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EFEITOS DE UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO INTERDISCIPLINAR NO 

CONSUMO ALIMENTAR EM ADOLESCENTES OBESOS 

 

Ana Silvia Beltrami 

Simone P. S. Senhorini 

RESUMO 

 

Este trabalho consiste na verificação realizada a partir de uma intervenção, pelo período de 12 

semanas, junto a 12 adolescentes obesos (entre 13 e 17 anos) com o intuito de modificar seus 

hábitos alimentares de forma que ingerissem alimentos mais saudáveis. A intervenção foi feita 

por meio de aulas de reeducação alimentar; prática de atividade física três vezes por semana e 

aulas na cozinha com a preparação de alimentos. Profissionais de diferentes campos do saber 

acompanharam tal intervenção, quais sejam: nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta e 

profissional de educação física, com o objetivo de cobrir todas as frentes de trabalho para 

obtermos um resultado fidedigno. Os adolescentes foram pesados e medidos antes, durante e 

após a intervenção e estes dados, posteriormente tabulados, compõem o meio pelo qual as 

análises foram realizadas. Embora o foco principal tenha sido observar a ingestão de 

macronutrientes e fibras, os resultados mostram que também houve diferença sensível e 

positiva no consumo de carboidratos, gorduras (lipídeos) e proteínas, demonstrando a 

importância de intervenções semelhantes. 

 

Palavras-chave: Tratamento da Obesidade. Consumo Alimentar. Saúde dos Adolescentes. 

 

 

 

EFFECTS OF AN INTERDISCIPLINARY INTERVENTION PROGRAM AT FOOD 

CONSUMPTION IN OBESE ADOLESCENTS 

 

ABSTRACT 

 

This work consists of the verification obtained from a 12-week intervention with 12 obese 

adolescents (between 13 and 17 years old) with the purpose of modifying their eating habits in 

order to eat healthier foods. The intervention was made through food reeducation classes; 

physical activities performed three times a week, and cooking lessons with food preparation. 

Professionals from different fields of knowledge accompanied this intervention, namely: 

nutritionist, psychologist, physiotherapist, and physical educator, with the goal of covering all 

the work fronts in order to obtain a reliable result. The adolescents were weighed and 

measured before, during, and after the intervention and these data, later tabulated, compose 

the means by which the analysis were performed. Although our main focus was to observe the 

intake of macronutrients and fiber, the results show that there was also a significant and 

positive difference in the consumption of carbohydrates, fats (lipids) and proteins, 

demonstrating the importance of similar interventions. 
 

Keywords: Treatment of Obesity. Food Consumption. Adolescent Health. 
 

 



1 INTRODUÇÃO  

 

 A adolescência compreende o grupo etário entre 10 e 19 anos de idade, sendo este um 

período definido por grandes alterações físicas e comportamentais (WHO, 2004).  

           Nessa fase, o desenvolvimento é acompanhado por intenso processo de crescimento, 

maturação e consequente elevada demanda nutricional para atender a tal acentuado 

crescimento. Desta forma, a nutrição desempenha um importante papel para o 

desenvolvimento dos adolescentes (SPEAR, 2002). A adolescência é uma fase da vida 

caracterizada por aumento das necessidades nutricionais e mudança da composição corporal, 

sendo que a ingestão energética adequada é muito importante para o crescimento e para a 

manutenção do balanço energético (ADAMI et al., 2015).  

No entanto, a prevalência da obesidade infantil tornou-se um grande problema de 

saúde pública em razão do seu alarmante avanço (WOLF et al., 2018). Barreto Neto et al. 

(2015), também afirmam que o excesso de peso atinge de forma preocupante indivíduos em 

idades ainda precoces, principalmente na adolescência. Dados da pesquisa de Orçamento 

Familiar (POF) do IBGE mostram que entre 1974-1975 e 2008-2009 a prevalência do excesso 

de peso entre adolescentes aumentou de 11,3% para 20,5% e a taxa de obesidade aumentou de 

1,1% para 4,9%.  

Vários fatores contribuem para influenciar as escolhas e hábitos que formarão a 

identidade desses indivíduos. Segundo Yang et al. (2015), a nutrição inadequada, somada ao 

sedentarismo vivido pelos adolescentes, tem levado a um aumento da obesidade 

representando, assim, um problema grave de saúde pública mundial, o que reforça a urgência 

de se adotar programas de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) para este grupo.  

Como mencionado, além da nutrição inadequada, a prática de atividade física tem sido 

menos abundante. É sabido que cerca de 50% dela é realizada no ambiente escolar, visto que 

este consiste em um local propício para promover atividades, seja durante as aulas de 

educação física, por meio de esportes, seja até mesmo mediante atividades lúdicas ao longo 

das aulas ou do intervalo (WOLF et al., 2018). No entanto, tem-se percebido uma diminuição 

dos níveis de atividade física e consequente sedentarismo na fase da adolescência, tanto no 

Brasil, quanto no exterior (GUIMARÃES et al., 2015). 

 

 

 



Em vista disso, a preocupação com o excesso de peso e a obesidade na adolescência 

vem recebendo destaque na literatura nacional e internacional. Estudos realizados no Brasil, 

EUA, China e Rússia demonstraram um crescimento comum a todos esses países em relação à 

prevalência de sobrepeso nos jovens, indicando que esse quadro atinge adolescentes de países 

com diferentes aspectos culturais, econômicos e sociodemográficos (WANG et al., 2002). 

Estudos populacionais demonstram um aumento da prevalência da obesidade entre 

adolescentes, assim como o aparecimento de uma série de fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e metabólicas, como diabetes do tipo 2, 

hipertensão arterial e dislipidemias (GUIMARÃES et al., 2015). 

Para reverter tal quadro, uma das estratégias tem sido a intervenção. Estudos recentes 

de revisão demonstram que as intervenções realizadas em escolas de diferentes países foram 

efetivas na redução de fatores de risco cardiometabólico e indicam que essas intervenções 

devem focar tanto na promoção de atividade física quanto na educação nutricional 

(GUIMARÃES et al., 2015). 

Segundo Barlow et al. (2002), intervenções, quando bem direcionadas para a 

promoção de hábitos alimentares saudáveis e com estímulo para a prática de exercícios 

físicos, são motivadoras e podem provocar mudanças positivas e marcantes nos adolescentes, 

podendo se estender para a vida adulta. Deste modo, a intervenção se caracteriza como uma 

forma efetiva para prevenção da obesidade e de doenças crônicas. Isso é confirmado por 

Baranowski et al. (2003) e também por Schuh et al. (2017), que afirmam que intervenções 

com crianças e adolescentes são particularmente mais efetivas do que com adultos. Estudos de 

intervenção nutricional mostraram um efeito positivo na preferência por alimentos saudáveis e 

na redução do consumo diário de bebidas açucaradas.  

Mudanças permanentes em qualidade da dieta, ingestão calórica e atividade física 

demandam ações preventivas. Portanto, a promoção de uma dieta saudável, a prática de 

atividade física e o monitoramento do status nutricional na infância e adolescência são 

essenciais em saúde pública (SCHUH et al., 2017). 

Outro fator importante é o local da intervenção. Por ser um ambiente educacional que 

contribui para a construção de valores pessoais, a escola é elemento-chave para a promoção 

de saúde e intervenções relacionadas à obesidade, propiciando o desenvolvimento de 

consciência crítica para a construção e modificação de hábitos alimentares (SCHUH et al., 

2017). 

 



Consequentemente, vemos que este estudo se justifica já que resta demonstrado esse 

problema com a obesidade e sobrepeso na adolescência em muitos países, como 

anteriormente mencionado. Além disso, o período da infância e juventude requer algumas 

ações fundamentais, não só em busca de um estilo de vida mais saudável (alimentação 

adequada e atividade física regular), mas também necessárias para suprir a manutenção das 

funções normais do organismo, a formação de novos tecidos que irão permitir um crescimento 

adequado, além da prevenção de problemas de saúde relacionados às Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNTs) decorrentes da obesidade entre os adolescentes.  

            Além disso, Bertin et al. (2010) ensinam que o equilíbrio entre a necessidade e a oferta 

de nutrientes influencia no processo de crescimento tanto na criança, quanto no adolescente e 

que intervenções nos maus hábitos alimentares nesse período podem ser mais eficientes que 

na fase adulta. Ainda, o aprendizado realizado desde criança reverbera seus efeitos por toda 

uma vida, sendo ainda mais fartos os frutos colhidos.  

Assim, este estudo apresenta como objetivo analisar os efeitos de um programa de 

intervenção interdisciplinar em adolescentes obesos no consumo alimentar de calorias, 

carboidratos, proteínas, lipídeos e fibras. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

  

 

            Trata-se de uma pesquisa de natureza quantitativa com coleta de dados longitudinal. 

Foram avaliados adolescentes com idades entre 13 e 17 anos, de ambos os sexos, atendidos 

por um projeto interdisciplinar de um Centro de Ensino Superior da cidade de Maringá – PR.  

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

Universitário de Maringá sob o número do CAAE: 18605513.0.3001.5539, parecer n° 

2.505.200/2017 (anexo 1).  

            Os adolescentes foram previamente selecionados e foram inclusos apenas aqueles que 

apresentaram obesidade. Seguem abaixo as etapas com as respectivas atividades descritas:  

- o programa teve 12 semanas de duração. Durante este período, ocorreram 

intervenções de fisioterapeutas (três vezes semanais, com exercícios para o fortalecimento do 

core), educadores físicos (três vezes semanais, com exercícios na academia ou com o uso do 

próprio peso corporal e acessórios, dependendo da alocação do grupo), nutricionistas (duas 

vezes semanais, com foco na reeducação alimentar) e psicólogos (uma vez por semana, com a 

terapia cognitivo-comportamental).  



           - foi 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). Os adolescentes foram 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 compunham e a 

forma de preparação. Também foram 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 melhor 

estimativa do tamanho da porção, os adolescentes utilizaram medidas caseiras (SLATER et al., 

2003). Além disso, o horário do consumo também foi apontado. 

              As respostas advindas dos registros alimentares foram analisadas com o auxílio do 

software Avanutri 2004® (Avanutri Equipamentos de Avaliação Ltda, Três Rios, Rio de Janeiro, 

Brasil). Para análise comparativa, utilizamos os valores médios dos três dias dos registros 

alimentares nos momentos pré e pós-intervenções para calorias, carboidratos, proteínas, lipídeos e 

fibras.  

              Foi realizada uma análise de variância (ANOVA), sendo adotado um nível de significância 

de 5% para todas as variáveis. As análises estatísticas foram realizadas por meio do programa 

Statistica versão 12.0®.  

              Os dados foram todos posteriormente tabulados (conforme tabelas a seguir) e compõem o 

meio pelo qual as análises foram realizadas, cujos resultados serão apresentados no próximo tópico.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

          Foram avaliados 12 adolescentes, com idade média 15,41±1,08 anos, sendo 7 do sexo 

masculino, 58,33%. O consumo calórico está representado no gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 1 - Consumo calórico dos adolescentes participantes do programa interdisciplinar para o 

tratamento da obesidade. 

 

Fonte: As autoras. Maringá-PR, 2018. 

 

          Após este período de acompanhamento e controle da ingestão alimentar, foi verificada a 

redução de calorias totais (p=0,62). Esta redução é considerada importante, pois contribui 

com a diminuição do peso corporal dos adolescentes obesos, que, além da alimentação 

saudável, é um dos objetivos da intervenção. O consumo calórico recomendado na 

adolescência deve suprir as necessidades fisiológicas, bem como a velocidade de crescimento 

e o nível de exercício físico desse grupo. A necessidade de energia na adolescência deve ser 

determinada pelo aumento da massa corporal magra, e não pelo acréscimo de gordura 

corporal (GIANNINI, 2007).  

          Por isso, a ingestão de calorias provenientes de alimentos saudáveis é relevante. No 

entanto, a maioria dos adolescentes dá preferência a alimentos de preparo rápido, por estes 

serem bem difundidos nas mais diversas mídias, sendo comum o consumo excessivo de 

refrigerantes, açúcares (bolos e doces) e lanches do tipo fast-food (pizza, pasteis, sanduiches, 

entre outros). Esse panorama pode ser decorrente da modernização e urbanização, fatores que 

contribuíram para uma mudança negativa nos hábitos de vida da população, com maior 

exposição a uma grande variedade e diversidade de alimentos ultraprocessados e redução do 

consumo de fibras e vegetais (WOLF et al., 2018).  

          O consumo desses alimentos em grandes quantidades é preocupante, pois são ricos em 

gorduras, principalmente a saturada e trans, e apresentam valores calóricos elevados que 
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contribuem para excesso de peso e maior probabilidade de adquirir Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNTs) na vida adulta (VITOLO, 2008).  

          De fato, a ingestão de gordura saturada acarreta malefícios, já que está diretamente 

relacionada com doenças crônicas na vida adulta, como obesidade, diabetes mellitus, doenças 

cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica, dentre outras (FISBERG, 2016; SOUZA, 

2010).  

          Por outro lado, as gorduras mono e poliinsaturadas, que foram aumentadas em seu 

consumo pelos adolescentes, apresentam benefícios: (p=0,43) e (p=0,85), respectivamente. O 

aumento do HDL proporciona maior proteção do sistema cardiovascular, metabólico, auxilia a 

manter níveis corretos de colesterol, reduzindo o LDL. Além disso, também são reduzidos os 

triglicerídeos sanguíneos e há melhora na circulação sanguínea, o que previne doenças 

cardiovasculares.  

          Quanto ao consumo de lipídeos, encontrou-se redução do consumo total em gramas e 

em percentual das calorias totais após as doze semanas de intervenções, porém o valor não foi 

estatisticamente significativo sendo (p=0,59) e (p=0,08), respectivamente. 

 

Tabela 1 - Consumo de lipídeos dos adolescentes participantes do programa interdisciplinar 

para o tratamento da obesidade  

Nutrientes   Pré Meio Pós p 

Lipídeos Totais (g/dia) 70,72 ± 41,5 68,75 ± 37,3 57,48 ± 18,7 0,59 

Lipídeos Totais (% das calorias 

totais) 
37,61 ± 10,1 35,05 ± 10,9 27,62 ± 11,1 0,08 

Colesterol (mg/dia) 219,42 ± 95,9 255,43 ± 127,3 220,66 ± 77 0,59 

Gordura Saturada (g/dia) 16,85 ± 5,3 19,48 ± 10 16,75 ± 5,1 0,6 

Gordura Poli-Insaturada (g/dia) 8,18 ± 5,6 9,06 ± 8,6 7,67 ± 4 0,85 

Gordura Monoinsaturada (g/dia) 14,53 ± 5,5 18,92 ± 9,9 16,37 ± 64 0,43 

Fonte: As autoras. Maringá-PR, 2018. 

 

Os lipídeos participam de muitas funções vitais ao organismo, sendo indispensável a sua 

ingestão de forma moderada, principalmente na adolescência, quando as necessidades 

energéticas devem ser alcançadas, visto que o déficit energético pode causar prejuízos ao 

crescimento e desenvolvimento. Deste modo, eles constituem papel importante na síntese de 

hormônios, proteção de órgãos vitais, formação de membranas celulares, isolante térmico e 

meio de transporte para algumas vitaminas, além de conferir sabor a alguns alimentos e 

promover saciedade (SILVA et al., 2016). 

          As gorduras, servem “como uma fonte concentrada de energia (9kcal/g), além de servir 

  



de veículo para as vitaminas lipossolúveis e de graxos essenciais, suprindo cerca de 30% das 

necessidades” (EISENSTEIN et al., 2000).  

          O comitê de Nutrição da Academia Americana de Pediatria (AAP) recomenda que nas 

primeiras duas décadas de vida as gorduras devem fornecer 30% das calorias da dieta, a não ser 

que haja maior suscetibilidade à ateriosclerose, seja por histórico familiar positivo, tabagismo, 

hipertensão, diabetes ou outros fatores de risco. Já para as Dietary Refences Intakes – DRIs 

(2007), Acceptable Macronutrient Distribution Rangers – AMDR (2007), a recomendação é de 

25 a 35% para ambos os sexos.  

          Nesta pesquisa verificou-se que o percentual de lipídeos consumidos referentes às 

calorias totais, no momento pré-intervenção, encontrou-se superior à recomendação máxima 

das DRIs.  

          Para a população em geral de crianças e adolescentes, o National Cholesterol Education 

Program (NCEP, 1991), recomenda a adoção de padrões alimentares para atingir os seguintes 

critérios de gordura e colesterol: ácidos graxos saturados – menos de 10% das calorias totais; 

ácidos graxos poliinsaturados – até 7% das calorias totais; ácidos graxos monoinsaturados – de 

10 a 15% das calorias totais; gordura total – uma média de não mais de 30% das calorias totais; 

colesterol da dieta – menos de 300mg dia.  

          Houve também redução do consumo de proteína no final das intervenções quando 

comparado ao início, como demonstrado no gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Consumo proteico em percentual e em gramas dos participantes da pesquisa. Maringá-

PR, 2018. 

Fonte: As autoras. Maringá-PR, 2018.  
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          Na adolescência, as necessidades nutricionais estão ligadas ao estirão puberal. A 

adolescência é uma fase da vida caracterizada por aumento das necessidades nutricionais e 

mudança da composição corporal, sendo que a ingestão energética adequada é muito 

importante para o crescimento e para a manutenção do balanço energético. (ADAMI et al., 

2015).  

          Por exemplo, a quantidade proteica adequada é necessária para o crescimento de novos 

tecidos durante esta fase, podendo ser estimadas em torno de 12 a 15% do total calórico para 

meninas e entre 15 a 20% para meninos. A recomendação em gramas por dia para meninos é 

de 52 e para meninas é de 46 (DRIs, 2002).  

 

Tabela 2 - Consumo de proteínas dos adolescentes participantes do programa interdisciplinar 

para o tratamento da obesidade em adolescentes, de acordo com o sexo (n = 12).Maringá-PR, 

2018. 

Nutrientes Pré Meio Pós 

Sexo masculino (n = 7)    

Proteínas (g/dia) 145,56 ± 192,10 78,97 ± 28,42 81,41 ± 21,33 

Proteínas (%) 27,94 ± 7,92 27,81 ± 6,35 28,44 ± 6,11 

Sexo feminino (n = 5)    

Proteínas (g/dia) 90,67 ± 32,58 89,61 ± 29,21 80,05 ± 23,45 

Proteínas (%) 29,97 ± 19,03 21,66 ± 11,14 26,30 ± 5,61 

Nota: os dados são expressos pela média e desvio padrão. Fonte: Dados da pesquisa. Maringá-

PR, 2018.  

 

Tabela 03 - Consumo de carboidratos e fibras dos adolescentes participantes do programa 

interdisciplinar no consumo alimentar. Maringá-PR, 2018. 

   Nutrientes Pré Meio Pós p 

     Carboidratos (g/dia) 250,74 199,53 157,84 0,11 

Carboidratos (%)* 56,64 45,95 42,9 0,005 

Fibras (g/dia) * 11,31 14,13 12,76 - 
 

 Fonte: As autoras. Maringá-PR, 2018 

 

Os carboidratos são a principal fonte de energia para os adolescentes e geralmente 

contribuem com 55% da ingestão calórica diária. Esses nutrientes atuam principalmente no 



centro da saciedade hipotalâmica e afetam a ingestão subsequente dos demais alimentos, pela 

oxidação e transformação em calorias no fígado (EISENSTEIN et al., 2000). 

          O carboidrato teve a redução mais significativa, passando de um percentual de 56,64% 

para 42,90%, (p < 0,05), (tabela 03). A recomendação de carboidratos para crianças de 4 – 18 

anos, segundo as DRIs, Acceptable Macronutrient Distribution Rangers (AMDR, 2002), é de 

45-65% do VET. Ainda, segundo a American Dietetic Association (ADA, 2008), a 

recomendação de ingestão diária de carboidrato é de 50-60% do VET da energia total da 

dieta, dando preferência aos carboidratos complexos.  

Importante ressaltar que houve um aumento significativo do consumo de fibras 

durante a intervenção p=0,5 (tabela 03). O aumento do consumo de fibras é considerado 

benéfico, pois esses nutrientes são importantes no cuidado de diversas situações nutricionais, 

como constipação intestinal, obesidade, dislipidemia e diabetes. Incentivar o consumo de 

fibras o mais cedo possível pode diminuir esses tipos de alterações nutricionais bem como 

prevenir alguns cânceres. A recomendação de fibras para crianças de 3 - 18 anos segundo a 

American Dietetic Association (ADA, 2008) é de uma ingestão diária de fibras igual à idade, 

mais 5g. Já a AMDR não traz essa informação. 

 

4 CONCLUSÃO  

 

          De acordo com os resultados encontrados, conclui-se que o consumo de proteínas, 

carboidratos e lipídeos diminuiu e o de fibra foi aumentado – o que é um ganho, pois 

adolescentes tendem a ingerir mais açúcares, gorduras e carboidratos – e, ainda, o consumo de 

gorduras (lipídeos) foi reduzido. Desta maneira, os resultados encontrados foram positivos e 

poderão permitir a melhora na qualidade de vida dos adolescentes.  

          Importante ressaltar também que a educação nutricional pode (e deve) ser conduzida no 

âmbito da escola, de forma interdisciplinar, aproveitando profissionais de diferentes áreas, 

como o professor de ciências e de educação física, por exemplo, pois este aprendizado é um 

incentivo à aquisição de hábitos saudáveis.  

Deste modo, tal investimento traria não só uma maior qualidade de vida aos 

indivíduos, mas também menores gastos em saúde pública por parte do Estado. Assim, 

estudos como este mostram como deve ser a ciência a serviço da comunidade. 
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                                                 APÊNDICE A 

ORÇAMENTO DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título do Projeto: EFEITOS DE UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO INTERDISCIPLINAR 

NA COMPOSIÇÃO CORPORAL E NO CONSUMO ALIMENTAR EM ADOLESCENTES 

OBESOS 

Pesquisador Responsável (Orientador): Professora, Mestre, Isabelle Zanquetta de 

Carvalho 

Instituição/curso/área do conhecimento: Unicesumar - Centro Universitário de Maringá / 

Nutrição / Saúde 

Fonte(s) dos recursos: Pesquisadores 

 

 

Produtos discriminados 

 
Valor em R$ 

 Valor em U$  

(apenas se houver compras em 

U$) 

Material Permanente   R$ 200,00  R$ 

Material de Consumo R$   R$ 

Serviços de Terceiros R$ 300,00  R$ 

Honorários do Pesquisador R$  R$ 

Despesas com Sujeitos da Pesquisa R$  R$ 

Outros R$ 100,00  R$ 

Total R$  600,00  R$  

   

 

Comentários: Todos os custos serão de responsabilidade dos pesquisadores 

 

MARINGÁ/PR, 02 / 05 / 2018.     

 

 

Profa, Me. Isabelle Zanquetta de Carvalho 

CPF: 007.070.309-43 



 
 

Anexo 1 - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro 

Universitário de Maringá 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

MARINGÁ - UNICESUMAR  

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

 

Elaborado pela Instituição Coparticipante 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: PROGRAMA MULTIPROFISSIONAL DE TRATAMENTO DA 

OBESIDADE EM ADOLESCENTES: ENSAIO DE EFICÁCIA 

 

Pesquisador: Nelson Nardo Junior 

Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 18605513.0.3001.5539 

Instituição Proponente: Centro Universitário de Maringá - CESUMAR 

Patrocinador Principal: Fundação Araucária 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 2.505.200 
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Apresentação do Projeto: 

Trata-se de emenda ao projeto de pesquisa proposto por pesquisador 

vinculado a Universidade Estadual de Maringá, com patrocínio da Fundação 

Araucária. 

Para tanto, pretende-se: 

- Alterar o cronograma do projeto conforme documento anexo (Anexo II – 

Cronograma Atualizado); 

- Ampliar a faixa etária dos participantes do projeto, que atualmente é de 16-18 

anos, para 10-18 anos. Tal solicitação deve-se ao fato de, após readequações 

financeiras do projeto, termos saldo que permite essa expansão, ampliando 

tanto o atendimento aos interessados, quanto as possibilidades de avaliação e 

aprofundamento da pesquisa; 

- Incluir a avaliação sanguínea (parâmetros bioquímicos), avaliação 

antropométrica, de composição corporal para os responsáveis dos 

participantes do projeto. Pela mesma razão descrita no item anterior; 

- Incluir a aplicação do questionário de imagem corporal. Para ampliar o 

escopo do estudo, permitindo a realização de comparações inicialmente não 

previstas; 

- Realizar um braço deste estudo na Colômbia, seguindo os mesmos critérios 

de inclusão e procedimentos de avaliação e intervenção, conforme autorização 

em anexo (Anexo III); 

Objetivo da Pesquisa: 

Testar a eficiência e eficácia de um programa multiprofissional de tratamento 

da obesidade (PMTO) na Colômbia. Objetivo geral: Avaliar a prevalência de 

fatores de risco para DCV e SM em adolescentes com sobrepeso ou obesidade 

de Maringá; Verificar associações entre os indicadores antropométricos: peso, 

estatura, circunferência da cintura (CC), circunferência abdominal (CA), e os 

índices antropométricos: IMC, RCQ, RCE e indicadores de composição 

corporal com os fatores de risco para DCV e SM; Avaliar os efeitos de um 

programa multiprofissional de tratamento da obesidade (PMTO) com duração 
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de 16 e de 32 semanas sobre os seguintes parâmetros antropométricos, de 

composição corporal, aptidão física, parâmetros bioquímicos, prontidão para a 

mudança e qualidade de vida. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Apresentados conforme normativa sem risco ou princípio ético, em suma 

importância ao processo de pesquisa e benefício a comunidade, 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Pesquisa de suma importância pela incorporação e expansão amostragem, e 

princípio clínico. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Apresentados conforme normativa 

Recomendações: 

Não há 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Aprovado 
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Considerações Finais a critério do CEP: 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 

Tipo 

Documento 

 

Arquivo 

 

Postagem 

 

Autor 

 

Situação 

 

 

Outros 

 

InstrumentosANEXOII.docx 

14/11/2017 

09:49:44 

 

Nelson Nardo 

Junior 

 

Aceito 

 

Outros 

 

CartaResposta.docx 

14/11/2017 

09:48:25 

 

Nelson Nardo 

Junior 

 

Aceito 

 

Outros 

 

Autorizacao3.pdf 

01/08/2017 

11:23:14 

 

Nelson Nardo 

Junior 

 

Aceito 

 

Outros 

 

Autorizacao2.pdf   

01/08/2017 

11:22:10 

 

Nelson Nardo 

Junior 

 

Aceito 

 

Outros 

 

Autorizacao1.pdf 

01/08/2017 

11:21:12 

 

Nelson Nardo 

Junior 

 

Aceito 

 

Outros 

 

ANEXOIII_Comprovante_Aut

orizacao.pdf 

 

14/06/2017 

10:02:32 

 

Nelson Nardo 

Junior 

 

Aceito 

 

Outros 

 

ANEXOI_Termo_Aditivo.pdf 

14/06/2017 

10:00:57 

 

Nelson Nardo 

Junior 

 

Aceito 

 

Outros 

 

EMENDA.pdf 

14/06/2017 

09:59:18 

 

Nelson Nardo 

Junior 

 

Aceito 

 

Projeto 

Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

 

Projeto PPSUS_do jeito que 

foi enviado no 

sistema_SUS.docx 

 

13/06/2013 

23:43:15 

  

Aceito 
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Situação do Parecer: 

Aprovado 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 

MARINGA, 21 de fevereiro de 2018 

 

 

 

______________________________________________________ 

Assinado por: 

Ludhiana Ethel Kendrick Silva 

(Coordenador) 

 

 

 

Endereço:   Avenida Guedner, 1610 - Bloco 11 - 5° 

piso 

Bairro: Jardim Aclimação  

UF: PR 

Telefone: (44)3027-6360  

  

 

 

CEP: 87.050-390 

Município: MARINGA 

E-mail: cep@unicesumar.edu.br 

 

 

 

 

 

 


