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RESUMO 
 
Objetivo: investigar os efeitos de um programa de intervenção interdisciplinar no 
consumo alimentar de crianças obesas com base na pirâmide alimentar infantil. 
Métodos: mediante o registro alimentar no qual se avaliaram 12 crianças, de ambos 
os sexos, atendidos por um projeto interdisciplinar de um centro de Ensino Superior, 
da cidade de Maringá, no período de 3 dias, no qual foi avaliado o consumo médio 
de energia, macro e vitamina A e C, cálcio, ferro, magnésio e zinco. Nesse sentido, 
levantou-se o consumo pelas crianças, por grupo de alimentos da pirâmide infantil, 
analisando-se esses dados utilizando-se a média, desvio padrão, as diferenças 
absolutas e percentuais e a análise estatística através do teste t de student, 
assumindo um nível de significância de 5% (p<0,05). Resultados: Constatou-se 
que, 67% das crianças possuem obesidade grave, com alto risco nutricional. O valor 
enérgico total ingerido é 11% inferior ao recomendado, porém, ao adequar as 
quantidades em macronutrientes, a ingestão de lipídios é alta em 20%. O consumo 
de açúcares é 2,31 vezes a recomendação da pirâmide de infantil. Em contrapartida, 
o consumo de frutas e hortaliças representa 0,19 vezes o percentual da 
recomendação. Conclusão: A partir da pesquisa, verificou-se que, há um alto 
percentual de crianças com obesidade grave e alto consumo de alimentos do grupo 
dos açúcares. O que leva a concluir que, a opção por alimentos de alto valor calórico 
e pobre em nutrientes tem sido a preferência das crianças estudadas. 
 
Palavras-chave: Obesidade. Crianças. Guias alimentares. 
 
 

FOOD INTAKES OF OBESE CHILDREN WHO PARTICIPATED IN AN 
INTERDISCIPLINARY INTERVENTION PROGRAM BASED ON CHILD FOOD 

PYRAMID 
 
ABSTRACT 
 
Objective: to investigate the effects of an interdisciplinary intervention program on the food 
intake of obese children based on the infant food pyramid. Methods: by means of the food 
register in which 12 children of both sexes were evaluated, assisted by an interdisciplinary 
project of a Higher Education Center, in the city of Maringá, during a period of 3 days, in 
which the average energy consumption was evaluated macro and vitamin A and C, calcium, 
iron, magnesium and zinc. In this sense, the consumption by children by food group of the 
infant pyramid was raised, analyzing these data using the mean, standard deviation, 



absolute and percentage differences and the statistical analysis through the Student's t-test, 
assuming a significance level of 5% (p <0.05). Results: It was found that 67% of children 
have severe obesity, with high nutritional risk. The total energy intake ingested is 11% lower 
than recommended, however, when adjusting the amounts in macronutrients, lipid intake is 
high by 20%. Sugar consumption is 2.31 times the recommendation of the children's 
pyramid. In contrast, the consumption of fruits and vegetables represents 0.19 times the 
percentage of the recommendation. Conclusion: From the research, it was found that there 
is a high percentage of children with severe obesity and high consumption of foods from the 
sugar group. This leads to the conclusion that the choice of high calorie and nutrient poor 
foods has been the preference of the children studied. 
 
Keywords: Obesity. Children. Food guides. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define os limites cronológicos da 

criança entre 0 a 9 anos completos, e, o Fundo das Nações Unidas da Infância 

(UNICEF) considera criança, a pessoa com idade inferior a 18 anos, a não ser que 

atinja a maioridade mais cedo, em virtude de lei (UNICEF, 2004).  

No Brasil, o Estatuto da Criança e do adolescente (ECA, 2012) conceitua 

criança como todo ser humano até 12 anos incompletos. 

Nesse sentido, o período da infância compreende-se como uma fase em que 

há intensas modificações no corpo do indivíduo e também mudanças psicológicas, 

sendo este o período em que são construídos e consolidados os hábitos alimentares 

e o estilo de vida (LANES et al., 2012).  

De acordo com Carvalho et al. (2015), as crianças pertencem a um grupo 

frágil quando se trata de saúde, isso porque, estão desenvolvendo seu sistema 

imunológico. Logo, estas apresentam maiores necessidades nutricionais, devido à 

diferenciação das características fisiológicas e comportamentais. Assim, a 

deficiência de nutrientes compromete diretamente o estado nutricional (FILHA et al., 

2012). 

Apesar da importância da boa alimentação, tem-se observado hábitos 

alimentares inadequados nesse grupo humano. Uma vez que, as crianças têm 

preferido alimentos ricos em açúcares, doces, gordura saturada e sal, além do fato 

de que, existe a incidência do baixo consumo de frutas, vegetais, carboidratos 

integrais e alimentos mais magros. Assim, tais hábitos alimentares podem contribuir 

para o desenvolvimento de doenças como hipertensão, osteoporose, diabetes tipo 2, 

câncer e doenças cardiovasculares (FILHA et al., 2012). 

A redução do gasto energético associado à variedade de alimentos de alto 

valor calórico propicia a atual epidemia de obesidade, diminuindo, assim, a 

expectativa de vida. A fonte principal de lazer, nos dias de hoje, são atividades que 

não envolvem gasto energético pela movimentação corporal, como jogos eletrônicos 

em frente à tevê ou mesmo assistir tevê e ir ao cinema (SANTOS et al., 2012). 

Logo, faz-se necessária para tal parcela da sociedade uma dieta equilibrada, 

com a oferta de nutrientes adequados ao bom funcionamento do organismo, 

garantindo a presença de todos os grupos alimentares, evitando-se, assim, o 
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desenvolvimento de doenças, deficiências e excessos nutricionais (FILHA et al., 

2012). 

Há uma dificuldade na oferta de dieta adequada às crianças devido a 

complicação dos fatores envolvidos na alimentação das mesmas. Dessa forma, 

foram desenvolvidos instrumentos de orientação nutricional, conhecido como guias 

alimentares. Esses têm sido utilizados para retratar as referências qualitativas e 

quantitativas dos padrões dietéticos embasados em evidências científicas. Neles, 

emergem as recomendações dietéticas necessárias, com o limite mínimo e máximo 

para evitar-se o excesso ou a deficiência de nutrientes, e, promover o bem-estar da 

população (BARBOSA et al., 2005). 

Entretanto, uma das propostas de guia mais utilizado é a pirâmide alimentar. 

Esta foi desenvolvida pelo United States Department of Agriculture – USDA 

(Departamento de agricultura dos Estados Unidos), em 1992, e, é basicamente um 

gráfico em forma de pirâmide, no qual figura o número de porções recomendadas 

dos principais grupos alimentares (cereais, frutas e hortaliças, leites e derivados, 

carnes e ovos, leguminosas, açúcares e doces, óleos e gorduras) para uma 

alimentação saudável (FILHA et al., 2012). 

A pirâmide alimentar configura-se em um guia alimentar de fácil 

compreensão, conhecido como uma ferramenta de educação nutricional que tem 

como princípio a moderação, a proporcionalidade e a variedade. Sua função é o 

monitoramento do consumo e a recomendação de porções para verificar a diferença 

entre o consumo atual e o esperado, assim, aquele que segue a pirâmide, pode 

consumir uma variedade de alimentos em quantidade suficiente e compor uma dieta 

adequada nutricionalmente (BARBOSA et al., 2005).  

Desta forma, se faz necessário intervenções para a promoção da alimentação 

saudável desde a tenra fase da vida. E, com a utilização da pirâmide, acredita-se 

que é adequada, dado que se trata de uma ferramenta que respeita o número de 

porções de acordo com a idade, gênero e individualidade de cada um (LEAL et al., 

2010). 

Em razão da complexidade dos fatores que abrangem a alimentação infantil e 

a dificuldade de ofertar uma dieta adequada, Philippi et al. (1999) desenvolveram 

uma pirâmide adaptada para crianças de dois a três anos, com base no guia 

alimentar norte-americano (FILHA et al., 2012).  
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Isto porque, há uma repercussão positiva da pirâmide da USDA, e, havendo a 

necessidade de se compor uma pirâmide brasileira, fora criada uma com os grupos 

mais consumidos no Brasil, com a mudança nas porções e a diferente escolha de 

alimentos enquanto fatores decisivos para essa adaptação (PHILIPPI et al, 1999). 

Entretanto, nesta pirâmide alimentar, não há um porcionamento exclusivo até 

os 12 anos de idade. Considera-se, então, o mesmo porcionamento para os adultos. 

Desta forma, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) desenvolveu uma pirâmide 

alimentar infantil com porções diferenciadas para crianças de 6 a 11 meses, 1 a 3 

anos, pré-escolares e escolares, adolescentes e adultos, com base na pirâmide 

adaptada por Phillippi (1999) (BRASIL, SBP, 2012).  

Esta pirâmide ainda fornece as quantidades de alimentos referentes a uma 

porção em medidas caseiras, fornecendo, assim, mais praticidade para o 

profissional da saúde em avaliar as necessidades energéticas efetivas para 

crianças.  

Diante da importância do consumo alimentar adequado pelas crianças, este 

estudo avaliou se o porcionamento dos grupos alimentares consumidos por um 

grupo de crianças obesas está de acordo com a pirâmide alimentar infantil da SBP 

(2012). 

 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi realizado um estudo de coleta transversal de dados, no qual se avaliaram 

12 crianças, de ambos os sexos, atendidos por um projeto interdisciplinar de um 

centro de Ensino Superior, da cidade de Maringá, município com cerca de 400 mil 

habitantes, localizado à Noroeste do Estado do Paraná.  

As crianças foram previamente avaliadas. Foram inclusas apenas aquelas 

que apresentaram obesidade segundo o índice de massa corporal por idade - IMC/I.  

O projeto foi divido em duas fases: pré-intervenção e pós-intervenção. 

Durante o projeto ocorreram intervenções feitas por profissionais e estudantes das 

áreas de Nutrição (2 vezes por semana, com foco na educação alimentar), 

Fisioterapia (2 vezes por semana, com exercício para fortalecimento do core), 

Educação Física (3 vezes na semana, na academia, observando-se peso corporal e 

acessórios dependendo da alocação do grupo), e, Psicologia (1 vez por semana, 
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com a terapia cognitivo comportamental). Os profissionais realizaram treinamentos e 

orientações para os estudantes e os monitoravam durante a coleta de dados.  

As intervenções nutricionais tinham como objetivo central orientar as crianças 

acerca dos aspectos nutricionais, tais como: a) pirâmide alimentar; b) densidade 

energética dos alimentos; c) importância dos macros e micronutrientes e respectiva 

relação com a saúde; d) composição nutricional dos alimentos; e) educação 

alimentar; f) preparo de alimentos saudáveis, e, g) diferenciação entre alimentos in 

natura, minimamente processados, processados e ultra processados. As 

intervenções ocorreram por meio de aulas expositivas dialogadas e práticas, no 

laboratório de técnica e dietética. Os encontros tiveram duração média de 1h 

(BRANCO et al., 2019). 

Optou-se por estudar as variáveis apenas da pré-intervenção, pois nem todas 

as crianças deram continuidade ao projeto ou participaram de todas avaliações do 

período pós-intervenção.  

A coleta de dados foi realizada em março de 2019, através do preenchimento 

de uma anamnese durante a entrevista de primeira consulta com os pais e as 

crianças (Apêndice A).  

Foram aferidos dados antropométricos, como peso e altura, das crianças com 

uma balança digital da marca Welmy®, com capacidade máxima para 200 kg e 

mínima de 2 kg. O estadiômetro encontrado na balança tem capacidade de 2 metros 

e precisão de 1 cm. O valor de IMC foi obtido pela divisão do peso corporal (kg), 

pela estatura (m²). Foram utilizados como padrão de referência os valores em 

escore-z das tabelas da WHO (OMS, 2006). A classificação do IMC/I foi por meio do 

ponto de corte estabelecido pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(BRASIL, SISVAN, 2008).  

Adicionalmente, foi entregue um modelo de registro alimentar (Apêndice B) 

para ser preenchido 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).  

Os responsáveis foram orientados a anotar todos os alimentos e bebidas 

consumidos ao longo dos dias, e, também a registrar o tamanho das porções 

consumidas, o nome das preparações, os ingredientes que as compunham e a 

forma de preparo. Também foram instruídos a anotar detalhes como adição de sal, 

açúcar, óleo e molhos, e, também, se o alimento ou bebida consumido era regular, 
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diet ou light. Para a melhor estimativa do tamanho da porção, os mesmos utilizaram 

medidas caseiras (SLATER et al., 2003). Os alimentos foram registrados no ato do 

consumo, conforme orientação feita pelos estudantes. 

Por meio do registro alimentar, foram analisadas as seguintes variáveis: 

calorias (Kcals), macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídios) e 

micronutrientes (cálcio, ferro, zinco, vitamina A e Vitamina C). As respostas advindas 

dos registros alimentares foram analisadas por meio do software Avanutri 2004®. 

Considerou-se o valor médio dos três dias dos registros alimentares para calorias, 

macronutrientes e micronutrientes.  

Para obtenção do valor de calorias recomendadas, utilizou-se os valores 

calóricos referentes a uma porção de cada grupo alimentar (BRASIL, ANVISA, 

2005). Estes multiplicados pelas quantidades de porções recomendadas pela 

pirâmide infantil da SBP (2012). O valor de calorias recomendadas, segundo a 

pirâmide infantil foi igual a 1880 kcal/dia.  

O valor de calorias recomendadas foi distribuído em 60% para carboidratos, 

15% para proteínas e 25% para lipídios segundo as recomendações para crianças 

de 7 a 11 anos (SILVA; MURA, 2013).  

Já para os micronutrientes, utilizou-se as recomendações de Adequate 

Intakes (AI), para o cálcio o Estimated Average Requirements  (EAR) e também para 

os demais (PADOVANI, 2006).  

Foram considerados dados como o consumo adequado, tanto para a caloria 

quanto para os macros e micronutrientes, quando os valores médios consumidos 

foram equivalentes a 100% dos valores recomendados. Valores que não 

contemplaram os 100% das recomendações foram classificados como acima ou 

abaixo do recomendado.  

Para completar a análise de consumo de calorias, macro e micronutrientes, 

também foi analisada a diferença entre os valores médios de consumo e do 

recomendado (Δa= delta absoluto), bem como os valores percentuais (Δ% = delta 

percentual) dessa diferença para analisar a quantidade média excessiva ou escassa 

do consumo de nutrientes.  

Para comparar as variáveis obtidas com as recomendadas das necessidades 

de nutrientes, compararam-se as médias utilizando o teste t de Student, para 

verificar se as diferenças são, estatisticamente, significativas, considerando o nível 

de significância de 5% (p<0.05). 
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Após, os alimentos e preparações consumidos pelas crianças, foram 

transformados em porções em função dos grupos de alimentos correspondentes 

(tabela 1). Tais porções dos grupos de alimentos consumidas foram comparadas 

com a pirâmide alimentar infantil da SBP (2012). Estipulou-se a frequência 

recomendada (FR) por grupo da pirâmide, multiplicando-se as porções da mesma 

pela quantidade de crianças e a frequência observada (FO), obtendo-se as porções 

médias consumidas, nos três dias do registro. Para analisar a adequação do 

consumo alimentar foi calculado a razão entre FR e FO (LEAL et al., 2010). 

 

Tabela 1 - Porções da pirâmide infantil para crianças pré-escolares e escolares 

Grupo Porção 
1 Cereais, pães, tubérculos e raízes 5 

2 Frutas  3 
Hortaliças 3 

3 
Leguminosas  1 
Carnes em Geral 2 
Leites e derivados 3 

4 Óleos e gorduras  1 
Açúcares  1 

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria, 2012. 

 

Posteriormente, elaborou-se uma pirâmide alimentar demonstrando-se o 

consumo atual das crianças, para se verificar possíveis inadequações.  

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Centro Universitário de Maringá (UniCesumar), sob o número do CAAE: 

18605513.0.3001.5539, parecer n° 2.505.200 (anexo 3). 

 

 

3 RESULTADOS 
 

Foram avaliadas 12 crianças, sendo 58% meninas, com idade entre 7 a 11 

anos. A média de idade para ambos os sexos foi de 9,14 ± 1,31 anos, sendo de 9,57 

± 0,97 anos para o sexo feminino e 9,2 ± 1,79 anos para o sexo masculino.  

A maioria, 5 crianças (42%) apresentaram pai que cursou até o Ensino Médio, 

seguido de 4 indivíduos (33%) com pai que cursou até o Ensino Superior, e, 2 deles 

(17%) o pai efetivara Especialização. A maior parte das mães, cerca de 10 (83%), 
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trabalhava fora, e, 5 (42%) possuem curso de Especialização Completo, seguido de 

um resultado semelhante entre possuir o ensino superior e ensino médio completos. 

Embora 3 (25%) cada, apena 1 (8%) apresentava estudo até 5º ano do Ensino 

Fundamental. 

Quanto à renda, 42% das famílias relataram renda média de 2 salários 

mínimos (R$ 1.996,00), enquanto 42%, detinham a média de 4,5 salários mínimos 

(R$ 4.491,00), Em relação a fazer as refeições vendo televisão, 67% das crianças 

apresentaram esse hábito. Esses dados podem ser observados na tabela 2.  

 

Tabela 2 - Dados Socioeconômicos das crianças participantes do Projeto, Maringá-
PR, 2019 

Variável n % 
Sexo   
Masculino 5 42 
Feminino 7 58 
   
Idade   
7 e 8 3 25 
9 e 10 4 33 
11 3 25 
   
Mãe Trabalha Fora   
Sim 10 83 
Não 2 17 
   
Nível de escolaridade do Pai   
Da 1ª à 5ª série do Ensino Fundamental (antigo primário)  1 8 
Da 6ª à 9ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio)  0 0 
Ensino Médio (antigo 2º grau)  5 42 
Ensino Superior  4 33 
Especialização  2 17 
Não estudou  0 0 
   
Nível de escolaridade da Mãe    
Da 1ª à 5ª série do Ensino Fundamental (antigo primário)  1 8 
Da 6ª à 9ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio)  0 0 
Ensino Médio (antigo 2º grau)  3 25 
Ensino Superior  3 25 
Especialização  5 42 
Não estudou  0 0 
   
Renda familiar (TOTAL) mensal, aproximadamente    
Até 1 salário mínimo (até R$ 998,00).  0 0 
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De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 998,00 até R$ 2.994,00).  5 42 
De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.994,00 até R$ 5.988,00).  5 42 
De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 5.988,00 até R$ 8.982,00).  1 8 
De 9 a 12 salários mínimos (de R$ 8.982,00 até R$ 11.978,00).  1 8 
De 12 a 15 salários mínimos (de R$ 11.978,00 até R$ 14.970,00).  0 0 
Mais de 15 salários mínimos (mais de R$ 14.970,00). 0 0 
   
Come vendo TV   
Sim 8 67 
Não 4 33 
Fonte: Os autores, 2019. 
n - número de amostras, % - porcentagem. 

 

A tabela 3 apresenta o estado nutricional, segundo o IMC/I. Nela, observou-se 

que, a maior parte das crianças se encontrou no estado de obesidade grave (67%). 

O sexo masculino, quase em sua totalidade, apresentou obesidade grave (83%), 

enquanto que, para o sexo feminino, cerca de 3 crianças (43%) apresentou esta 

mesma classificação. 

 

Tabela 3 – Perfil antropométrico das crianças, segundo o indicador IMC/I, Maringá-
PR, 2019 

Classificação  
Sexo 

Masculino Feminino Ambos  
n % n % n % 

Magreza 
acentuada 0 0 0 0 0 0 
Magreza 0 0 0 0 0 0 
Eutrofia 0 0 0 0 0 0 

Sobrepeso 0 0 0 0 0 0 
Obesidade 1 17 4 57 4 33 
Obesidade  

Grave 5 83 3 43 8 67 
Total 6 100 7 100 12 100 

Fonte: Os autores, 2019. 
IMC/I – Índice de massa corporal/Idade, n - número de amostras, % - porcentagem. 
 

 

 A tabela 4 apresenta o consumo energético, de macro e micronutrientes 

segundo o sexo. O consumo energético foi, no geral, abaixo do recomendado (67%), 

sendo que, para o sexo feminino 5 (71%) apresentaram consumo energético abaixo 

do recomendado, e, para o sexo masculino 3 (60%) apresentaram consumo 

energético inferior.  
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Em relação aos macronutrientes, o consumo de carboidratos foi abaixo do 

limite recomendado para 10 (83%) crianças, representando diferença 

estatisticamente significativa entre os valores recomendados e o obtido (p<0,01), 

conforme tabela 5.  

O consumo de proteínas também se apresentou abaixo das recomendações 

(67%), prevalecendo o sexo feminino com 86%, mas o sexo masculino teve, em sua 

maioria, uma ingestão de proteínas acima do recomendado (60%). 

No que se refere ao consumo de lipídios, 58% do total de crianças consumia 

acima ao limite recomendado, sendo que 60% era do sexo masculino e 57% do sexo 

feminino, apresentando Δ% negativo, ou seja, ingestão média superior ao 

recomendado (Tabela 5).  

O consumo de micronutrientes, quase em sua totalidade, demonstrou valores 

inferiores às recomendações, com exceção apenas para o ferro, sendo que, 58% do 

total de crianças consumiam acima do recomendado, com predomínio para o sexo 

masculino 3 (60%), apresentando ainda diferença estatisticamente significativa para 

o valor consumido em relação ao valor recomendado (p<0,02) (Tabela 5). 

  O consumo de vitamina A foi 86% abaixo do recomendado para as crianças 

do sexo feminino e 100% para sexo masculino, apresentando diferença 

estatisticamente significativa para o valor consumido em relação ao valor 

recomendado (p=0,00) (Tabela 5). 

Metade das crianças apresentaram consumo de zinco abaixo do 

recomendado, sendo que o menor consumo foi mais evidente no sexo feminino 4 

(57%). 

A vitamina C teve resultados similares, com 50% abaixo e 50% acima do 

recomendado, com a predominância de ingestão inferior pelos indivíduos do sexo 

feminino 5 (71%). 

O consumo de cálcio chama atenção por estar 100% abaixo da 

recomendação para ambos os sexos, apresentando diferença estatisticamente 

significativa para o valor consumido em relação ao valor recomendado (p=0,00) 

(Tabela 5). 

 

Tabela 4 – Consumo energético e de nutrientes, segundo sexo  

Variável Masculino Feminino Ambos  
n % n % n % 
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Energia (Kcal)       
Abaixo do recomendado 3 60 5 71 8 67 
Acima do recomendado 2 40 2 29 4 33 
Carboidratos (Kcal)       
Abaixo de 60% 4 80 6 86 10 83 
Acima de 60% 1 20 1 14 2 17 
Proteínas (Kcal)       
Abaixo de 15% 2 40 6 86 8 67 
Acima de 15% 3 60 1 14 4 33 
Lipídios (Kcal)       
Abaixo de 25% 2 40 3 43 5 42 
Acima de 25% 3 60 4 57 7 58 
Vitamina A (mcg)       
Abaixo do recomendado 5 100 6 86 11 92 
Acima do recomendado 0 0 1 14 1 8 
Vitamina C (mg)       
Abaixo do recomendado 1 20 5 71 6 50 
Acima do recomendado 4 80 2 29 6 50 
Cálcio (mg)       
Abaixo do recomendado 5 100 7 100 12 100 
Acima do recomendado 0 0 0 0 0 0 
Ferro (mg)       
Abaixo do recomendado 1 20 2 29 3 25 
Acima do recomendado 3 60 4 57 7 58 
Zinco (mg)       
Abaixo do recomendado 2 40 4 57 6 50 
Acima do recomendado 3 60 3 43 6 50 
Fonte: Os autores, 2019. 
Kcal – quilocaloria, mg – miligrama, mcg – micrograma, n – número de amostras, % - 
porcentagem. 

 

Na tabela 5 representa-se as crianças que obtiveram um aporte adequado de 

energia, macro e micronutrientes durante as refeições, que foram descritas no 

registro alimentar, sem considerar o sexo individualmente. A energia foi o que 

apresentou o maior desvio padrão (465,8), indicando que há uma irregularidade na 

quantidade calórica ingerida em relação ao recomendado, logo, a diferença média 

(Δa) do valor recomendado e valor obtido foi 206,1 representando 11% de ingestão 

inferior (Δ%). 

A vitamina C e o Ferro são alimentos que foram ingeridos em excesso, 

representando, assim, o Δa e Δ% negativos. A vitamina C teve apenas 7% a mais de 

ingestão e o Ferro 32% a mais,  
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O mineral zinco representou apenas 5% de diferença de ingestão em relação 

ao recomendado. 
 

Tabela 5 - Distribuição do consumo de energia e nutrientes( expressos em média, 
desvio padrão, Δa , Δ% e teste t) ambos os sexos 
Nutriente Valor recomendado  Valor obtido  Δa Δ% p 

Kcal 1880 1673,9 ± 465,8 206,1 11 0.15 
CHO (kcal) 1128 843,7 ± 283,16 284,3 25 0.01 
PTN (kcal) 282 254,0 ± 70,3 28,0 9,9 0.19 
LIPS (kcal) 473 565,8 ± 202,1 -95, -20 0.12 

Vit A (mcg) 600 276 ± 176.7 324 54 0.00 
Vit C (mg) 45 48.5 ± 46.5 -3.5 -7 0.79 
Calcio (mg) 1300 370 ± 200 930 71 0.00 
Ferro (mg) 8 10,5 ± 3,4 -2.5 -32 0.02 

Zinco (mg) 8 7,6 ± 1,8 0.4 5 0.44 
Fonte: Os autores, 2019. 
Kcal – quilocaloria, CHO – carboidratos, PTN – proteína, LIPS – lipídios, Vit. – vitamina, mcg 
– micrograma, mg – miligrama. Δa – delta absoluto, Δ% - delta percentual, p – valor de p do 
teste t. 

 

A tabela 6 compara as frequências recomendadas e obtidas dos registros 

alimentares, de acordo com o número de porções dos grupos alimentares da 

pirâmide infantil. Observou-se um destaque para o grupo dos açucares, que obteve 

um resultado 2,50 vezes maior que o recomendado. As frutas e hortaliças 

apresentaram 0,19 vezes a recomendação. Com exceção dos açucares, nenhum 

dos grupos conseguiu atingir a frequência recomendada.  
 

Tabela 6 - Frequência obtida na dieta das crianças segundo os grupos da Pirâmide 
Alimentar Infantil 

Grupos  Alimentares FR  FO FO/FR 
Cereais, pães, tubérculos e raízes 60 45 0,75 
Frutas  36 7 0,19 
Hortaliças 36 7 0,19 
Leguminosas  12 7 0,58 
Carnes em Geral 24 19 0,79 
Leites e derivados 36 17 0,48 
Óleos e gorduras  12 3 0,22 
Açúcares  12 30 2,50 
Fontes: Os autores, 2019. 
FE – frequência esperada, FO – frequência observada. 
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Devido a diferença de frequências obtidas por cada grupo da pirâmide, 

quando estas são convertidas em porções, é possível verificar inversões nas 

posições dos grupos.  

A figura 1 representa a pirâmide alimentar, segundo o consumo das crianças 

deste estudo. Foi feita a partir da tabela 6 e os grupos alimentares foram realocados 

de acordo com a maior frequência de porções. Isso permitiu uma melhor 

visualização dos resultados. 

O grupo 1 dos alimentos ricos em carboidratos continuam na base da 

pirâmide, porém, pode-se verificar que, o alto consumo de açúcares e o baixo 

consumo de legumes, verduras e frutas permitiu uma inversão dos locais.  

O grupo 4 assumiu a posição do grupo 2 e o mesmo aconteceu ao contrário. 

Os grupos dos laticínios e carnes apesar de não chegarem ao consumo 

recomendado, continuam na mesma posição. 

Leguminosas subiu uma posição devido ao seu baixo consumo e os óleos e 

gorduras continuam no topo da pirâmide, mesmo estes não sendo consumidos em 

sua totalidade. 

Nenhum dos grupos atingiu o valor recomendado e isso permitiu essas 

realocações, contudo, ao se verificar os resultados alcançados, observa-se um 

descontrole na alimentação em geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fonte: Adaptada de Souza, 2015. 

Figura 1 - Pirâmide segundo o consumo alimentar das crianças do protejo 
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4 DISCUSSÃO  
 

A evolução do sobrepeso e da obesidade e prevalência desse estado 

nutricional, em crianças, representa um sinal de alerta para as autoridades da 

saúde. Esse tema tem sido apresentado em vários estudos, em todo o país, por 

estar associado ao desenvolvimento de várias doenças, como o aumento da 

pressão arterial, as dislipidemias e a diabetes. Essas doenças estão acontecendo 

em idade precoce, prejudicando o desenvolvimento das crianças e aumentando as 

chances de serem um adulto obeso e doente (NETTO-OLIVEIRA, 2010). 

Os hábitos alimentares são essenciais para se determinar as condições de 

saúde da criança, e, estão ligados, fortemente, ao poder aquisitivo das famílias. Já 

que a renda pode influenciar na qualidade, na quantidade e na disponibilidade dos 

alimentos consumidos pelas crianças (BARBOSA et al., 2005). 

Como observa-se nos dados da tabela 2, a maioria das crianças possuem 

pais que trabalham fora. Corroborando, assim, segundo o que preconizam Moraes e 

Dias (2013), no fato de os pais trabalharem fora, enquanto fato que estabelece um 

sentimento de abandono, fazendo com que estes se sintam culpados e insuficientes 

em relação à criação e por isso, querem compensar de alguma maneira, podendo 

ser através da oferta de alimentos inadequados.  

As autoras supracitadas ainda afirmam que, os pais têm um papel importante 

na educação alimentar dos filhos. A família é preditora na formação do 

comportamento alimentar das crianças, pois, o ato de comer não é só um motivo 

para mitigar a fome, mas, também, troca de comunicação, afeição e convívio.  

Uma pesquisa realizada na cidade de Maringá, teve um resultado semelhante 

junto às crianças do presente estudo, afirmando que 86,89% das crianças 

apresentaram pais que trabalhavam fora, e que, as mães, no intuito de agradar os 

filhos devido à ausência, compram alimentos ricos em açúcares, calorias e pobre em 

nutrientes, como chocolates, salgadinhos, bolachas recheadas, dentre outros 

(SILVA; ZURITA; 2011). 

Os dados da tabela 2 ainda demonstram que, a maior porcentagem de 

crianças assiste à televisão ao se alimentar. Concordando com Bomfim et al. (2016), 

uma vez que, a presença da televisão é um dos fatores que cooperam para a 

obesidade. Ao assistir televisão comendo, as crianças não percebem o que comem, 

não aproveitam a refeição, e, ainda ficam expostas a comerciais de tevê que 
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influenciam significativamente no comportamento alimentar, pois anunciam 

alimentos de alto valor calórico, rico em açúcares, gorduras não saudáveis como a 

trans e sódio, além de serem processados e ultra processados. 

As crianças possuem, em sua maioria, obesidade grave, que pode ocasionar 

patologias na fase adulta, e, desde a fase infantil, o aumento excessivo do peso 

permite o desenvolvimento de doenças gastrointestinais, ósseas, respiratórias, 

endócrino-metabólicas e cardiovasculares (BOMFIM et al, 2016).  

Ao avaliar o consumo nutricional das crianças (tabelas 4 e 5), observou-se 

que, a maioria das crianças consumiam calorias abaixo do esperado, entretanto, o 

desvio padrão da média de consumo foi alto. Isso significa que, as crianças 

consomem muito irregularmente, não consomem a quantidade calórica ideal em 

alguns dias e em outros ultrapassam a quantidade calórica.  

O resultado obtido do valor calórico foi semelhante ao estudo proposto por 

Leal et al. (2010), no qual foram avaliados adolescentes que destes, 66 se 

alimentavam fora dos padrões enérgicos recomendados.  

Em relação aos macronutrientes, as crianças apresentaram baixa ingestão de 

carboidratos, moderada em proteína e alta em lipídios. Tal desequilíbrio também 

observado no estudo de Leal et al. (2010), no qual mais da metade da amostra 

consumia em torno de 36,7% do total do Valor Energético Total, só de lipídios. Esse 

desequilíbrio entre a distribuição dos macronutrientes contribui para o excesso de 

peso e obesidade na infância. 

Assim como no estudo de Leal et al. (2010), houve um consumo excessivo de 

ferro, com prevalência para o sexo masculino.  

Assinalam para os mesmos achados Silva e Mura (2019), uma vez que, a 

maioria dos resultados de baixo consumo é de meninas, que necessitam mais desse 

mineral por perdê-lo durante a menarca. Porém, o motivo das organizações 

nacionais e internacionais indicarem programas de suplementação de ferro é que a 

falta dele traz o risco de anemia ferropriva em crianças. 

A vitamina A e o zinco também apresentaram baixo consumo. A falta do 

primeiro pode acarretar em desenvolvimento de sérias patologias e prejudicar o 

desenvolvimento imune e crescimento da criança. O zinco, conhecido como mineral 

do crescimento, tem funções muito importantes como componente de diversas 

enzimas e também para formação das células e do sistema imune (SILVA; MURA, 

2013). 
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Quanto ao cálcio, todas as crianças ingeriram menos que as recomendações. 

Na infância, os ossos ainda estão em formação. A carência desse mineral, pode 

afetar o seu crescimento e favorecer fraturas ósseas na vida adulta. Esse resultado 

é reforçado pelo baixo consumo de alimentos do grupo de leite e derivados, 

alimentos fontes de cálcio (Tabela 06).  

Um outro problema com o mineral cálcio, além do baixo consumo, é a sua 

biodisponibilidade, que segundo Cozzolino (2016), as crianças ingerem leite com 

achocolatado. Isso reduz a biodisponibilidade do cálcio que é quelado pelo oxalato 

de cálcio contido no chocolate em pó.  

Observa-se que, o grupo 1 encontra-se na base da pirâmide, assim como é 

na pirâmide recomendada. Todavia, as crianças não fazem ingestão de cereais, 

pães, tubérculos e raízes. A maioria dos alimentos ricos em carboidratos são 

advindos de lanches, tortas salgadas, salgadinhos. O arroz é consumido em 

pequena quantidade, cerca de 2 colheres de sopa por dia, o que não aumenta 

significativamente o porcionamento do grupo 1. 

Ressalta-se que, a pirâmide alimentar tem suas limitações quando o assunto 

é alimentos processados, pois ela avalia uma refeição de boa qualidade, saudável. 

Quando os alimentos processados se faziam presentes, como lanches, foi adequado 

às quantidades inseridas de cada grupo alimentar que contêm no lanche e feito o 

porcionamento (FILHA et al, 2012). 

A quantidade de porções ingeridas pelas crianças de frutas e verduras 

representou a mais baixa. O registro alimentar apresentou pouca variedade para 

ambos os grupos. Destaca-se tomate e alface para as verduras, e, maçã e banana e 

suco de laranja, para as frutas, demonstrando uma alimentação monótona e 

desestimulada. Isso só comprova os dados da tabela 5, que apresentam carência de 

vitamina A, cálcio e zinco encontrados nos vegetais, frutas e legumes.  

Filha et al (2012) apresentaram resultado semelhante, com baixa ingestão de 

frutas e verduras pelas crianças em seu estudo, demonstrando que estas estão 

propensas a desenvolver deficiências de micronutrientes. Uma vez que a sua 

ingestão é essencial para dar aporte adequado ao organismo de vitaminas e 

minerais, auxiliando no controle do peso e prevenindo doenças crônicas não 

transmissíveis.  

O grupo das leguminosas foi o único que se encontrou no lugar correto, 

totalizando 1 porção diária. Isso confirma o consumo de proteínas moderado da 
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tabela 5, que apesar de não atingir os valores, as crianças do projeto consomem 

uma quantidade adequada de feijões, que contribui para o aporte de ferro não heme, 

proteínas, fibras e ácido fólico (LEAL et al, 2010).  

Verificou-se, ainda que, o consumo de vitamina C ultrapassou a 

recomendação, porque as crianças consomem muito suco de laranja, todavia, são 

sucos industrializados, o que não contribui muito para ajudar a absorver o ferro não 

heme do feijão, já que os sucos processados possuem vários fatores que 

contribuem para a diminuição da biodisponibilidade do ácido ascórbico (CORRÊA 

NETO; FARIA, 2010).   

O grupo das carnes teve um consumo abaixo do recomendado, a maioria do 

consumo registrado foi de salsicha, hamburgueres e outras carnes processadas.  

O trabalho realizado por Barbosa et al. (2005) apresentou um consumo 

adequado desse grupo alimentar. Enquanto que, Leal et al. (2010) encontraram o 

consumo 0.89 vezes aquém da frequência recomendada. E ainda, no presente 

estudo, as crianças não comem peixes.  

O grupo de laticínios, que é muito importante para o aporte de nutrientes, teve 

um consumo de porções muito baixo, 0,48 vezes inferior ao recomendado. Logo, as 

crianças não têm aporte de vitamina A e cálcio, nutrientes encontrados neste grupo. 

Então, além de problemas advindos da obesidade, elas podem desenvolver 

problemas como o crescimento inadequado dos ossos e dentes e da baixa 

imunidade (SILVA; MURA, 2013). 

O grupo 4, das gorduras, óleos e açucares, apresentou os açúcares 

ultrapassando as recomendações. Verificando-se que, a segunda maior ingestão 

das crianças é de doces. Nesta faixa etária é comum encontrar substituições de 

alimentos saudáveis e nutritivos por lanches prontos, doces em geral e salgados 

(LEAL et al, 2010).  

Não há consumo suficiente de alimentos saudáveis para compensar esse 

consumo exacerbado de doces.  Esse consumo está associado à prevalência da 

obesidade que, hoje, se encontra associada a muitas doenças já na infância como 

diabetes mellitus, hipertensão e dislipidemias (FILHA et al, 2012). 

Todos esses dados influenciaram para o resultado da tabela 3 que tinha por 

objetivo apresentar o perfil nutricional das crianças enquanto universo do presente 

estudo.  
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5 CONCLUSÃO 

 

A partir desta pesquisa, verificou-se o alto percentual de crianças com 

obesidade grave.   Comparando a quantidade de cada grupo alimentar ingeridos 

pelas crianças, com a proposta na pirâmide alimentar infantil, verificou-se que, todos 

os grupos alimentares estavam abaixo do recomendado. Com exceção dos 

açúcares. Estes se encontravam acima. O que leva a concluir que, a opção por 

alimentos de alto valor calórico e pobres em nutrientes têm sido o preferencial das 

crianças estudadas.    
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ANEXO 1 -   PRIMEIRA CONSULTA – ANAMNESE (PEDIATRIA) 
 

Nome:______________________________________________________________ 

Data de Nasc:____/____/____  Idade: ______   Cor: (   ) B/P/N   Data : ___/___/___ 

Sexo:( )M/F    e-mail:__________________________________________________ 

Endereço:________________________________________   Bairro: ____________ 

Telefone Residencial:_________________________ Celular: __________________ 

Possui plano de saúde: (   ) sim    (   ) não 

Mãe trabalha fora: (   ) sim    (   ) não 
 
 
1. Nível de escolaridade 

 
1.1 Nível de escolaridade do PAI (Marque apenas uma resposta)  

(A) Da 1ª à 5ª série do Ensino Fundamental (antigo primário)  

(B) Da 6ª à 9ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio)  

(C) Ensino Médio (antigo 2º grau)  

(D) Ensino Superior  

(E) Especialização  

(F) Não estudou  

 

1.2 Nível de escolaridade da MÃE (Marque apenas uma resposta)  

(A) Da 1ª à 5ª série do Ensino Fundamental (antigo primário)  

(B) Da 6ª à 9ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio)  

(C) Ensino Médio (antigo 2º grau)  

(D) Ensino Superior  

(E) Especialização  

(F) Não estudou  

 
2. Renda:   
 
2.1 Renda familiar (TOTAL) mensal, aproximadamente (Marque apenas uma 

resposta)  

(A) Até 1 salário mínimo (até R$ 998,00).  
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(B) De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 998,00 até R$ 2.994,00).  

(C) De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.994,00 até R$ 5.988,00).  

(D) De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 5.988,00 até R$ 8.982,00).  

(E) De 9 a 12 salários mínimos (de R$ 8.982,00 até R$ 11.978,00).  

(F) De 12 a 15 salários mínimos (de R$ 11.978,00 até R$ 14.970,00).  

(G) Mais de 15 salários mínimos (mais de R$ 14.970,00). 

 

2.2 Quantas pessoas moram com você? (incluindo irmãos, parentes e amigos) 

(Marque apenas uma resposta)  

(A) Uma a três  

(B) Quatro a sete  

(C) Oito a dez  

(D) Mais de dez  

 
3. Dados Clínicos e Nutricionais 
 

3.1 História Clínica (patologias, internações, cirurgias, dentre outros).  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3.2 Antecedentes Familiares: (   ) Diabetes     (   ) Dislipidemia   (   )  Hipertensão 

Arterial      (   ) Obesidade   (   ) Câncer     Outros:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3.3 Medicamentos Utilizados: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3.4 Suplementação Nutricional:  ferro (   ) polivitamínico (  )      

Qual (is):____________________________________________________________ 

Outros:______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Hábito Intestinal: 
 
4.1 Frequência:   
(    ) Diariamente. Quantas vezes ao dia____________________________________ 

(   ) Até 3 dias sem evacuar (   ) Mais 3 dias sem evacuar (   ) Outros 

___________________________________________________________________ 

 

4.2 Consistência das fezes: Assinalar o tipo de bolo fecal que a criança apresenta 

conforme a escala de Bristol 

 
 
 



32 
 

5. Hábitos de vida 
 

5.1 Atividade Física:(     ) Sim (    ) Não     

Qual:_______________________________________________________________ 

Frequência da atividade física na semana. _________________________________ 

Duração: _____________________________________(    ) alimentado (       ) jejum                                         

Tipo de alimento: _____________________________________________________ 

 

5.2 Quantas horas de tela / dia: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Horário preferido: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
5.3 Dorme durante o dia: (     ) Sim   (      ) Não Quantas horas 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Noite: Que horas se deita: ___________________ que horas se levanta:_________ 

 
6. Anamnese Alimentar 

 

Orientação Nutricional Anterior: (    ) S/N  Profissional (     ) medico   (    ) nutricionista 

Outros:______________________________________________________________ 

Come nos intervalos: (    ) S/N O que? 

___________________________________________________________________ 

Come vendo TV: (    ) S/N  O que 

come?_____________________________________________________________ 

Intolerâncias/Alergias alimentares:_______________________________________ 

Quem prepara as refeições: ____________________________________________ 

Duração das refeições: ________________________________________________ 

Qual o consumo de líquidos/dia:_________________________________________ 

Quantidade latas de óleo/mês___________________________________________ 

Quantidade açúcar/mês________________________________________________ 
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Quantidade sal/mês___________________________________________________ 

 

6.1 Questionário de frequência alimentar 
Assinale com X a quantidade de alimento que você costuma consumir 

habitualmente. Lembre-se que esta quantidade representa o CONSUMO MÉDIO 

NOS ÚLTIMOS 6 MESES do seu filho. 
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7. Avaliação Antropométrica – Crianças 

 
 
 
 
7.1 Avaliação Antropométrica - Pais 
Medidas / Datas    
Peso    
Estatura    
IMC (valor)    
IMC (classificação)    
Acadêmico Responsável:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas / Datas    
C.Cintura    
C.Pescoço    
Peso    
Estatura    
Acadêmico Responsável:    
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ANEXO 2 - REGISTO ALIMENTAR DE 3 DIAS  
 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO REGISTRO ALIMENTAR: 

- Mantenha seus hábitos alimentares, pois nos ajudará a identificar suas 
preferências e planejar as melhores formas de ajudá-lo (a); 
- Anote tudo o que consumir, inclusive balas, chicletes, sucos, chás, refrigerantes e 
água; 
- Anote sempre no momento em que consumir os alimentos, a fim de evitar o 
esquecimento; 
- Indique sempre o local da refeição (casa, colégio, casa de amigos, restaurante ou 
outros); 
- Escreva as quantidades em medidas caseiras o mais detalhadamente possível, 
colocando o tipo de medida e se estava cheia ou rasa, conforme exemplo a seguir: 
 

Horário Alimento Quantidade Local* Com 
quem? 

Fazendo o 
que? 

Ansiedade ou 
Fome 

Humor 

08:00 Café  ½ xícara Em casa Sozinho Nada Fome Sono 
 Leite integral ½ xícara Em casa Sozinho Nada Fome Sono 
 Açúcar  2 colheres de chá 

cheia 
Em casa Sozinho Nada Fome Sono 

 Pão francês 1 unidade  Em casa Sozinho Nada Fome Sono 
 Margarina 2 pontas de faca  Em casa Sozinho Nada Fome Sono 

 

Registro Alimentar 

Nome:                                                                                            
(   ) Pré- intervenção (   ) Durante a intervenção (   ) Final de intervenção  
Data:                                                    
(   ) segunda (   ) terça (   ) quarta (   ) quinta  (   ) sexta  (   ) sábado  (   ) domingo 

 
Horário Alimento Quantidade Local* Com 

quem? 
Fazendo 
o que? 

Ansiedade 
ou Fome 

Humor 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Que horas acordou:                                     Que horas foi dormir:  
*C = casa/ E = escola/ R = restaurante/ O = casa de outros 


