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 ADESÃO AO TRATAMENTO NUTRICIONAL DE PACIENTES COM EXCESSO 

DE PESO E OBESIDADE 

 

                                                                Ana Carolina Mizota, Rose Mari Bennemann 

                                                          

RESUMO 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a adesão ao tratamento nutricional de 
pacientes com excesso de peso e obesidade. O estudo foi de natureza quantitativa, 
transversal, com coleta de dados secundários. Foram coletados dados de pacientes, 
de ambos os sexos, com idade ≥ 20 e < 60 anos, frequentadores da clínica de 
nutrição do Centro Universitário de Maringá/PR. A adesão dos pacientes ao 
tratamento nutricional foi determinada pelos números de retornos e da perda de 
peso. O excesso de peso e obesidade foi determinado pelo índice de massa 
corporal (IMC). Foram colhidos dados de 236 pacientes com excesso de peso e 
obesidade, sendo 60 (25,4%) do sexo masculino e 176 (74,6%) do sexo feminino. A 
média de idade foi 39 anos. A maioria, 58,89% não aderiu ao tratamento, sendo 
23,02% do sexo masculino e 76,98% feminino. 
 
Palavras-chave: obesidade; pacientes; adesão; tratamento.  
 

NUTRITIONAL TREATMENT COMPLIANCE IN OVERWEIGHT AND OBESITY 

PATIENTS 

 

 

ABSTRACT 
 

The study aim was to evaluate the nutritional treatment compliance in overweight 
patients. It is a quantitative, cross-sectional study, with secondary gathering data. 
236 patient data was collected, including both genders, aged between 20 and 60, 
attending the Centro Universitário de Maringá nutrition clinic. Patient compliance to 
the nutritional treatment was stablished by the number of follow ups and by the 
weight loss. The excess weight and the obesity was provided by the body mass index 
(BMI). 236 overweight patients data was collected, being 60 (25,4%) male and 176 
(74,6%) female. The age average was 39, even though the predominant age group 
was between 20 and 30. The majority 58, 89% didn’t embrace the treatment, being 
23,02% male and 76,98% female. 
 
Keywords:  Obesity; Patients; Accession; Treatment. 
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1 INTRODUÇÃO  

No Brasil, a Pesquisa de Orçamento Familiar a (POF) 2008-2009, mostrou 

que o percentual de adultos com excesso de peso vem aumentando sucessivamente 

desde meados da década de 1970. De acordo com a POF o excesso de peso pode 

ser observado em cerca de metade dos brasileiros. Entre os homens este percentual 

aumentou de 18,5% em 1974-75 para 50,1% em 2008-09. Nas mulheres, o aumento 

foi menor: de 28,7% para 48%. Da mesma forma, a obesidade tem aumentado na 

população brasileira. No período de 1974-75 a obesidade nos homens correspondia 

a 2,8%, em 2008-09 passou para 12,4%. Entre as mulheres este índice subiu de 8% 

para 16,9% (IBGE, 2010). 

        Segundo Silveira et al. (2015), o aumento dos casos de excesso de peso e 

obesidade, decorre das mudanças no estilo de vida e dos hábitos alimentares. No 

que diz respeito ao consumo alimentar da população brasileira, não há pesquisas de 

base populacional, em nível nacional, que permitam acompanhar as mudanças 

efetivamente ocorridas nas décadas de 1980 e 1990. Análises empreendidas com 

base nos dados de Pesquisas de Orçamentos Familiares (POF) realizadas pelo 

IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nos anos de 1988 e 

1996 apontam tendência de crescimento na aquisição de alimentos ricos em lipídeos 

nas regiões Norte e Nordeste e elevação dos carboidratos simples, acompanhada de 

redução na aquisição de alimentos fonte de carboidratos complexos. Este quadro se 

configura por conta do aumento na aquisição de carnes, de leite e de seus 

derivados, de açúcar e refrigerantes e do declínio nas compras de leguminosas, 

hortaliças e frutas (Monteiro CA, Mondini L, Costa R, 2000). 

 A relação dos hábitos alimentares com o desenvolvimento e manutenção do 

excesso de peso e doenças cardiovasculares reforçam a importância da análise do 

consumo alimentar dos indivíduos para a identificação de fatores de risco e 

possibilita o planejamento de ações de intervenção destinadas à orientação dietética 

efetiva, visando assim à prevenção, controle e tratamento de tais desordens 

(DUARTE, 2012). 

           Existem alternativas para o tratamento do excesso de peso e obesidade, 

entre elas a terapia nutricional, tratamento farmacológico, psicológico e exercício 

físico (VARELA et al., 2012). A alimentação adequada pode atuar tanto na 

prevenção quanto no tratamento de doenças (FELIPE et al., 2011). Uma das 
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estratégias adotadas para o tratamento está na adoção de hábitos saudáveis de 

vida, mediante o aconselhamento como forma de auxiliar os indivíduos na busca 

pela melhoria da saúde e qualidade de vida (TOLEDO, ABREU e LOPES, 2013). 

No acompanhamento dos pacientes com excesso de peso e obesidade, deve-

se incentivar a fala dos hábitos alimentares, da história clínica individual e familiar, 

valorizando suas vivências e experiências, queixas, dúvidas, medos e ansiedades 

(BRASIL, 2006). 

A obesidade abdominal tem grande impacto sobre as doenças 

cardiovasculares, pois se associa frequentemente a condições tais como 

dislipidemias, hipertensão arterial, resistência à insulina e diabetes, favorecendo a 

ocorrência de eventos cardiovasculares, particularmente os coronarianos. 

Independentemente do excesso de peso, a presença de gordura abdominal é um 

fator de risco para doenças não transmissíveis (LANG e FOELICHER, 2006).  

A adesão pode ser considerada como a conduta do paciente em termos de 

tomar medicamentos, seguir dietas e executar mudanças de estilo de vida de acordo 

com a prescrição clínica. A falta de adesão é considerada grave nos EUA, com 

conseqüências para os pacientes e os cofres públicos. Estima-se que a não adesão 

gere um custo de 100 bilhões de dólares por ano (BRASIL, 2009). 

          Na estimativa do processo de adesão não se deve estruturar em apenas 

avaliar a realização de determinações dos profissionais de saúde, mas também 

verificar os fatores que tornam a inclusão de determinadas atitudes necessárias ao 

tratamento tão difícil e distante da realidade por parte dos pacientes (PONTIERI e 

BACHION, 2010). Segundo Chapman et al. apud Assis & Nahas (1999), existe uma 

relação ―altamente tênue‖ entre o que as pessoas sabem e o que as pessoas fazem. 

O conhecimento não instiga a mudança, mas pode funcionar como um instrumento 

quando as pessoas desejam mudar. 

 Dessa forma, identificar as barreiras referidas pelos pacientes para aderirem 

aos modos saudáveis de vida pode ser útil para subsidiar as ações, para melhorar 

sua adesão e, consequentemente, a qualidade de vida dos indivíduos (DELAMATER 

AM, 2006) 

O presente estudo, objetiva avaliar o grau de comprometimento ao tratamento 

nutricional de pacientes com excesso de peso e obesidade, atendidos em um 

ambulatório de nutrição de um centro universitário do município de Maringá, PR. 
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2 METODOLOGIA 

A presente pesquisa foi de natureza quantitativa, retrospectiva, com utilização 

de dados secundários. Foram utilizadas as fichas de atendimento nutricional 

(prontuários) de pacientes adultos (com idade ≥ 20 anos e < 60 anos), de ambos os 

sexos, com excesso de peso (IMC ≥25,0 a ≤ 29,9 kg/m²) e obesidade (IMC ≥30,0 

kg/m²) (OMS, 1997), atendidos no ambulatório de Nutrição do Centro universitário de 

Maringá, no período de maio a dezembro dos anos 2016 e 2017. 

Inicialmente, foram encaminhados os seguintes termos: Declaração de 

Autorização da Instituição, assinado pelo responsável pela clínica e o Termo de 

Proteção de Risco e Confidencialidade, assinado pelo pesquisador responsável 

/orientador. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Centro universitário de Maringá, pelo parecer número 1.651.676. 

Foram coletadas nos prontuários as variáveis: idade, gênero, escolaridade, 

data da primeira consulta, número de consultas (retornos), data da última consulta, 

estatura (m), peso inicial (kg), peso final (kg), circunferência da cintura (CC) cm 

inicial e final e patologias associadas (APÊNDICE B). 

A adesão ao tratamento nutricional pelos pacientes foi determinada por no 

mínimo 2 ou mais retornos (CALLEJON e PATERNEZ, 2008) e pela perda de peso ≥ 

500g por semana de tratamento (NHLBI,1998). 

A partir da CC foi avaliado o risco para complicações metabólicas, na primeira 

e última consulta. O risco foi avaliado, segundo pontos de corte propostos pela WHO 

(2000) que considera sem risco para doenças cardiovasculares os indivíduos que 

apresentam valores de CC < 80 cm para mulheres e < 94 cm para homens; com 

risco aumentado os indivíduos que apresentam valores de CC ≥ 80 cm para 

mulheres e ≥ 94 cm para homens. 

As análises estatísticas foram realizadas através do aplicativo estatístico. Os 

dados foram analisados por meio da estatística analítica e descritiva, apresentados 

por meio de tabelas de freqüência absoluta (n) e freqüência relativa (%), médias, 

desvio padrão, valores máximo e mínimo. O nível de significância foi fixado em 

p<0,05. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

         Os dados sociodemográficos, são aqueles que demonstram e apresentam as 

características gerais de determinada sociedade. Basicamente este tipo de 

resultado, oferece panoramas gerais de como uma determinada região ou local está 

distribuída, no sentido de gênero, idade, escolaridade entre outras variáveis, que 

determinam comportamentos das pessoas. Nesta pesquisa, foi utilizado o 

levantamento destes dados, de modo a observar as tendências relacionadas à 

nutrição, dos pacientes com excesso de peso e obesidade atendidos no ambulatório.  

        No total foram pesquisados 236 pacientes, sendo 176 (74,6%) mulheres e 60 

(25,4%) homens. Segundo Oliveira (2000), as mulheres predominam sobre os 

homens quando o assunto é cuidar da nutrição e consequentemente da saúde. Na 

tabela 1, pode-se verificar que 74,6% dos pacientes entrevistados são do sexo 

feminino contra apenas 25,4% do masculino, uma ampla vantagem. Isso se deve ao 

fato, do público feminino por natureza, ter mais cuidado com a estética e com o 

corpo. As mulheres também são as mais propensas em superestimar o peso, 

estando mais susceptíveis a distúrbios alimentares e práticas de risco para a perda 

de peso (ANDRADE et al., 2012). 

       Em relação à idade, a média de idade dos pacientes foi de 39 anos. A faixa  

etária dos 20 a 30 anos de idade apresentou o maior percentual de pacientes 

atendidos, correspondendo a 20 (33,33%) dos pacientes do sexo masculino e 63 

(35,79%) das mulheres.  No que concerne a escolaridade, a maioria das mulheres 

147 (83,52%) que procuraram tratamento nutricional possuía ensino médio e/ou 

ensino superior, sendo a minoria (16,48%), com o ensino fundamental. Em relação 

aos homens, os números não foram muito diferentes, 49 (81,67%) dos pacientes do 

sexo masculino possuía o ensino médio e/ou superior, contra 11 (18,33%) apenas 

com o ensino fundamental. Pode-se observar, de acordo com dados da 

consolidação das leis de trabalho, (CLT, 1985) que esse resultado não difere da 

sociedade, onde a maioria tanto de homens como mulheres possuem apenas o 

ensino médio completo.  

       De maneira geral, as pessoas com maior escolaridade e jovens, possuem 

disciplina e cuidado maior em seguir uma rotina nutricional mais equilibrada, do que 

em idades mais avançadas. Dieta, aliás, é uma palavra comumente utilizada pelos 
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profissionais de nutrição e traz uma conotação de restrição, podendo ser substituída 

no momento da orientação por alimentação saudável ou plano alimentar, 

enfatizando que, se for o caso, a alimentação saudável proposta é aquela que 

deveria ser adotada por todas as pessoas de modo geral, prevenindo complicações 

futuras para todos (PONTIERI, 2010). 

 

 

Tabela 1 – Distribuição dos pacientes, segundo dados sociodemográficos. 

TABELA SOCIODEMOGRÁFICA 

Gênero Número % 
Idade 

máxima 

Idade 
mínima 

Masculino 60 25,4 59 20 

Feminino 176 74,6 59 20 

TOTAL 236 100 * * 

Idade Masculino % Feminino % Média DP 

20 - 30 anos 20 33,33 63 35,79 24 2,67 

30 - 40 anos 13 21,67 42 23,86 34 2.68 

40 - 50 anos 14 23,33 34 19,32 46 2.82 

51 - 59 anos 13 21,67 37 21,03 55 3,28 

TOTAL 60 100 176 100 * * 

Escolaridade Masculino % Feminino % Maior Menor 

Ensino Fundamental 11 18,33 29 16,48 * * 

Ensino Médio 27 45 101 57,39 * * 

Ensino Superior 22 36,67 46 26,13 * * 

TOTAL 60 100 176 100 * * 

  

3.2 DADOS ANTROPOMÉTRICOS 

      A antropometria é o ramo de estudo que se baseia no corpo humano e suas 

medidas. Por essa razão, é imprescindível que os dados antropométricos se 

fizessem presentes neste trabalho. 

        O quadro 1 mostra a distribuição dos pacientes, segundo dados 

antropométricos. Pode-se observar, em relação aos homens, que o peso inicial 

médio foi de 95,7kg e o final de 92,74kg, ou seja, uma média de perda de peso de 

2,98kg. A média do peso inicial das mulheres foi de 82,09kg e a final é de 81,45kg, 

ou seja, a média de perda de peso foi de apenas 0,640 gramas após o 

acompanhamento. Segundo Coutinho (1999) para que haja um combate eficaz da 

obesidade é necessário que o paciente siga as instruções nutricionais e práticas 
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feitas durante o período de tratamento, favorecendo a perda de peso e regressão da 

obesidade. Em relação à circunferência da cintura o percentual de mulheres que 

apresentaram risco elevado para doenças cardiovasculares foi superior ao dos 

homens, correspondendo a 26,0% nas mulheres e a 17,5% nos homens. A média da 

circunferência da cintura inicial dos homens foi de 103,7cm e final de 101,5cm, 

correspondendo a perda de 2 cm, após o acompanhamento. Considerando o valor 

de corte < 94 cm, mesmo após o acompanhamento, os homens então 7,5 cm acima 

dos valores recomendados para ausência de risco cardiovascular (ABESO, 2010). 

        No caso das mulheres, a média da CC inicial foi de 93,35 cm e final de 93,25 

cm, correspondendo à perda de 0,10 cm, após o acompanhamento. Considerando o 

valor de corte < 80, mesmo após o acompanhamento, as mulheres estão 13,25 cm 

acima dos valores recomendados. 

       Estes dados são alarmantes visto que a circunferência abdominal corresponde a 

um risco maior de doenças cardiovasculares. Resultados apresentados por Lotufo 

(1998) ressaltam que a mortalidade causada pelas doenças cardiovasculares no 

Brasil, é das mais altas, quando comparada a outros países. Em relação ao IMC 

(quadro 1), os homens apresentaram redução maior do IMC do que as mulheres. A 

média de IMC inicial dos homens era de 31,88kg/m² passou para 30,91kg/m². Das 

mulheres a redução foi apenas de 0,18 kg/m², de 31,59 kg/m² para 31,41 kg/m².  Os 

valores máximos de IMC das mulheres também foram bem superiores aos homens, 

o maior Índice delas foi de 58,8kg/m², enquanto que dos homens, o maior foi de 

47,36kg/m². Pode-se observar, portanto, que o público masculino foi mais efetivo no 

decorrer das consultas, conquistando resultados melhores em redução de peso, IMC 

e circunferência abdominal. As mulheres em geral, possuem IMC maior do que os 

homens, isso se ressalta pelo grande número de estudos, onde, foi encontrado 

maior prevalência de casos de obesidade entre mulheres e aumento da mesma com 

a idade (GIGANTE DP et. al (1997), SABRY MOD et. al (2002) e GUEDES DP et. al 

(1998) e SOUZA LJ ( 2001)). 

        O fato das mulheres possuírem alturas inferiores, mesmo que tenham o mesmo 

peso do que os homens o IMC vai ser maior, já que será menos distribuído. Por essa 

razão o público feminino também apresenta maiores probabilidades de desenvolver 

complicações metabólicas. Para Philippi (2009), as principais são hipertensão 

arterial e diabetes, estando entre os principais vilões o sal e as frituras, ou seja, a 

alimentação inadequada e o sedentarismo. 
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Pode-se observar que não houve perda de peso importante e redução 

expressiva nos índices de IMC e CC entre os pacientes acompanhados. Segundo 

Pereira, Lima, Martins (2004), a autoestima é fundamental para que a pessoa 

alcance a felicidade completa e em casos de obesidade, o paciente sabe que 

precisa melhorar, mas não é feliz, não se sente contente, por essa razão, as 

pessoas que obtiveram qualquer tipo de resultado, saem do projeto muito satisfeito. 

Anjos (1992) acrescenta ainda que, para que se tenha sucesso nos procedimentos 

de perda de peso e melhora no IMC, é necessário além da perseverança e 

determinação, a confiança e a paciência de que mesmo de forma lenta e gradual a 

evolução vai chegar. Segundo Mundim (1996), toda proposta terapêutica para a 

obesidade deve ser realista, maleável, com duração indeterminada e ter como meta 

principal uma melhor qualidade de vida, com ou sem redução de peso. 

 

Quadro 1 – Distribuição dos pacientes, segundo dados antropométricos. 

DADOS ANTROPOMÉTRICOS 

Homens Mulheres 

Variáveis Min.  Max. Média DP Variáveis Min.  Max. Média DP 

Peso 
Inicial (kg) 66,9 143,3 95,7 15,55 Peso Inicial (kg) 60,2 161,7 82,09 15,43 

Peso 
Final (kg) 68,6 130,1 92,74 13,62 Peso Final (kg) 60,5 163,1 81,45 16,66 

Estatura  1,51 1,86 1,73 0,073 Estatura  1,41 1,89 1,61 0,073 

IMC Inicial 
(kg/m²) 25,15 47,36 31,88 4,98 

IMC Inicial 
(kg/m²) 23,51 58,8 31,59 5,59 

IMC Final 
(kg/m²) 25,22 44 30,91 4,29 

IMC Final 
(kg/m²) 24,9 59,3 31,41 5,51 

CC Inicial 
(cm) 77,5 134 103,7 12,19 CC Inicial (cm) 71 147 93,35 13,09 

CC Final 
(cm) 85 123 101,5 10,87 CC Final (cm) 72 147 93,25 12,97 

 

3.3 DADOS DE FREQUÊNCIA 

         Na figura 1 pode-se observar a distribuição dos pacientes, segundo número de 

retornos às consultas. Chama à atenção o fato da maioria 139 (58,89%) não ter 

retornado. Sabe-se que, quanto mais os pacientes retornarem, visitarem e 

perseverarem em suas metas e objetivos melhores resultados conseguirão. A 

adesão ao tratamento nutricional relacionada ao número de retornos que os 

pacientes fizeram, foi fixado em 2 retornos ou mais. Rodrigues, (2014), complementa 
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essa ideia, dizendo que a não adesão pode ocasionar desnecessário ajuste na 

terapêutica devido à falta de respostas positivas, frustração dos profissionais de 

saúde, já que os objetivos traçados não são alcançados, e, sobretudo, aumento de 

custos no cuidado à saúde com elevação das taxas de hospitalização e tratamento 

de complicações. 

        Na figura 2 é apresentada a distribuição dos pacientes, segundo número de 

retornos às consultas. Pode-se observar que somente 45 (19,06%) dos 236 

pacientes retornaram duas vezes ou mais, ou seja, adeririam ao tratamento, 

nutricional, correspondendo a 28 (15,90%) mulheres e 17(28,33%) homens. É 

comum encontrarmos referências de baixa adesão ao tratamento nutricional a curto 

e longo prazo. Inelmen et al. (2005), ao trabalhar com 383 pacientes em tratamento 

ambulatorial individual para obesidade, relataram que após o período de um ano, 

296 pacientes haviam desistido do estudo: 69,7% desses abandonaram o 

tratamento ao final dos primeiros três meses e somente 22,7% dos pacientes 

completaram todo o protocolo proposto. Segundo os autores, o insucesso do 

tratamento foi associado ao tipo de estratégia utilizada: o atendimento individual não 

foi suficiente para motivar os indivíduos; eles sugerem que um programa com 

reuniões em grupo periódicas seria uma medida eficaz para melhorar o nível de 

adesão. 

        Os fatores de risco de maior probabilidade para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares são o tabagismo, a hipertensão arterial, as dislipidemias e o 

diabetes mellitos. O sedentarismo, a predisposição genética, e fatores ambientais 

também se associam com o risco de desenvolver DCVs (VIEBIG et al., 2006). 

Portanto, nas duas figuras abaixo, os resultados são preocupantes, já que com 

poucos retornos, tanto no geral, como na comparação de homens e mulheres, 

pouquíssimas pessoas retornaram mais que três vezes, acrescentando assim os 

riscos de doenças, e aumento de peso, ao invés de saúde e controle alimentar.  
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FIGURA 1 – Distribuição dos pacientes, segundo número de retornos as consultas. 

 

 

 

FIGURA 2 – Distribuição dos pacientes, segundo número de retornos as consultas e 

sexo. 

 

 

3.4 RELAÇÕES DE RETORNOS COM A PERDA DE PESO, IMC E CC. 

 A tabela 2 mostra que, quanto mais retornos o paciente fazia, melhores eram 

seus resultados, o que atende a ideia de que quanto maior a adesão e o 

comprometimento do paciente com as recomendações nutricionais mais qualidade 

de vida, este terá. Os 52 pacientes que voltaram ao menos uma vez obtiveram perda 

em média de 1,1kg em seu peso, além de uma significante diminuição em seu IMC e 

CC.  
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Os fatores relacionados com a não adesão ao tratamento, de acordo com 

Tavares (2013), estão relacionados com características individuais do paciente, à 

doença em si, aos medicamentos utilizados por ele e à interação entre o paciente e 

os serviços de saúde, além de claro, do grau de comprometimento, perseverança e 

segundo o autor, até mesmo dos estímulos que eles possuem para tomar este ato 

de coragem e melhorar sua vida.  Determinadas condições de vida, idade, nível de 

instrução, interesse em se cuidar, podem apresentar características que levam a 

barreiras específicas para a adesão. No presente estudo, apenas pequeno 

percentual de pacientes chegou a dois, três e até cinco retornos.  Estes certamente 

se comprometeram com a saúde, e conquistaram os melhores resultados, chegando 

até a uma perda de 7,8kg e redução de 9cm em sua cintura.  

 

TABELA 2 - Perda de peso, diminuição do índice de massa corporal (IMC) e 

circunferência da cintura (CC), segundo o número de retornos. 

 

    Retornos Média Máximo Mínimo 

  

        

Perda de peso (kg) 
   

  

1 1,1 4,3 - 

  

2 1,4 4,7 0,5 

  

3 1,5 5 0,9 

  

4 2,1 5,2 1,2 

  

5 ou mais 2,7 7,8 1,2 

      Redução do IMC 
    (kg/m²) 

 
1 2,0 3,2 - 

  

2 2,2 3,3 0,2 

  

3 3,0 4,5 0,7 

  

4 4,2 5,0 1,5 

  

5 ou mais 4,2 5,1 1,5 

      Redução da CC (cm) 
   

  

1 3,0 
 

- 

  

2 4,0 
 

0,6 

  

3 4,0 
 

1,0 

  

4 6,0 
 

2,6 

  

5 ou mais 9,0 
 

4,0 
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4 CONCLUSÃO 

 

           Pelo número de consultas realizadas no ambulatório, pode-se observar que a 

obesidade e o excesso de peso, são uma preocupação frequente entre os pacientes 

e que é preciso buscar novos métodos, mecanismos e diversificar ações que 

promovam a melhor alimentação, de forma mais saudável e equilibrada, além do 

incentivo a atividades físicas, visto que a partir do excesso de peso, inúmeras outras 

doenças surgem e afetam de forma impactante a qualidade de vida.  

           Os resultados mostraram a dificuldade em perder peso. Faz-se necessário 

mudança comportamental, incluindo a paciência e a vontade de obter saúde por 

parte de quem está com excesso de peso. Nesse sentido, Ribeiro (2012), ressalta a 

importância do nutricionista em ações de educação nutricional, já que há 

dificuldades por parte de outros profissionais de saúde em realizar atividades de 

educação e orientação nutricional, por não terem formação adequada para essa 

função. É necessário tratamento nutricional eficaz com técnicas de correção de 

comportamento, evitando assim doenças e futuras dificuldades que ameaçam a vida.  
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APÊNDICE A 

 
Ficha para anotação dos dados dos prontuários: 
 
 

1- Dados sócio demográficos: 

Nome: 

Sexo: 

Escolaridade: 

Data de nascimento:                                                         Idade: 

 

2- Dados antropométricos: 

Peso inicial:                                        Peso final: 

Estatura: 

IMC inicial:                                          IMC final: 

CC inicial:                                           CC final: 

 

3- Dados adicionais: 

Data 1° consulta: 

Data última consulta: 

Número de retornos: 

0  (  )       1( )       2( )      3( )      4( )    5( )    6( ), Outros:____________________ 

 

4- Patologias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


