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RESUMO  

 

A pesquisa tem como objetivo investigar os efeitos de um programa de intervenção interdisciplinar em 
crianças obesas na composição corporal e no consumo de alimentos in natura, minimamente processados, 
processados e ultraprocessados.  Serão avaliados crianças de 7 a 11 anos, previamente selecionados com 
algum grau de obesidade, atendidos por um projeto interdisciplinar de um Centro de Ensino Superior da 
cidade de Maringá – PR. As variáveis abordadas serão: sexo, idade (anos), peso (kg), estatura (cm), IMC/I 
(kg/m²), massa magra (%), massa gorda (%) e circunferência da cintura (cm), nas quais serão obtidas através 
de acadêmicos treinados utilizando os aparelhos de bioimpedância elétrica, de acordo com a padronização 
proposta por Heyward, 2001; estadiomêtro e trena antropométrica, inelástica. O programa terá 12 semanas 
de duração, sendo dividido em duas partes: pré-intervenção e pós-intervenção. Durante este período, 
ocorrerão intervenções de fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas e psicólogos. Para coletas dos 
dados, serão aplicados registro alimentar em dois dias da semana não consecutivos e um dia do final de 
semana. Posteriormente serão analisadas por meio do software Avanutri 2004®. Os alimentos serão 
agrupados conforme o Guia Alimentar para a População Brasileira. As análises estatísticas serão realizadas 
por meio do programa Statistica versão 12.0 ®. Espera-se que as intervenções sejam favoráveis às mudanças 
na composição corporal e no comportamento alimentar das crianças. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tratamento da obesidade; Consumo alimentar; Saúde das crianças. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Dados apontam que apesar do consumo elevado de calorias, a alimentação das 
crianças e adolescentes brasileiros está deficiente em alguns micronutrientes como 
vitamina A, ferro e zinco. Essas inadequações possivelmente estão relacionadas ao 
consumo excessivo de produtos industrializados ricos em açúcares, gorduras e sódio 
(CARVALHO et al., 2014). Acredita-se que embora tais alimentos confiram maior 
praticidade para atender ao estilo de vida moderno, juntamente com a inatividade física, 
seu consumo exagerado pode resultar no excesso de peso, obesidade e doenças crônicas 
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não transmissíveis (DCNT’s), levando consequentemente a uma baixa qualidade de vida 
(SILVA, 2014).  

Diante disso, o Guia Alimentar para a População Brasileira estabeleceu quatro categorias 
de alimentos: in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados 
(BRASIL,2014).  

Alimentos in natura são adquiridos de plantas ou animais para o consumo que sofre 
alteração após serem extraídos da natureza. Os alimentos minimamente processados são 
alimentos in natura que passaram por algum tipo de alteração, como limpeza, moagem, 
pasteurização, refrigeração e congelamento (BRASIL, 2014). 

Os alimentos processados são produzidos pelas indústrias a partir de alimentos in natura, 
com a adição de sal, açúcar ou outra substância culinária (BRASIL, 2014); e por último, os 
alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas de substâncias extraídas de 
alimentos (óleos, gordura, açúcar, proteínas), derivadas de constituintes de alimentos 
(gorduras hidrogenadas, amido modificado) ou produzidas em laboratório com base em 
matérias orgânicas (corantes, realçadores, aromatizantes e outros aditivos) (LOUZADA, 
2015). 

Os alimentos ultraprocessados são fabricados com gorduras saturadas e hidrogenadas que 
resistem à oxidação, mas que podem obstruir as artérias do corpo. São alimentos pobres 
em fibras, fazendo com que sejam deficientes também em vitaminas e minerais, 
aumentando o risco de deficiências nutricionais (BRASIL, 2014). 

O consumo destes alimentos pode resultar em graves problemas à saúde, devido aos 
aditivos químicos, que podem apresentar um grau de toxicidade se não utilizados nos 
limites de segurança. Alergias e intolerâncias alimentares são os efeitos maléficos mais 
comuns relacionada com hábitos alimentares inadequados (BARBOSA, 2016). 

Esta pesquisa tem como finalidade, portanto, averiguar a quantidade de consumo de tais 
tipos de alimentos através da contabilidade dos inquéritos alimentares periódicos durante 
a intervenção interdisciplinar realizada em determinado grupo de crianças obesas. Espera-
se confirmar com o programa de intervenção interdisciplinar, uma mudança positiva no 
comportamento alimentar das crianças, reduzindo o consumo de alimentos 
ultraprocessados e processados prejudiciais à saúde e aquisição de novos hábitos, com 
aumento na ingestão de alimentos in natura e minimamente processados consideráveis 
saudáveis, mudando assim, a composição corporal. 

   

2        MATERIAIS E MÉTODOS 

  

          Trata-se de uma pesquisa de natureza quantitativa com coleta de dados longitudinal, 
na qual serão avaliados crianças com idades entre 7 a 11 anos, de ambos os sexos, 
atendidos por um projeto interdisciplinar de um Centro de Ensino Superior da cidade de 
Maringá – PR.  

            As crianças serão previamente selecionadas. Serão inclusas apenas aquelas que 
apresentarem obesidade segundo o índice de massa corporal por idade - IMC/I. O valor de 
IMC será obtido pela divisão do peso corporal (kg), pela estatura (m²). Serão utilizados 
como padrão de referência os valores em escore-z da WHO (ONIS, 2007).  A classificação 
do IMC/I será por meio do ponto de corte estabelecido pela WHO, 2008: Escore z > +3 
indica obesidade. 
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O programa terá 12 semanas de duração, sendo dividido em duas partes: pré-
intervenção e pós-intervenção. Durante este período, ocorrerão intervenções de 
fisioterapeutas (3x semanais, com exercícios para o fortalecimento do core), educadores 
físicos (3x semanais, na academia ou peso corporal e acessórios, dependendo da alocação 
do grupo), nutricionistas (2x semanais, com foco na reeducação alimentar) e psicólogos (1x 
semanal, com a terapia cognitivo-comportamental).   

As intervenções nutricionais terão como objetivo central orientar as crianças acerca 
dos aspectos nutricionais, tais como: a) pirâmide alimentar; b) densidade energética dos 
alimentos; c) importância dos macro e micronutrientes e respectiva relação com a saúde; 
d) composição nutricional dos alimentos; e) diferenciação entre alimentos diet e light; f) 
reeducação alimentar; g) preparo de alimentos saudáveis e h) diferenciação entre alimentos 
in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. As intervenções 
ocorrerão por meio de aulas expositivas dialogadas e práticas no laboratório de técnica e 
dietética. Os encontros terão duração média de 1hora. 

As variáveis abordadas serão: sexo, idade (anos), peso (kg), estatura (cm), IMC/I 
(kg/m²), massa magra (%), massa gorda (%), circunferência da cintura (cm) e consumo 
alimentar em gramas de alimentos in natura, minimamente processados, processados e 
ultraprocessados. 

O peso, massa magra e massa gorda serão obtidos por meio do método de 
bioimpedanciometria, por meio de um aparelho de bioimpedância elétrica multifrequencial 
octapolar da marca InBody®, modelo 520, de acordo com a padronização proposta por 
Heyward, 2001. 

Para a aferição da estatura será utilizado estadiomêtro com capacidade de 2 metros e 
precisão de 0,1 centímetro. As crianças serão posicionadas com os pés juntos, pernas e 
costas eretas, e braços ao longo do corpo, com calcanhares e nádegas encostados à 
parede (WHO, 2008). 

O risco de complicações metabólicas da obesidade será avaliado pela circunferência 
da cintura. Para obtenção desta medida, será utilizada uma trena antropométrica, inelástica 
com capacidade de 2 metros e precisão de 0,1 centímetro. A trena deverá circundar a 
criança na linha natural da cintura, na região mais estreita entre o tórax e o quadril, no ponto 
médio entre a última costela e a crista ilíaca. A leitura será realizada no momento da 
expiração. O valor encontrado será classificado na tabela de percentis de Freedman et al., 
1999. Percentis acima de 90° indicarão complicações metabólicas da obesidade. 

Para análise comparativa, utilizará os valores de peso (kg), IMC/I (kg/m²), massa 
magra (%), massa gorda (%) e circunferência da cintura (cm) nos momentos pré e pós 
intervenções. 

Adicionalmente, será aplicado o registro alimentar em dois dias da semana não 
consecutivos, bem como em um dia do final de semana, antes e após o período de 
intervenções (FISBERG, MARCHIONI, COLUCCI, 2009; WILLETT, 2012). As crianças 
junto de seus responsáveis serão orientados a anotar, em formulários específicos, todos os 
alimentos e bebidas consumidos ao longo dos dias, e também registrar o tamanho das 
porções consumidas; o nome das preparações, os ingredientes que a compõem e a forma 
de preparação. Também serão instruídos a anotar detalhes como adição de sal, açúcar, 
óleo e molhos e também se o alimento ou bebida consumido era regular, diet ou light. Para 
a melhor estimativa do tamanho da porção, poderão também utilizar medidas caseiras 
(SLATER et al., 2003). Os alimentos deverão ser anotados no momento do consumo.  
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Posteriormente, as respostas advindas dos registros alimentares serão analisadas 
por meio do software Avanutri 2004® (Avanutri Equipamentos de Avaliação Ltda, Três Rios, 
Rio de Janeiro, Brasil). Os alimentos serão agrupados em: in natura, minimamente 
processados, processados e ultraprocessados conforme o Guia Alimentar para a 
População Brasileira (BRASIL, 2014). Para análise comparativa, utilizará os valores médios 
em gramas dos três dias dos registros alimentares nos momentos pré e pós intervenções. 

Os dados serão apresentados pela média e desvio padrão. Será realizada uma 
análise de variância (ANOVA). Será adotado um nível de significância de 5% para todas as 
variáveis. As análises estatísticas serão realizadas por meio do programa Statistica versão 
12.0®. 

 

3       RESULTADOS ESPERADOS  

         Espera-se que as intervenções interdisciplinares sejam favoráveis às mudanças na 

composição corporal e no comportamento alimentar, aumentando o consumo de alimentos 

in natura e minimamente processados e diminuindo o consumo de alimentos processados 

e ultraprocessados pelas crianças. 
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