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1. Ampliação da consciência: Nesse processo os indivíduos passam a ter mais 

conhecimento sobre si próprio e sobre a natureza do comportamento-problema. 

2. Alívio emocional: Quando as emoções são despertadas por estímulos tanto 

internos quanto externos, os indivíduos se sentem motivados a efetuar 

mudanças. Nesse sentido, o alívio emocional é uma experiência significativa e 

emocional relacionada ao comportamento-problema. 

3. Autorreavaliação: Nesse processo o indivíduo faz uma reflexão de como será 

sua vida se eliminar o comportamento-problema. O que origina um 

reconhecimento de como o comportamento-problema entra em confronto com 

seus objetivos de vida e valores pessoais.  

4. Reavaliação Circundante: Os indivíduos se sentem motivados a mudar quando 

percebem que o seu comportamento-problema afeta a terceiros e ao ambiente 

em que participa. Diante desse fato, esse processo propõe este reconhecimento 

sobre os efeitos do comportamento-problema na vida de terceiros e do 

ambiente. 

5. Deliberação Social: Esse processo vale-se de reconhecimento e criação de 

alternativas, no contexto social que o indivíduo vivencia, a fim de incentivá-lo 

à mudança do comportamento-problema. 

● Processos comportamentais: 

1. Controle de Estímulos: Com o objetivo de diminuir a probabilidade do 

indivíduo se envolver com o comportamento-problema, esse processo tem 

como proposta a evitação ou alteração de gatilhos que conduzem a prática do 

comportamento que tem o objetivo de ser mudado. 

2. Contracondicionamento: Consiste na substituição de comportamentos 

desadaptativos para comportamentos adaptativos. Quando não é possível evitar 

os gatilhos tentadores, a estratégia é a escolha de alternativas adaptativas numa 

situação onde seu ambiente lhe influencia para a prática do comportamento-

problema. 

3. Gerenciamento de reforço - Esse processo está baseado na utilização de 

recompensas quando o comportamento alvo (adaptativo) é efetuado, desse 

modo, as mudanças positivas terão maior probabilidade de continuarem 

acontecendo e se estabelecendo.  
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4. Autodeliberação: Envolve na crença que o indivíduo possui em si mesmo, 

referente a capacidade de mudar, agindo conforme essa crença, estabelecendo 

um compromisso em efetuar a mudança do comportamento-problema. 

5. Relações de ajuda: O objetivo desse processo é identificar as pessoas e 

relacionamentos que poderão auxiliar, com suporte, cuidado e aceitação para 

com o indivíduo que está em processo de mudança de um comportamento-

problema. 

Matta (2012, p.90) expõe os processos de mudança, seus objetivos e as principais 

técnicas utilizadas (Tabela 2): 

 

Tabela 2 
Técnica de processos de mudança 

Processo Objetivos Técnicas 

 
Sensibilização de 

consciência* 

 
Aumentar informação sobre si 

mesmo e sobre o problema 

● Observação 
● Confrontamento 
● Interpretação 
● Biblioterapia 

 
Libertação 
Social** 

Aumento de alternativas 
sociais para comportamentos 
que não são problemáticos 

● Defesa dos direitos do reprimido 
● Empowering 
● Intervenções práticas 

 
Excitação 

emocional*** 

 
Experimentação e expressão de 
sentimentos sobre problemas e 

soluções 

 
● Psicodrama 
● Assunção de papéis 

 
Auto-reavaliação 

Avaliação de sentimentos e 
pensamentos sobre si com 

respeito ao problema 

● Clarificação de valores 
● Correção de experiência emocional 

 
Compromisso**** 

 
Escolhendo agir ou acreditar 

na habilidade de mudar 

● Clareza de valores 
● Correção de experiências 

emocionais 
● Imagens 

 
Contracondiciona

mento 

 
Substituindo alternativas para 
problemas comportamentais 

● Relaxamento 
● Dessensibilização 
● Afirmação 
● Auto-afirmação positiva 
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Controle 

Ambiental***** 

 
Evitando estímulos que 
despertem problemas de 

comportamento 

● Reestruturação ambiental (ex.: 
remover álcool ou comidas 
calóricas em excesso) 

● Evitando sugestões de alto risco 

 
Recompensa*****

* 

Auto-recompensa ou ser 
recompensado por outros por 
efetuar mudanças 

● Contratos de contingência 
● Reforço explícito e encoberto 

 
Relação de ajuda 

Atrair ajuda de alguém que se 
importe 

● Aliança terapêutica 
● Suporte social 
● Grupos de auto-ajuda 

Nota. Fonte: Recuperado de “Prochaska, Norcross e Diclemente (1994, p.33) extraído e traduzido por Matta 

(2012, p.90)34 

 

Para transitar e progredir entre os estágios de mudança é necessário executar de forma 

completa o processo de mudança correspondente a cada estágio, portanto, cada estágio de 

motivação possui tarefas específicas, que precisam ser realizadas de forma consistente, 

através de um suporte adequado (Velasquezet al, 2001, citado por Susin, 2015). Nesse 

sentido, cabe ao terapeuta ter uma escuta atenta para perceber em que estágio o indivíduo se 

encontra, para poder fornecer uma intervenção singular para seu cliente, de acordo com o 

estágio. A Tabela 3 expõe os estágios, os processos relacionados a cada estágio e como o 

terapeuta deve intervir, de acordo com Ludwig (2017, p.39-49):  

 
Tabela 3 
Relações entre estágios e processos e respectiva intervenção terapêutica 

Processos Estágios Intervenção Terapêutica 

Cognitivos-experienciais 

 
 

 
● Pré-

O terapeuta irá trabalhar através da 
psicoeducação sobre o comportamento-

                                                           
3
Nota. Os termos no presente artigo serão substituídos pelas seguintes referências: 

*Ampliação da Consciência 
** Deliberação Social 
*** Alívio Emocional 
**** Auto Deliberação 
***** Controle de Estímulos 
****** Gerenciamento de Reforço 
4
Nota.O processo Reavaliação Circundante, que é mencionado no decorrer do artigo, não consta na Tabela 2 
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Ampliação da 
consciência 

Contemplação 
● Contemplação 

 

problema ser um agravante, como também 
incentivando o paciente a descrever como o 
comportamento-problema ocupa sua rotina. 

 
 

 
Alívio emocional 

 
 

● Contemplação 
● Preparação 

Para trabalhar este processo, o terapeuta terá 
de auxiliar o cliente a reconhecer e expressar 
seus sentimentos, explorando os sentimentos 
negativos de manter o comportamento-
problema e projetando os sentimentos 
positivos que teria se realizasse uma mudança. 

 
 

 
Autorreavaliação 

 
 
 

● Contemplação 
● Preparação 

Neste processo o terapeuta precisa levar o 
paciente a visualizar como seria a imagem de 
si mesmo após uma mudança positivo. 
A ideia é auxiliar o paciente a se visualizar em 
quem ele era, quem ele é no presente e quem 
ele gostaria de ser no futuro e como será sua 
vida sem o comportamento-problema. 

 
 

Reavaliação 
circundante 

 
 

● Contemplação 
● Preparação 

O terapeuta deve auxiliar o paciente a 
identificar as consequências negativas que 
pode ter se continuar com o comportamento 
atual, explorando, por exemplo, que 
consequências seu comportamento-problema 
tem na vida do seu companheiro e filhos. 

 
 

 
 

Deliberação social 

 
 
 

● Preparação 
● Ação 

 

● Auxiliar o paciente a pensar em 
pessoas que poderão apoiá-lo nesse 
processo de mudança de 
comportamento. 

● Ajudar o paciente a perceber seus 
ganhos se mudar o comportamento 

● Auxiliar o paciente a pensar em como 
a sociedade percebe o exercício do 
comportamento alvo 

Comportamentais 

 
 

Controle de estímulos 

 
● Ação 
● Manutenção 

O terapeuta tem como função auxiliar o 
paciente com metodologias comportamentais 
para se atingir o objetivo, através do controle 
de estímulos ambientais. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

● Ação 

● O terapeuta auxiliará o paciente com 
metodologias comportamentais que o 
ajude a adquirir novos hábitos, como 
por exemplo, buscar estratégias para a 
efetivação de um comportamento 
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Condicionamento/ 
Contracondicioname

nto 

● Manutenção saudável, que é comumente 
abandonado. 

● O terapeuta vai auxiliar o paciente a 
desfazer a associação entre os 
estímulos que antecedem o 
comportamento-problema e o 
comportamento-problema em si 

 
 

Gerenciamento de 
reforço 

 
● Ação 
● Manutenção 

● O terapeuta pode reforçar o paciente, 
após a realização de tarefas com 
elogios 

● O terapeuta pode incentivar o paciente 
a se reforçar 

 
 

 
 

Manutenção 

 
 
 

● Ação 
● Manutenção 

● Os eventos públicos garantem mais 
sucesso de efetivação do que os 
privados, com isso encorajar o 
paciente a revelar um plano para 
algum familiar ou amigo, aumenta a 
chance dele efetivar aquele 
comportamento planejado. 

● Incentivar o paciente a definir uma 
data para dar início ao novo 
comportamento também é útil. 

 
 

 
 
 

Relações de ajuda 

 
 
 
 

● Ação 
● Manutenção 

● O terapeuta deve se mostrar disponível 
para oferecer apoio, assim como 
incentivar que o cliente busque apoio 
em outras pessoas e grupos. 

● O terapeuta pode auxiliar o paciente a 
melhorar sua comunicação com as 
pessoas que podem ajudar: “É 
importante você dizer para fulano 
exatamente como ele pode ser útil 
neste momento de mudança. Como 
você poderia dizer isso a ele?” 

Nota. Fonte: Recuperado de “Modelo Transteórico de Mudança de Comportamento(MTT): o que é e como se 
aplica?” de  Ludwig, 2017, Por que é tão difícil mudar?,  pp. 39-49. 
 

1.3 Os marcadores da mudança  

Outro construto do MTT são os marcadores de mudança. É através dos marcadores de 

mudança que os indivíduos conseguem efetuar a movimentação entre os estágios à medida 

que cumprem os processos de mudança de comportamento. Esses marcadores de mudança 

exercem influência no progresso entre os estágios, pois possibilitam que os indivíduos tomem 
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decisões adaptativas e aumentem a confiança em si mesmos para efetuar as 

mudanças(Ludwig, 2017), os marcadores de mudança ganharão mais atenção a seguir: 

A balança decisional é um marcador de mudança que foi desenvolvido originalmente 

por Janis e Mann (1977, como citado por Ludwig, 2012) e permite que o indivíduo confronte 

os aspectos positivos e negativos do comportamento-problema, permitindo que o indivíduo 

perceba o problema através de uma ampliação da consciência, avaliando assim os prós e 

contras para a mudança de comportamento (Velicer, DiClemente, Prochaska&Brandenburg, 

1985, citado por Susin, 2015). Os prós e contras para a mudança comportamental possuem 

variância entre os estágios de mudança. O indivíduo percebe muito mais contras do que prós 

nos estágios iniciais e a medida que vai avançando entre os estágios, aumenta-se os prós para 

a mudança do comportamento problema. O terapeuta, nesse sentido, deverá trabalhar nos prós 

que forem trazidos pelo cliente, a fim de fortalecê-los e aumentá-los (Ludwig, 2017). 

Esse aumento dos prós e diminuição dos contras, para a mudança comportamental, no 

avanço entre os estágios, é devido ao aumento da autoeficácia (Prochaskaet al, 2006 citado 

por Susin, 2015). A autoeficácia é outro marcador de mudança que será descrito a seguir. 

 Autoeficácia: esse construto é incorporado da Teoria Social Cognitiva de Bandura 

criada em 1977 (Ludwig, 2012) e corresponde a confiança que o indivíduo possui em suas 

habilidades para escolher ações mais adaptativas em determinadas situações (Toral& Slater 

2007). A autoeficácia possui grande importância pois possibilita mudanças no âmbito do 

pensamento, motivação e reações emocionais (Ludwig, et al. 2017) 

O indivíduo pode ter uma autoeficácia alta para mudança de um determinado 

comportamento (por exemplo, sedentarismo), mas, ao mesmo tempo, pode ter uma 

autoeficácia baixa para mudar outro comportamento (por exemplo, hábitos alimentares ruins). 

Quanto maior a percepção de autoeficácia maior o desempenho e quanto maior o 

desempenho, maior será a percepção que o indivíduo terá de autoeficácia (Oliveira, et al. 

2017). 

Tanto a balança decisional quanto a autoeficácia são marcadores importantes no 

processo de mudança, pois permitem o progresso entre os estágios. Através do aumento da 

sua autoeficácia e da percepção de barreiras para a mudança do comportamento problema, 

assim como uma maior competência para novos comportamentos, através da alteração da 

balança decisional. (Prochaska, 2008, citado por Susin, 2015). 

1.4 Os contextos de mudança 
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O contexto de mudança se refere ao contexto de vida do indivíduo, pois a modificação 

de um comportamento trás modificação em diversas outras áreas que o indivíduo vivencia. O 

MTT inclui 5 áreas para analisar esse contexto que são: situação de vida atual, crenças e 

atitudes, relações interpessoais, contexto social e características pessoais duradouras, onde se 

analisa as possibilidades de problemas em qualquer uma dessas áreas servirem com barreira 

ou facilitador do processo de mudança do comportamento-problema (Ludwig et al. 2017). 

 

2 A aplicação do Modelo Transteórico de Mudança nos maus hábitos alimentares 

Os maus hábitos alimentares e a falta de atividade física estão entre os principais 

fatores de risco para a saúde em todo o mundo, isso porque a combinação desses dois fatores 

corroboram para o surgimento de doenças, quando não estão em equilíbrio. Segundo 

Organização Pan-Americana de Saúde/Organização Mundial da Saúde [OPAS/OM] (2015), a 

esse equilíbrio consiste na ingestão calórica estar em consonância com o gasto calórico, onde 

pesquisas apontam que 30% da gordura total ingerida em excesso já acarretam doenças 

crônicas não transmissíveis, como a diabetes, doenças cardiovasculares, acidentes vasculares 

cerebrais, câncer e obesidade. 

Além das doenças crônicas, citadas anteriormente, os maus hábitos alimentares 

representam uma predisposição para atitudes alimentares de risco e para a incidência de 

transtornos alimentares (TAs), como Anorexia Nervosa (AN) e a Bulimia Nervosa (BN) em 

indivíduos com outros fatores de risco, como, por exemplo, o fator sócio cultural, que levam 

indivíduos por uma busca de um padrão estético produzido pela mídia, ao mesmo tempo em 

que a mesma atrai os indivíduos para hábitos alimentares que dificultam o alcance do padrão 

fornecido, como por exemplo o incentivo ao consumo de fastfood (Morgan, Vecchiatti& 

Negrão, 2002).  Estudos longitudinais demonstram que hábitos alimentares com o objetivo de 

perda de peso aumenta de modo considerável o risco para os TAs. Indivíduos que faziam 

dieta para restrição alimentar tiveram um risco 18 vezes maior para o desenvolvimento de 

TAs do que entre indivíduos que não faziam dieta após um ano de seguimento (Patton, Selzer, 

Coffey, Carlin& Wolfe, 1999). A AN se caracteriza pela restrição da ingestão de calorias de 

acordo com as necessidades, levando o indivíduo a ter um peso corporal inferior em relação 

ao contexto de idade, gênero, trajetória do desenvolvimento e saúde física, assim como medo 

recorrente de ganha de peso e ações comportamentais que impedem a isso, mesmo estando 

com o peso significativamente baixo, além da distorção de uma autopercepção corporal irreal. 

A BN caracteriza-se por episódios recorrentes de compulsão alimentar e de comportamentos 
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compensatórios inapropriados recorrentes com o propósito de impedir o ganho de peso, como 

indução de vômito, uso indevido de laxantes, diuréticos e outros medicamentos; jejum e 

exercícios em excesso (American PsychiatricAssociation [APA], 2014). De acordo com 

Nunes, Olinto, Barros e Carney (2001) um dos determinantes para o desencadeamento de 

transtornos alimentares é a distorção da imagem corporal. 

Diante desse contexto, existem atitudes alimentares de risco, que são práticas não 

saudáveis, visando o controle do peso, tais como fazer jejum ou comer pouca quantidade de 

comida, pular refeições, usar de substitutos de alimentos como suplementos ou shakes, tomar 

remédios para emagrecimento e fumar um maior número de cigarros, assim como também 

uso de laxantes, diuréticos, provocação de vômitos e atividade física exagerada, que visam a 

perda de peso (Neumark, Wall. Story&Fulkerson 2004; Ferreira & Veiga, 2008 como citado 

em Leal, 2013). 

De acordo com o Ministério da Saúde [MS] (2014), o Brasil vem enfrentando um 

aumento expressivo do sobrepeso e da obesidade, em todas as faixa etárias, e as doenças 

crônicas são a principal causa de morte entre os adultos. O excesso de peso acomete um em 

cada dois adultos e uma em cada três crianças brasileiras. De acordo com a Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura [FAO] (2017), em 2014 adultos que 

apresentavam sobrepeso representavam 54,1% da população e a população obesa era 

representada por 20%, tendo maior prevalência entre as mulheres com 22,7% da população. 

Por isso, há o incentivo para o consumo de alimentos como frutas, legumes ou verduras, que 

contribuem para a prevenção de doenças do coração e alguns tipos de câncer. 

Para a prevenção desses problemas de saúde é necessário, portanto, mudanças nos 

hábitos alimentares. As orientações consistem em eliminar a gordura trans; substituir a 

ingestão de gorduras saturadas por gorduras não saturadas; limitar o consumo de açúcares 

livres para 10% na ingestão calórica total, tendo uma plenitude maior em benefício à saúde se 

esses níveis de açúcares livres forem reduzidos a 5%; e a redução da ingestão de sal, 

limitando a um consumo de 5g diários, sendo que grande parte da população consome cerca 

de 9 a 12 gramas de sal por dia (OPAS/OMS, 2015). 

O MS (2014) também ressalta que a escolha por alimentos saudáveis ou não saudáveis 

- e sua quantidade - pode estar associada com padrões comportamentais e sociais na hora da 

refeição, como comer sozinho, sentado no sofá diante da televisão, ou compartilhar uma 

refeição sentado à mesa com familiares e/ou amigos. O MS também acrescenta que o 

alimento está interligado com sensação de bem estar e isso influencia nas escolhas. 
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No Brasil, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística [IBGE] (2011), mostrou dados alarmantes quanto aos hábitos 

alimentares dos brasileiros, onde constatou-se que somente 10% da população geral brasileira 

consome legumes, verduras e frutas na quantidade recomendada pela OMS (2015) e pelo 

Guia Alimentar Brasileiro (MS, 2014) de 400 g ao dia. A seguir serão fornecidos dados 

importantes sobre hábitos alimentares do brasileiro, em seus diferentes contextos grupais, 

fornecidos por essa pesquisa. 

O consumo de alimentos saudáveis como frutas, verduras e legumes pela população é 

maior entre as mulheres do que entre os homens, porém o consumo de açúcar, que não é um 

alimento saudável, é maior entre as mulheres do que entre os homens. Em relação a consumo 

de cerveja e bebidas destiladas, os homens predominam, com um consumo de até cinco vezes 

maior que as mulheres. 

Observa-se uma diferença de consumo alimentar entre a população urbana e rural, 

onde é possível notar escolhas mais saudáveis para a população rural do que na população 

urbana, em que o consumo preferencial por alimentos como arroz, feijão, batata doce, peixes 

frescos e frutas, entre outros é maior entre a população rural, do que a urbana, que prefere 

alimentos como pão de sal, processados, biscoitos recheados, salgados fritos, refrigerantes, 

entre outros.  

Quanto à renda, observa-se que a população com menor renda possui hábitos 

alimentares mais saudáveis do que população com renda superior. Alimentos como batata 

doce, farinha de mandioca, milho, peixes frescos são muito mais consumidos na população de 

baixa renda. A população com renda superior consomem mais alimentos do tipo, batata frita, 

pizza, refrigerantes tradicionais ou diets/lights, salgados fritos e doces. Mas há um grupo de 

alimentos saudáveis que é mais consumido por populações de renda superior como frutas, 

verduras, leite desnatado e os derivados de leite. 

Em relação a alimentação fora de casa, a população brasileira de modo geral, 

independente de sexo, renda, idade e localidade busca por uma alimentação menos saudável. 

De acordo com a pesquisa, alimentos como refrigerantes, salgados fritos e assados, 

salgadinhos industrializados, pizzas, sanduíches, bebidas destiladas, entre outros, são os 

preferidos para todos os perfis. 

Um ponto positivo referente aos hábitos alimentares dos brasileiros adultos é a 

diminuição de consumo de grupos de alimentos que fazem mal a saúde e inclusão de outros 

grupos de alimentos que trazem benefícios à saúde. A pesquisa mostra que a população 

brasileira possui a tendência da redução do consumo de alimentos como biscoitos, linguiças, 
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salsichas, mortadela, sanduíches e salgados quando entram na idade adulta e passam a 

consumir alimentos como queijos e iogurtes. 

Em relação a consumo de carboidratos, a pesquisa relata que homens consomem de 

54,8% de carboidratos e mulheres consomem cerca de 56,2% a 57,6%, o que representa um 

consumo dentro dos padrões recomendados pelo MS que é um consumo de 55% a 75% na 

dieta. Quanto ao consumo de alimentos com alto teor de colesterol, observou-se que as 

mulheres consomem níveis menores do que homens, em uma variação de consumo de 186,3 

mg a 237,9 mg para mulheres e 231,1 mg a 282,1 mg para homens, em todas as faixa etárias, 

sendo que idosos consomem menos colesterol e adolescentes consomem mais. 

O consumo de ácidos graxos trans é bem difundido entre adolescentes do sexo 

masculino e menos consumido na população idosa feminina. Já o ácido graxo poli-insaturado 

linolênico há pouco consumo em todos os grupos populacionais, que por sua vez são gorduras 

boas que ajudam a prevenir diversos problemas de saúde. 

Constatou-se também que o consumo de fibras é superior entre homens (20,4 g a 

23,5g) do que entre mulheres (17,6g a 18,8g). Já a ingestão média diária de açúcar é maior 

entre adolescentes e menor entre idosos, nos adultos o consumo de açúcares é 15% a 18% 

maior do que na população idosa e é maior consumido pelas mulheres do que por homens. De 

modo geral, o consumo de açúcar pela população é superior a 10%, que é a recomendação 

diária da OPAS/OMS. 

Através desses dados, há uma constatação que boa parte da população brasileira possui 

maus hábitos alimentares, que prejudicam a saúde, mesmo com toda informação fornecida à 

população sobre os prejuízos que os maus hábitos alimentares causam, o que indica o fator 

motivacional em carência para aderência de hábitos alimentares saudáveis. Dada essa 

importância, o Modelo Transteórico de Mudança pode contribuir para que haja uma mudança 

efetiva no comportamento alimentar brasileiro, uma vez que identificando os determinantes 

do comportamento alimentar, pode-se realizar intervenções necessárias para a mudança de 

hábitos alimentares não saudáveis para hábitos alimentares saudáveis, prevenindo assim, a 

incidência de doenças crônicas e de atitudes alimentares de risco para TAs. 

2.1 O Modelo Transteórico de Mudança e o Comportamento Alimentar 

 Sabemos que diversos são os determinantes do comportamento alimentar, entre eles 

pode-se destacar as características sociodemográficas dos indivíduos, onde há uma diferença 

na forma de se alimentar em diferentes grupos, na autopercepção de peso e na imagem 

corporal. Estas características podem influenciar em novos hábitos alimentares diante da 
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insatisfação com o próprio corpo, assim como também os determinantes sociais, onde no ato 

de realizar uma refeição, o indivíduo ao estar acompanhado da presença de outras pessoas 

pode ocasionar um aumento 33% a 96% na quantidade de consumo alimentar e, 

consequentemente, um aumento na ingestão calórica total da refeição, que pode variar de 

acordo com o número de pessoas presentes. A explicação para isso é que o número maior de 

pessoas pode provocar uma desinibição no ato de comer, assim como também o tempo que o 

indivíduo leva para consumir sua refeição torna-se maior, por conta da interação social, o 

expondo assim a tempo maior diante de alimentos que poderá consumir. E por último, o 

determinante psicológico, com destaque da autoeficácia que os indivíduos possuem, que 

consiste na confiança que eles possuem em si mesmo em relação a sua habilidade em fazer 

escolhas alimentares saudáveis (Toral& Slater 2007). 

 Sobre a autoeficácia na mudança do comportamento alimentar, Boff (2012) destaca 

que baixos níveis de autoeficácia refletem na dificuldade que indivíduos possuem para comer 

alimentos saudáveis ao invés de alimentos gordurosos e doces. Sobre a regulação desses 

hábitos, o conceito de autoeficácia define que as fortes crenças em uma rotina que visa a 

mudança de hábitos alimentares não saudáveis são reforçadas pelos primeiros benefícios que 

os indivíduos adquirem quando iniciam o processo de mudança do comportamento alimentar, 

em contrapartida, as baixas crenças de autoeficácia para regular o hábito alimentar estão 

baseadas nos fracassos iniciais ou altas expectativas de resultado. 

 Nesse sentido, a autopercepção que os indivíduos possuem sobre seus hábitos 

alimentares estão diretamente ligados com a motivação e o Modelo Transteórico de Mudança 

é um recurso que pode ser utilizado para identificar os estágios que os indivíduos se 

encontram para a mudança nos hábitos alimentares. Assim, através do MTT é possível 

identificar o quão motivados os indivíduos se encontram e a partir disso realizar as 

intervenções correspondentes a cada estágio, que são os procedimentos. 

De forma personalizada, segundo Toral e Slater (2007), as intervenções contidas no 

MTT para mudança do comportamento alimentar focalizam-se em diferentes aspectos: 

consumo de gordura, frutas, hortaliças, fibras e cálcio, além de estratégias dietéticas para o 

controle de peso e diabetes. 

O primeiro passo para introduzir o MTT como procedimento para mudança do 

comportamento alimentar consiste no profissional psicoeducar o paciente a todo o processo, 

explicando o modelo de estágios de mudança, auxiliando assim o paciente a reconhecer seus 

maus hábitos alimentares e a encontrar em qual estágio se encontra (Ludwig et al., 2017) 
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Afinal, de acordo com Ludwig et. al. (2016), a busca dos pacientes por tratamento não 

significa, de imediato, que estejam motivados para a mudança. 

A seguir Bertolin (2010, p.24) descreve como os indivíduos se encontram em cada 

estágio de mudança em relação ao comportamento alimentar (Tabela 4): 

Tabela 4 
Descrição das principais características de cada estágio de mudança de 

comportamento 
 

ESTÁGIO CARACTERÍSTICAS DO INDIVÍDUO 

Pré-contemplação Não há intenção de realizar mudanças nos próximos seis meses. O 
indivíduo reconhece que suas práticas alimentares são inadequadas, 
mas não está disposto a modificar sua alimentação. Encontra-se 
desmotivado e tende a apresentar maior resistência para seguir 
orientações nutricionais. 

Contemplação Existe uma intenção de realizar mudanças nos próximos seis meses. O 
indivíduo está decidido de mudar seu comportamento, mas sem um 
comprometimento decisivo. São reconhecidos os possíveis benefícios 
decorrentes de uma mudança alimentar, mas diversas barreiras são 
percebidas, como falta de tempo, o sabor e o preço dos alimentos, a 
falta de habilidades na cozinha, etc. 

Preparação 
 (ou decisão) 

Existe uma intenção de realizar mudanças no próximo mês. Muitas 
vezes o indivíduo prevê um plano de ação, como começar uma dieta de 
emagrecimento, mas as mudanças ainda são pequenas e inconsistentes. 

Ação  Há um envolvimento ativo na mudança de comportamento há menos 
de 6 meses. O indivíduo colocou em prática o plano de ação previsto 
para modificar sua alimentação e superou de alguma forma as barreiras 
antes percebidas. 

Manutenção As mudanças de comportamento são mantidas há pelo menos 6 meses. 
Há uma consolidação dos ganhos obtidos até o momento, adotando-se 
uma alimentação saudável como hábito. 

Nota. Fonte: Recuperado de “A alimentação saudável na ótica dos adolescentes e o impacto de uma intervenção 
nutricional com materiais educativos baseados no Modelo Transteórico entre escolares em Brasília-DF” de 
Bertolin, 2010,p. 24. 
 

 Após a identificação do estágio de mudança que o indivíduo se encontra, o terapeuta 

conduzirá o seu paciente conforme o estágio que o mesmo se encontra, de acordo com 

Ludwig, et al (2017, pp. 219-226), (Tabela 5) 

Tabela 5 
Estágio de mudança e intervenção terapêutica 
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Estágio(s) Intervenção terapêutica 

 
 
 
 
 
 

Pré-contemplação 

O terapeuta irá auxiliar no processo de 
ampliação de consciência, ajudando o paciente a 
reconhecer os problemas com seus hábitos 
alimentares como também a refletir sobre as 
consequências para a saúde, através da 
apresentação de exames laboratoriais ou outros e 
as suas consequências para a saúde na ocorrência 
de alterações nos mesmos. Após a ampliação da 
consciência quanto ao hábito alimentar, o 
terapeuta irá conhecer as expectativas que o 
paciente possui em relação aos seus hábitos 
alimentares: alívio de sentimentos de angústia, 
ansiedade, tristeza e frustração.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Contemplação 

O terapeuta começará trabalhando com o 
processo de autoreavaliação, no qual o paciente, 
com auxílio do terapeuta, é levado a refletir 
sobre o que as pessoas que convivem com ele 
pensam a respeito do seu estado de saúde atual, 
consequente de seus maus hábitos alimentares. 
Nesse processo, também é solicitado ao paciente 
para refletir sobre seus valores pessoais e se 
esses valores estão de acordo com seu 
comportamento alimentar. A partir dessa 
reflexão, também se trabalha o processo de 
alívio emocional, pois o paciente estará 
expressando seus sentimentos e preocupações 
em relação aos seus hábitos alimentares ruins. 
Feito isso, inicia-se o processo de reavaliação 
circundante, onde o paciente reconhece como 
seus hábitos alimentares afetam seus 
relacionamentos e seu dia a dia (aparência física, 
subir escadas, relacionamento sexuais, exemplo 
para os filhos e etc). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O terapeuta trabalha com o processo de 
autodeliberação, onde ele irá encorajar o 
paciente a refletir sobre os seus problemas com 
seus hábitos alimentares, juntamente com essa 
reflexão, o terapeuta também estimula os 
pacientes a refletir sobre quais mudanças eles 
devem efetuar e quais são os passos para 
alcançar essas mudanças. Nesse processo os 
pacientes poderão ter dificuldades de estipular 
estratégias para a mudança, é papel do terapeuta 
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Preparação auxiliar os pacientes para elaboração de 
estratégias para enfrentar as barreiras que eles 
apresentam e que podem os impedir de mudar.  
Outro processo importante nesse estágio é a 
deliberação social, que consiste no terapeuta 
ajudar o paciente a buscar alternativas mais 
saudáveis nas áreas de vida negligenciadas, 
devido a um estilo de vida não saudável, como 
por exemplo, os pacientes com problemas nos 
seus hábitos alimentares podem ter deixado de 
frequentar determinados lugares devido a sua 
aparência, um exemplo é a praia, onde o paciente 
pode deixar de frequentar em função do seu 
peso. 
Para seguir adiante é necessário uma reflexão de 
todo o processo realizado até aqui, pois 
reconhecer os efeitos negativos dos hábitos 
alimentares ruins é essencial para que o paciente 
saia dos estágios cognitivos e entre nos estágios 
comportamentais. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ação/Manutenção 

A função do terapeuta é auxiliar na consolidação 
e manutenção dessas mudanças. Os terapeutas 
irão auxiliar os pacientes a lidarem com eventos 
tentadores, que poderão vir a influenciar em 
desviá-los da mudança, o 
contracondicionamento é um processo que 
auxilia na prevenção de recaídas. O terapeuta 
deverá psicoeducar o paciente sobre o modelo 
cognitivo, explicando como as emoções podem 
afetar o comportamento e levá-lo a uma recaída, 
diante disso o terapeuta irá auxiliar o paciente 
com estratégias para lidar com as tentações 
quando seu emocional lhe influencia a recaída, 
através de escolhas alimentares adaptativas, em 
substituição do que se deseja no momento de 
estresse emocional. O terapeuta também auxilia 
o paciente em métodos comportamentais de 
enfrentamento, como técnicas de relaxamento 
diante de situações de estresse que o 
impulsionam ao desvio do objetivo. O 
gerenciamento de reforço também é um processo 
importante para a manutenção do novo 
comportamento alimentar, o terapeuta estimula o 
paciente a reconhecer seus avanços e suas 
conquistas, quanto mais reforçador for o novo 
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comportamento alimentar, maiores chances esse 
novo comportamento terá de se consolidar. 
Quando é acrescentado o processo de controle de 
estímulos na intervenção, atrelada aos processos 
de contracondicionamento e gerenciamento de 
reforço ajuda ao paciente a identificar 
pensamentos que podem levá-lo a uma recaída 
aos hábitos alimentares ruins e assim direcionar 
o paciente ao foco da boa alimentação. Para isso, 
o terapeuta pode fazer com que o paciente 
evoque exemplos de pensamentos que os 
levaram a ter lapsos/recaídas e a seguir ensiná-lo 
estratégias de enfrentamento para esses 
pensamentos, como dizê-los em voz alta, 
procurar atividades de distração e estimular a 
pensar em estratégias de lidar com o 
pensamento. Além de gerenciar os pensamentos 
o paciente também aprende a entender a 
diferença entre desejos e impulsos, substituindo 
esses sentimentos por pensamentos e 
comportamentos que visam os hábitos 
alimentares saudáveis, uma estratégia é 
relembrar os prós e os contras dessa mudança, 
usar a técnica de distração e pedir ajuda.  
Por último, outro processo de mudança 
importante para esses estágios é o de relações de 
ajuda, que visa no auxilio de busca por suporte 
social, onde os pacientes são estimulados a 
refletir sobre as relações que podem ajudá-los 
em diferentes situações e ambientes. 
É importante o terapeuta deixar claro para o 
paciente que os lapsos e as recaídas fazem parte 
do processo de mudança. 

Nota. Fonte: Recuperado de “Mudança de Estilo de Vida em Paciente com Síndrome Metabólica: O desafio da 
adesão” de Ludwig, 2017, Por que é tão difícil mudar?,pp. 119-226. 
 

Bertolin (2010, p.38), como ilustrado na Tabela 6. apresentam as estratégias de 

intervenção propostas para cada estágio de mudança, visando a modificação do 

comportamento alimentar. 

Tabela 6 
Estratégias de intervenção propostas para cada estágio de mudança, visando a 

modificação do comportamento alimentar 
 

Estágio Foco da intervenção O que fazer? O que não fazer? 



29 
 

Pré-contemplação Aumentar o 
conhecimento sobre 
alimentação saudável e a 
consciência do indivíduo 
sobre sua prática 
alimentar inadequada. 

Oferecer informações 
sobre as 
recomendações 
nutricionais e os 
benefícios de uma dieta 
adequada e prover o 
indivíduo de 
ferramentas para 
avaliar sua própria 
alimentação. 

Não assumir que a 
mudança de 
comportamento será 
rápida, frente à grande 
resistência e pouca 
motivação do 
indivíduo. 

Contemplação Aumentar a confiança 
na própria habilidade do 
indivíduo para adotar as 
recomendações 
nutricionais em sua 
alimentação. 

Identificar quais são as 
barreiras que impedem 
a mudança, segundo o 
indivíduo e traçar 
meios de superá-las. 

Não criticar a 
ambivalência do 
indivíduo: diversas 
barreiras podem ser 
apresentadas em 
diferentes momentos. 

Preparação Definir o plano de ação 
que será implementado 
nos próximos 30 dias. 

Estimular o alcance de 
objetivos específicos, 
sem sobrecarregar o 
indivíduo com várias 
metas. 

Não menosprezar 
pequenas mudanças 
realizadas pelo 
indivíduo em sua 
alimentação. 

Ação Treinar as habilidades 
do indivíduo para alterar 
o comportamento por 
mais tempo.  

Fornecer materiais 
individualizados e 
estratégias práticas, 
envolvendo o suporte 
social (relacionamentos 
de auxílio à mudança) 
e recompensas. 

Não oferecer apenas 
informações gerais, 
considerando que o 
indivíduo já está 
colocando em prática 
uma alimentação 
saudável. 

Manutenção Desenvolver as 
habilidades do indivíduo 
para enfrentar novas 
dificuldades. 

Estimular a 
manutenção dos 
objetivos alcançados. 

Não assumir que a ação 
inicial será permanente, 
nem criticar recaídas.  

Nota. Fonte: Recuperado de “A alimentação saudável na ótica dos adolescentes e o impacto de uma intervenção 
nutricional com materiais educativos baseados no Modelo Transteórico entre escolares em Brasília-DF” de 
Bertolin, 2010,p. 38. 
 

  À medida que os indivíduos avançam nos estágios aumenta-se o nível de autoeficácia 

e a balança decisional se relaciona com a percepção que os indivíduos possuem das vantagens 

e desvantagens em mudar maus hábitos alimentares, tendo assim o avançar dos estágios 

atrelado ao aumento de percepção que o indivíduo tem das vantagens em se modificar seu 

comportamento alimentar para hábitos saudáveis (MA et al., 2002 citado por de Freitas, 

2015). 
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 Diantesdas possibilidade do MTT para a compreensão e modificação de hábitos 

alimentares desadaptativos, o presente estudo tem como objetivo investigar etapas de 

mudança, de acordo com o MTT, em indivíduos com Atitude Alimentar de Risco, avaliado 

pelo EAT-26, e naqueles com IMC de risco (baixo peso, sobrepeso e obesos). 

Método 

Foi realizada uma pesquisa do tipo descritiva com abordagem quantitativa e 

amostragem não-probabilística, intencional (Marconi &Lakatos, 2002). 

Participantes 

Este estudo contou com a participação de 80 pessoas, sendo 58 mulheres (idade 

mínima = 18 anos, idade máxima = 59 anos, média = 29,40 anos, DP = 11,96 anos) e 22 

homens (idade mínima = 18 anos, idade máxima = 60 anos, média = 29,32 anos, DP = 10,02 

anos). 

O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado5 dividindo-se peso (kg) pela altura 

(m²). O ponto de corte para abaixo do peso foi estabelecido no valor de ≤ 18,4 para peso 

normal no valor entre 18,5 a 24,9, para sobrepeso no valor de 25 a 29,9 e obesidade no valor 

de ≥ 30da distribuição do IMC da população de referência, da Biblioteca Nacional da Saúde - 

Ministério da Saúde [BVS/MS] (2009). 

Na Tabela 7 relata os dados descritivos da amostra: 

  

                                                           
5 IMC declarado pelos participantes, não sendo feita a medição presencialmente 
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Tabela 7 
Dados descritivos da amostra 
 

Sexo N % 

Mulheres 58 72,50 

Homens 22 27,50 

IMC participantes   

Abaixo do peso 4 5,00 

Peso normal 46 57,50 

Sobrepeso e Obesidade 30 37,50 

IMC mulheres   

Abaixo do peso 3 5,17 

Peso normal 35 60,34 

Sobrepeso e Obesidade 20 34,48 

IMC homens   

Abaixo do peso 1 4,55 

Peso normal 11 50,00 

Sobrepeso e Obesidade 10 45,45 

Idade Média Desvio Padrão Mínimo 
Máxim

o 

Mulheres 29,40 11.96 18 59 

Homens 29,32 10,02 18 60 

IMC = Índice de Massa Corporal 

Instrumentos 

- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO I) 

- Questionário Sociodemográfico 

-UniversityofRhodeIslandChangeAssessmentScale (URICA [Hábitos 

Alimentares]) (McConnaughy, Prochaska&Velicer, 1983) A URICA possui diferentes 

versões, conforme o número de itens, de acordo com Bittencourt, dos Santos e da Silva 

Oliveira (2012). Nesta pesquisa foi utilizada a escala adaptada de 24 itens. Segundo Argimon, 

Cerutti e Esteves (2016), o instrumento foi construído para medir o estágio motivacional que 

o indivíduo encontra-se frente a uma mudança de hábitos alimentares, pelo qual os 24 itens 

são subdivididos em quatro subescalas: pré contemplação (itens 1, 3, 7, 17, 21 e 23), 

contemplação (itens 2, 5, 6, 9, 13 e 15), ação (itens 4, 8, 11, 14, 18 e 22) e manutenção (itens 

10, 12, 16, 19, 20 e 24). Os itens devem ser avaliados dentro de uma escala Likert de 5pontos, 
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que variam entre 1 (Discordo totalmente), 2 (Discordo), 3 (Indeciso), 4 (Concordo) e 5 

(Concordo totalmente). 

 

-Eating Attitudes Test (EAT) (Garner, Olmsted, Bohr &Garfinkel, 1982). Traduzida 

para o português por Nunes e colaboradores (1994) e denominado como Teste de Atitudes 

Alimentares. Trata-se de um questionário auto aplicável, que visa a identificação de pessoas 

que apresentam risco de desenvolver anorexia nervosa ou bulimia nervosa por meio de 

padrões alimentares anormais, onde cada questão leva o indivíduo a refletir sobre o ato e o 

comportamento alimentar (Bittencourt et. al., 2012; Argimon et. al., 2016).  

O questionário é composto por 26 questões, com 6 opções de respostas, do tipo escala 

Likert com variação de 0 a 3 pontos, de acordo com a escolha: nunca, raramente ou às vezes = 

0; frequentemente = 1; muito frequentemente = 2; sempre = 3. O risco para transtorno 

alimentar corresponde a um escore com valor > 20. (Freitas, Gorenstein&Appolinario, 2002; 

Cordás& Neves, 1999; Magalhães & Mendonça, 2005; citados por Bittencourt, 2013; 

Bighettiet al, 2003;  Nunes et al, 1994). 

Procedimentos 

Os participantes foram contactados em abordagem presencial, onde foi explicado que 

se tratava de uma pesquisa de monografia. Os interessados foram esclarecidos sobre os 

objetivos da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

como condição para participação na mesma. Todos os documentos foram entregues e 

devolvidos em envelope lacrado. 

Procedimentos de Análise de Dados 

Os dados dos participantes foram inseridos no software estatístico SPSS – 

StatisticalPackage for the Social Sciences (versão 24) e análises descritivas foram realizadas. 

Sobre o IMC, os participantes com baixo peso, sobrepeso e obesos foram classificados 

como apresentando peso corporal de risco. 

Na análise da EAT os participantes com escore total maior do que 21 pontos foram 

classificados como apresentando atitude alimentar de risco. 

Sobre a URICA, foi realizado o somatório dos itens de cada fator. O participante era 

classificado no estágio de mudança com maior somatório. Em caso de valores iguais no 

somatório dos fatores, o participante era classificado no estágio mais inicial. Por exemplo, se 
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o participante obtivesse pontuação igual nos estágios pré-contemplação e contemplação, ele 

era classificado no pré-contemplação. 

Resultados 

 Na amostra estudada observa-se um número expressivo de pessoas (42,50%) com 

IMC de risco. Ao serem comparados com as mulheres, um percentual maior de homens 

(45,45%) apresentava sobrepeso e obesidade. 

 No entanto, na análise da Atitude Alimentar, nenhum homem obteve pontuação 

necessária para ser classificado como tendo atitude alimentar de risco. Sobre as mulheres, um 

total de 5 (8,52%) obtiveram escore compatível com uma atitude alimentar de risco (Tabela 

7). 
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Tabela 8 
Sexo e Atitude alimentar 

 EAT-26 

SEXO Atitude alimentar 

adequada 

Atitude alimentar de 

risco 

Total 

Feminino 53 5 58 

Masculino 22 0 22 

Total 75 5  

Atitude alimentar de risco – participantes que obtiveram escore total ≥ a 21 no Teste de Atitude Alimentar 
(EAT-26). 
 

 Observando apenas os participantes com atitude alimentar de risco, três estavam em 

estágios correspondentes a processos cognitivos (pré-contemplação e contemplação) e dois 

estavam em um estágio comportamental (manutenção) (Tabela 8). 

 
Tabela 9 
Classificações da URICA em participantes com atitude alimentar de risco 
 URICA 

SEXO Pré-contemplação Contemplação Ação Manutenção Total 

Feminino 2 1 0 2 5 

Masculino 0 0 0 0 0 

Total 2 1 0 2 5 

 
 Analisando os participantes a partir do IMC, verificamos que aqueles com índice de 

massa corporal de risco (baixo peso, sobrepeso e obesos), em sua maioria, estavam em 

estágios cujo os processos são cognitivos. Um total de 18 (78,26%) mulheres e 10 (90,91%) 

homens estavam nos estágios de pré-contemplação e contemplação (Tabela 9). 

 
Tabela 10 
Classificações da URICA em participantes com baixo peso, sobrepeso e obesos, de acordo com o IMC 
 URICA 

SEXO Pré-contemplação Contemplação Ação Manutenção Total 

Feminino 4 14 3 2 23 

Masculino 4 6 1 0 11 

Total 8 20 4 2 34 

 

Comparando o sexo com o resultado do URICA, ambos os sexos predominam nos 

estágios iniciais (pré-contemplação e contemplação), porém os homens estão de forma 

significativa nesses estágios iniciais (91%), mas o número de mulheres nesses estágios iniciais 

também é relevante (74,1%) (Tabela 10). 
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Tabela 11 
Sexo e URICA 
 URICA 

SEXO Pré-contemplação Contemplação Ação Manutenção Total 

Feminino 19 24  11  4 58 

Masculino 9 11  1 1 22 

Total 28 35 12 5 80 

 

Discussão 

Observamos, em nossa amostra, um maior número de homens com sobrepeso e 

obesidade, quando comparados às mulheres. Estes dados contrariam aqueles apresentados 

pela FAO (2017), onde, na população brasileira, as mulheres são maioria naqueles que 

apresentam sobrepeso e obesidade. Tal divergência deve ser consequência do desequilíbrio na 

composição da amostra do presente estudo, que apresenta um número bem maior de mulheres. 

Ainda assim, podemos constatar que esse dado reflete aqueles apresentados pela literatura 

sobre o crescimento do índice de sobrepeso e obesidade, resultado da rápida industrialização e 

urbanização das últimas décadas (Zhaoet al., 2008, citado por Luz e Oliveira, 2013; FAO, 

2017).  

Sobre a atitude alimentar de risco, o EAT-26 é uma dos questionários mais aplicados 

em estudos sobre comportamento de risco para TAs, levando os indivíduos a pensarem sobre 

atos e comportamentos referentes ao comer (Argimon et al., 2016). De acordo com este 

instrumento, apenas 6,25% dos participantes apresentam atitudes alimentares de risco para 

desenvolvimento de TAs, sendo todos do sexo feminino (8,25% da amostragem total). Apesar 

das limitações já relatadas sobre o equilíbrio da amostra, este dado direciona o nosso olhar 

para informações epidemiológicas que apontam para uma maior incidência de TAs em 

mulheres (APA, 2014). Essa incidência maior no sexo feminino é explicada por Andrade e 

Bosi (2003) como reflexo de questões culturais, onde vivemos em uma “cultura da sensação”, 

em que é difundida uma pseudoverdade de que a felicidade e o conhecimento são adquiridos 

pela via do consumismo. Nesse sentido, a imagem corporal feminina se torna um alvo 

midiático de investimento, no quesito beleza e aquisição do corpo perfeito. 

Ainda, percebemos que esta maior incidência em mulheres contribui para que homens 

sejam excluídos de muitos estudos sobre TAs, dificultando uma maior compreensão das 

características destes quadros clínicos. Alguns grupos de pessoas do sexo masculino 
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apresentam maior probabilidade de desenvolverem TAs (sendo a BN mais incidente nessa 

população que a AN), nos quais podemos destacar determinados tipos de profissionais que 

possuem uma preocupação exagerada com o peso, como atletas, bailarinos, modelos, 

fisiculturistas, entre outros. As TAs em homens também é difundida em homens com 

orientação sexual homossexual e evidências também apontam que homens com TA possuem 

uma prevalência maior para obesidade pré-mórbida do que as mulheres (Melin& Araújo, 

2002). 

Ao compararmos os resultados dos participantes com EAT+ com os resultados da 

URICA, podemos notar que dois encontram-se no estágio de pré contemplação, um no estágio 

de contemplação e dois no estágio de manutenção. Os estágios de pré-contemplação e 

contemplação exigem foco nos processos cognitivos, pois são estágios em que há necessidade 

de mudança na forma como a pessoa pensa em relação aos seus hábitos alimentares, para 

depois poder tomar medidas comportamentais eficazes (Velasquezet al, 2001, citado por 

Susin, 2015). Sobre o estágio de manutenção, no qual dois dos participantes com EAT+ se 

encontram, destacam-se os processos comportamentais. Sobre esses dois últimos participantes 

que se encontram no estágio de manutenção, analisando apenas os dados da URICA, podemos 

dizer que eles estão em total comprometimento com a manutenção de hábitos alimentares 

funcionais. Adicionando estes dados ao resulta do EAT, verificamos que esta motivação pode, 

na verdade, estar associada à manutenção de hábitos alimentares inadequados, fruto de má 

informação e/ou busca de um padrão estético não condizente com uma percepção realista da 

auto imagem. Isso demonstra uma necessidade de mais estudos sobre a relação entre os 

estágios motivacionais e hábitos alimentares em indivíduos com TAs, bem como naqueles 

com sobrepeso e obesidade. 

Sobre a relação de sexo e URICA, observamos dados também relevantes. Tanto 

mulheres (74,1%) quanto homens (91%) apresentam resultados predominantes nos estágios 

iniciais, que são os que correspondem a processos cognitivos-experienciais, o que significa 

que a maior parte da amostra não reconhece ou não está disposta a mudar seus hábitos 

alimentares (Ludwig, et al., 2017). Isso demonstra a importância da psicoeducação visando 

mudanças em direção a um estilo de vida saudável. Esses dados estão de acordo com a 

pesquisa do IBGE (2011), que revela que somente 10% da população geral brasileira possui 

uma alimentação dentro das recomendações da OMS (2015) e Guia Alimentar Brasileiro (MS, 

2014). 

Ao observarmos a comparação dos resultados da URICA com os dados do IMC, 

verificamos que a maior parte dos participantes com massa corporal de risco estava nos 
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estágios iniciais de mudança (pré-contemplação e contemplação), ou seja, esses indivíduos 

com baixo peso, sobrepeso e obesidade não reconhecem seus hábitos alimentares como um 

problema pelo qual precisam ou estão dispostos a mudar. Isso representa um risco para a 

saúde, uma vez que já se encontram fora dos padrões estabelecidos pela BVS/MS (2009). 

Esses dados nos direcionam ao alerta da OPAS/OMS (2015) de que há riscos para 

doenças crônicas como diabetes, doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais, 

câncer e obesidade em indivíduos que possuem na sua alimentação uma rotina e ingestão de 

calorias superior ao gasto energético diário. Isso mostra a importância de termos uma 

percepção real dos nossos hábitos alimentares e as eventuais necessidades de mudança em 

busca de hábitos alimentares mais saudáveis e, nesse sentido, o MTT demonstra ser um 

instrumento promissor para uma efetiva mudança de hábitos alimentares. Este Modelo possui 

uma estrutura que tem como finalidade compreender a motivação e intervir na mesma, 

auxiliando na prevenção e tratamento de episódios de sobrepeso e obesidade, por exemplo 

(Ludwig et al., 2016). 

Sobre os instrumentos utilizados neste estudo, existem alguns fatos que merecem 

atenção quanto ao EAT-26, sendo um deles a falta de padronização nas perguntas. É comum 

encontrar questionários diferentes, em português, que são nomeados como EAT-26 (Bighetti, 

2003; Bittencourt, 2013; Bolognini, 2009). Outro fato importante é o ponto de corte, enquanto 

algumas literaturas apresentam como ponto de corte para EAT+ a pontuação  ≥20 (Gonçalves, 

Barbosa, Rosa & Rodrigues, 2008; Laus, Moreira & Costa, 2009; Sampei, Sigulem, Novo, 

Juliano &Colugnati, 2009; Scherer, Martins, Pelegrine, Matheus &Petroski, 2010; Dunker, 

Fernandes & Filho, 2009; Vilela, Lamounier, Filho, Neto & Horta, 2004; Martins, Pelegrine, 

Matheus &Petroski, 2010), outras literaturas utilizam como ponto de corte ≥21 (Bighetti, 

2003; Bittencourt, 2013; Bolognini, 2009; de Oliveira, Bosi, Vigário & Vieira, 2003; 

Alvarenga, Scagliusi&Phillipi, 2011; Vieira et al., 2006; Ribeiro & Veiga, 2010; Nunes, 

Olinto, Barros &Camey, 2001; Alves, Vasconcelos, Calvo & Neves, 2008; Penz, Bosco & 

Vieira, 2008). Por fim, é importante também ressaltar que existem incongruências quanto à 

correção, onde vemos literaturas apresentando a questão 25 como uma questão de pontuação 

invertida (Penzet al., 2008; Bighetti, 2003; Alvarenga et al., 2011; Martins et al., 2010), outras 

apresentam a questão 4 com pontuação invertida (Laus et al., 2009) e algumas outras 

literaturas não apresentam nenhuma questão com pontuação invertida (Bolognini, 2009; Alves 

et al., 2008; Bittencourt, 2013; Nunes, et al., 2001; Ribeiro & Veiga, 2010; Vieira et al., 2006; 

de Oliveira et al., 2003; Gonçalves et al., 2008; Sampei et al., 2009; Scherer et al., 2010; 

Dunker et al., 2009; Vilela et al., 2004). Todos esses fatores dificultam a comparação das 
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pesquisas já realizadas, é de suma importância a padronização de todos esses pontos 

levantados, para uma comparação empírica. 

Conclusão 

Os hábitos alimentares não saudáveis podem levar indivíduos a adquirirem diversas 

doenças crônicas ao longo da vida (OPAS/OMS, 2015) ou para uma predisposição de atitudes 

alimentares de risco para TAs, devido uma distorção da imagem pessoal (Nunes et al., 2001). 

A falta de reconhecimento da inadequação dos próprios hábitos alimentares e/ou a falta de 

motivação para a mudança desses hábitos contribuem para que os indivíduos mantenham um 

comportamento alimentar não saudável, aumentando as chances para problemas de saúde.  

Diante desta questão, é necessário que medidas preventivas e de tratamento sejam 

efetuadas e o MTT se mostra uma ferramenta promissora para intervenção em 

comportamentos alimentares que colocam a saúde dos indivíduos em risco (Ludwig et al., 

2017), sejam mulheres ou homens, pois ambos demonstram terem hábitos alimentares 

prejudiciais (OMS, 2015; MS, 2014). 

Sobre o instrumento de rastreio EAT-26, mais estudos de padronização e validação 

precisam ser considerados.  
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ANEXO I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do Projeto: 

Comportamento alimentar de risco: análise dos estágios de mudança e da imagem corporal 

Pesquisador Responsável: Ana Lúcia Novais Carvalho 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UFF/ESR – Campos dos Goytacazes 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 99401-0913 

E-mail para contato do Pesquisador: analucianovaiscarvalho@id.uff.br 

Contato alunas participantes: Priscila Pessanha da Silva Barbosa - (22) 997938541 
 

Nome do voluntário: ___________________________________________________ 

Idade: _____________ anos R.G. _______________ 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Comportamento alimentar 
de risco: análise dos estágios de mudança e da imagem corporal”, de responsabilidade da 
pesquisadora Ana Lúcia Novais Carvalho. 

Justificativas e objetivos: 

Ampliar o conhecimento sobre os Transtornos Alimentares (TAs) levará à melhoria nos 
procedimentos de diagnóstico e de intervenção nestes quadros clínicos. Assim, a presente pesquisa 
tem como objetivos: 

 Identificar a prevalência de indicativos para o desenvolvimento de TAs, avaliada através de 
escalas padronizadas, em uma amostra de adultos do município de Campos dos Goytacazes/RJ. 

 Investigar a relação entre atitudes alimentares de risco para TAs e in/satisfação da imagem 
corporal e estágios de mudança. 

 Identificar em que estágio de mudança encontram-se os participantes com atitide alimentar de 
risco. 
 

Descrição detalhada dos procedimentos: 

Sua participação neste estudo requer que você responda os seguintes instrumentos: 
- Questionário sociodemográfico: constituído por perguntas sobre identificação pessoal, peso e 
altura para calcular o índice de massa corporal (IMC), localização demográfica, escolaridade, 
estado civil, nível socioeconômico e questões relativas a dietas e práticas de exercícios físicos. 
- Teste de Atitudes Alimentares (EAT-26): instrumento para identificar comportamentos de 
risco para o desenvolvimento de TAs. 
- Escala de Silhuetas de Kakeshita: instrumento para identificar a in/satisfação da imagem corporal. 

- URICA- Hábitos Alimentares- Versão Português: instrumento para identificar estágio de mudança 

Você receberá todos os instrumentos em um envelope lacrado. A devolução também deverá ocorrer 
da mesma forma. 
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Desconfortos e riscos associados e previsão das medidas e cautelas a serem empregadas para 
evitar e/ou reduzir os potenciais danos: 

Os riscos para participação nesta pesquisa são mínimos. Os procedimentos adotados nesta 
pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme resolução no. 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

Acrescentamos que todas as informações são confidenciais e, em hipótese alguma, os nomes 
dos participantes serão publicamente divulgados. Os resultados do estudo serão usados para fins 
científicos. A sua participação é voluntária e você poderá retirar o consentimento a qualquer tempo, 
sem que haja nenhum prejuízo ou penalização. 

Benefícios esperados: 

Esta pesquisa se justifica pelo aumento progressivo da adoção de práticas não saudáveis de 
controle de peso e insatisfação da imagem corporal, que são elementos fundamentais de risco para 
TAs. O rastreamento precoce dos comportamentos de risco para o desenvolvimento de TAs e a 
insatisfação da imagem corporal pode contribuir para o planejamento de medidas preventivas, 
evitando o aumento de incidência desta patologia. A identificação dos estágios de mudança auxiliará 
no processo de escolha do melhor procedimento clínico de intervenção, de acordo com as 
características de cada estágio. 

Contato para sanar dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos 
relacionados com a pesquisa: 

Ana Lúcia Novais Carvalho: (21) 99401-0913; analucianovaiscarvalho@id.uff.br 

Comitê de ética: (21) 2629-9189 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para 
obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 

E.mail: etica@vm.uff.br  Tel/fax: (21) 26299189 
 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter 
sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Campos dos Goytacazes, _____ de ____________ de _______ 

__________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

__________________________________________________________________ 

Testemunha 


