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RESUMO
Analisar  a  efetividade  de  um  programa  multiprofissional  de  tratamento  da  obesidade  (PMTO)  sobre  a  frequência
alimentar e o excesso de peso de adolescentes. Serão selecionados 45 adolescentes de ambos os sexos com faixa
etária de 10 a 17 anos para participar de um PMTO por 16 semanas. A frequência alimentar será avaliada pela aplicação
de um questionário de fácil compreensão, contendo uma lista de alimentos que posteriormente serão classificados em
“alimentos saudáveis” e “alimentos não saudáveis”. Simultaneamente, será avaliada a composição corporal e a relação
de excesso de peso corporal com a frequência alimentar. Espera-se que o PMTO possa promover mudanças positivas
na ingestão alimentar e na composição corporal dos participantes.

PALAVRAS-CHAVE: Composição Corporal; Hábitos Alimentares; Sobrepeso. 

1 INTRODUÇÃO

O padrão alimentar da população vem sofrendo mudanças significativas nos últimos anos.
Essas mudanças representam uma transição nutricional, que culmina em um aumento significativo
da prevalência do excesso de peso corporal (NETO et al., 2015).

A obesidade é definida como o acúmulo excessivo de gordura, que traz inúmeros prejuízos à
saúde. Nesse aspecto, a obesidade também é considerada uma doença inflamatória e pode ser
causada por múltiplos fatores, tais como: sedentarismo, má alimentação, fatores genéticos, sociais,
econômicos, psicológicos dentre outros (MONTEIRO et al., 2004).

Segundo Nardo Jr. (2016) a população infanto-juvenil tem passado por crescente aumento da
prevalência de excesso de peso.  Os dados da Pesquisa Orçamentária  Familiar  (POF) do IBGE
demonstram que a obesidade atinge um a cada cinco brasileiros com até 18 anos (NETO et al.,
2015).

Em  virtude  das  modificações  ocorridas  no  padrão  da  alimentação  nos  últimos  anos  e
consequente aumento do ganho de peso, a avaliação do consumo alimentar em adolescentes vem
chamando  a  atenção  de  pesquisadores.  A  preocupação  também  é  decorrente  de  hábitos
alimentares  inadequados durante  a  infância  e  adolescência  que  podem acarretar  uma série  de
complicações  à  saúde  na  vida  adulta,  principalmente  em  relação  às  doenças  crônicas  não
transmissíveis,  tais como: as doenças cardiovasculares, diabetes e dislipidemias  (ROCHA et al.,
2009). 

Diante  disso,  observando  o  preocupante  quadro  de  obesidade  crescente  na  população
infanto-juvenil,  objetiva-se  avaliar  os  efeitos  de um programa multiprofissional  de  tratamento  da
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obesidade  sobre  a  frequência  alimentar  de  adolescentes  com  excesso  de  peso  corporal  e  as
relações entre os hábitos alimentares e a composição corporal.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um ensaio clínico pragmático, quase-experimental, com delineamento de séries
de tempo (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2012).

Serão selecionados para o Programa Multiprofissional de Tratamento da Obesidade (PMTO),
45 adolescentes, de ambos os sexos, com idade entre 10 a 17 anos de idade. Como critério de
inclusão, os participantes deverão apresentar sobrepeso ou obesidade, de acordo com os pontos de
corte estabelecidos por Cole e Lobstein (2012).

O presente estudo foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade
Estadual de Maringá (UEM), com base no documento n° 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde
(CNS) envolvendo seres humanos. Os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) serão
assinados pelos pais e adolescentes que participarão da pesquisa.

A coleta dos dados será realizada nas dependências do Hospital Universitário de Maringá
(HUM), na Instituição de Ensino Unicesumar e na Universidade Estadual de Maringá (UEM) por uma
equipe multiprofissional composta por profissionais de educação física, psicólogos e nutricionistas,
todos devidamente treinados.

A avaliação da massa corporal, massa magra e massa gorda será realizada por meio de um
bioimpedanciômetro octapolar multifrequencial (Biospace, modelo 520 – InBody Body Composition
Analysers, Coréia). Será utilizado um estadiômetro de parede com resolução de 0,1cm da marca
Sanny (ES 2030) com campo de uso de 0,80m a 2,20m para a medida da estatura. O Índice de
Massa  Corporal  (IMC)  será  calculado  a  partir  da  divisão  da  massa  corporal  pelo  quadrado  da
estatura (IMC = massa corporal/estatura²) e classificado segundo Cole e Lobstein (2012). Para as
medidas de Circunferência de Cintura (CC) e Circunferência de Quadril (CQ) será utilizada uma fita
não extensível de marca Sanny - Starrett 2m SN-4010 com capacidade para medir até 2 metros e
resolução de 0,1cm. A Relação Cintura Quadril (RCQ) será calculada com a divisão da CC pela CQ.

Para conhecimento do hábito alimentar será aplicado o questionário de frequência alimentar
(QFA) proposto por  Castro et al.  (2004)  no momento pré e pós 16 semanas de intervenção. O
referido questionário é composto basicamente por dois itens: uma lista de alimentos mais um espaço
para  anotar  a  frequência  de  consumo.  As  questões  são  constituídas  por  uma  lista  de  treze
alimentos,  que  posteriormente  são  classificados  em  dois  grupos:  alimentos  “saudáveis”  (frutas,
verduras  /  legumes,  leite,  feijão,  salada  verde,  sucos  naturais),  e  alimentos  “não  saudáveis”
(refrigerante, salgados fritos, batata frita, sanduíches, salgadinhos de pacote, bolachas e biscoitos,
balas/ doces/ chocolates), bem como a frequência do consumo em: diariamente, 5 a 6 vezes por
semana, 3 a 4 vezes por semana, 1 a 2 vezes por semana, raramente e não consome (SALDIVA et
al., 2010).

Os alimentos registrados por meio do QFA serão classificados de acordo com a categoria de
frequência, e será atribuído um peso (S/N), onde, SN= (1/7) [(A+B) /2], na qual A e B correspondem
aos números de dias de frequência alimentar semanal (SALDIVA et al.,  2010). As categorias de
frequência: “não consome” ou “raramente”, atribuir-se-á o valor zero pontos; a categoria diariamente,
atribuir-se-á o peso máximo =1 ponto; para as demais categorias, 1 a 2 vezes, 3 a 4 vezes e 5 a 6
vezes, considerar-se-á os seguintes valores resultantes da fórmula, respectivamente: 0,213 pontos,
0,497 pontos e 0,781 pontos.
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A somatória dos valores obtidos para cada alimento, representa os escores de frequência de
consumo para cada grupo de alimentos “saudáveis” e “não saudáveis”, variando de zero a seis e
zero a sete respectivamente. A variação de consumo desses grupos, será representada por tercis e
classificada como: menor frequência (0 a 2 pontos); frequência intermediária (2 a 4 pontos) e maior
frequência  (5  a  6  pontos)  para  alimentos  “saudáveis”  e  menor  frequência  (0  a  2,33  pontos);
frequência  intermediária  (>2,33  a  4,66  pontos)  e  maior  frequência  (>4,66  a  6,99  pontos)  para
alimentos “não saudáveis”.

O PMTO contará com uma equipe multiprofissional composta por profissionais de educação
física, nutricionistas e psicólogos. Semanalmente, serão realizados três encontros com duas horas
de duração, sendo que na primeira serão aplicadas as sessões de exercício físico, e, na segunda as
intervenções teóricas das áreas da educação física, nutrição ou psicologia. O foco do programa será
em contribuir com o processo de mudança dos comportamentos alimentares em conjunto com a
prática  regular  e  sistematizada  da  atividade  física,  substanciando  minimizar  riscos  à  saúde  e
qualidade de vida.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se  que  este  trabalho  possa  caracterizar  os  hábitos  alimentares  de  adolescentes
obesos  participantes  do  Programa  Multiprofissional  de  Tratamento  da  Obesidade  (PMTO)  com
relação a frequência de consumo de alimentos saudáveis e não saudáveis e sua relação com o grau
de excesso de peso corporal.
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