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RESUMO 

Sisdelli MG. Caracterização do estado nutricional de pacientes com síndrome 

de Williams-Beuren [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2021. 

 

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Williams-Beuren (SWB) é uma doença genética 
de herança autossômica dominante, causada pela delação de múltiplos genes no 
braço longo do cromossomo 7 (na região 7q11-23). Caracteriza-se por um 
acometimento multisistemico, no qual a baixa estatura é um sinal recorrente. Os 
aspectos nutricionais são pouco estudados, dando maior enfoque nas 
dificuldades alimentares dos primeiros anos de vida. OBJETIVOS: Avaliar o 
estado nutricional de indivíduoes com SWB e suas respectivas mães; 
composição corporal, consumo alimentar e perfil lipídico, realizar uma análise 
comparativa entre mães e filhos, entre os sexos e após 3 meses de intervenção 
nutricional; além de identificar fatores associados ao consumo alimentar de risco 
entre os pacientes. MÉTODOS: Participaram do estudo 32 pacientes (18 M; 14 
F) com SWB e 31 mães. A idade dos pacientes variou de 7 a 29 anos, sendo 
(média 14,5a ;mediana 14a) e as mães de 24 a 63 anos (média 42,4a; mediana 
42,5a).  O estado nutricional foi avaliado a partir da realização das medidas 
antropométricas (peso, altura, circunferência do braço e dobra cutânea triciptal), 
da análise do consumo alimentar habitual e do perfil lipídico. RESULTADOS: 
Constatou-se baixa estatura em 9/32; 28% dos indivíduos. Observou-se que a 
maior parte dos pacientes apresentaram estado nutricional de eutrofia 
(21/32;66%), seguidos de sobrepeso (7/32;), obesidade (2/32; 6%) e magreza (2/32; 
6%). Os parâmetros de perfil lipídico de pacientes estavam aumentados (CLT em 
37,5%, LDL em 31,2% e TGL 6,2%) e HDL reduzidos em 34,3%, relacionados 
positivamente com os parâmetros de suas mães, assim como IMC e AGB 
(p<0,05). Houve consumo de energia e macronutrientes acima do ideal para 
proteína e meninos consomem mais quando comparados às meninas (p<0,05). 
Quando avaliado fatores associados ao consumo de guloseimas as meninas têm 
3,57 a chance de consumo em relação ao sexo masculino e pacientes com 
excesso de peso 3,24 a chance dos indivíduos sem excesso de peso (p<0,05). 
CONCLUSÕES: A baixa estatura encontrada em 28% dos pacientes foi 
semelhante a encontrada nos estudos anteriores, sendo possivelmente 
intrínseca a SWB. A maioria dos pacientes apresentou IMC (66%) e a 
composição corporal (59,4%) na faixa da normalidade. Dos pacientes que 
estavam com IMC em sobrepeso e obesidade, 77% tiveram seu perfil lipídico 
alterado devido ao excesso de peso e consumo alimentar inadequado. Os 
resultados indicam que os parâmetros antropométricos e consumo alimentar das 
mães podem influenciar o dos filhos com SWB e sugerem uma atenção especial 
ao consumo de guloseimas de meninas e indivíduos com excesso de peso. 
Estudos em coortes maiores poderiam melhor caracterizar esses achados 
favorecendo o manejo nutricional nesses pacientes. 
 
DESCRITORES: Composição corporal; Consumo de alimentos; Avaliação 

nutricional; Estado nutricional; Lanches; Síndrome de Williams-Beuren. 



ABSTRACT 

 
Sisdelli MG. Characterization of the nutritional status of patients with Williams-
Beuren syndrome [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2021. 

 

INTRODUCTION: Williams-Beuren Syndrome (WBS) is a genetic disease of 
autosomal dominant inheritance, caused by the deletion of multiple genes in the 
long arm of chromosome 7 (in the region 7q11-23). It is characterized by a 
multisystemic involvement, in which short stature is a recurrent sign. Nutritional 
aspects are poorly studied, with greater focus on eating difficulties in the first 
years of life. OBJECTIVES: To assess the nutritional status of individuals with 
WBS and their respective mothers; body composition, food consumption and lipid 
profile, perform a comparative analysis between mothers and children, between 
genders and after 3 months of nutritional intervention; in addition to identifying 
factors associated with risky food consumption (consumption of unhealthy 
snacks) among patients. METHODS: Participated of the study 32 patients (18 M; 
14 F) with confirmed molecular diagnosis for SWB and 31 mothers. Patients' ages 
ranged from 7 to 29 years (average 14,5y; median 14y) and mothers from 24 to 
63 years (average 42,4y; median 42.5y). Nutritional status was assessed based 
on anthropometric measurements (weight, height, arm circumference and triceps 
skinfold thickness), analysis of usual food consumption and lipid profile. 
RESULTS: Short stature was found in 9/32; 28% of individuals. It was observed 
that most patients had a normal nutritional status (21/32; 66%), followed by 
overweight (7/32;), obesity (2/32; 6%) and thinness (2/32; 6 %). The lipid profile 
parameters of patients were increased (CLT by 37.5%, LDL by 31.2% and TGL 
by 6.2%) and HDL reduced by 34.3%, positively related to the parameters of their 
mothers, as well as BMI and AGB (p<0.05). There was consumption of energy 
and macronutrients above the ideal for protein and boys consume more when 
compared to girls (p<0.05). When factors associated with candy consumption 
were evaluated, girls had a 3.57 chance of consumption compared to males, and 
overweight patients had 3.24 a chance of individuals without excess weight 
(p<0.05). CONCLUSIONS: The short stature found in 28% of the patients was 
similar to that found in previous studies, possibly being intrinsic to SWB. Most 
patients had a BMI (66%) and body composition (59.4%) within the normal range. 
Of the patients who were overweight and obese with BMI, 77% had their lipid 
profile altered due to excess weight and inadequate food consumption. The 
results indicate that the anthropometric parameters and food consumption of 
mothers can influence those of children with WBS and suggest that special 
attention be paid to the consumption of sweets by girls and overweight 
individuals. Studies in larger cohorts could better characterize these findings, 
favoring nutritional management in these patients. 

 
DESCRIPTORS: Body composition; Food consumption; Nutrition assessment; 
Nutritional status; Snacks; Williams-Beuren syndrome. 
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1. Introdução 
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1.1 Síndrome de Williams-Beuren – Aspectos clínicos 

Síndrome de Williams-Beuren (SWB), é uma doença genética com 

acometimento multissistêmico, causada pela microdeleção no braço longo do 

cromossomo 7 (7q11.23).1,2  

A incidência estimada é de 1 em 20.000 nascidos vivos, embora alguns 

autores vêem relatando uma prevalência de cerca de 1 em 7.500 nascidos 

vivos.3  

As principais caracteríticas desta síndrome são: deficiência intelectual de 

grau leve a moderado, baixa estatura, dismorfismo facial, doença cardíaca 

congênita, principalmente estenose aórtica supravalvar, hipertensão arterial 

(HA), distúrbios digestivos na primeira infância, hipercalcemia e anormalidades 

endocrinológicas, oftalmológicas, na geniturinária e no sistema esquelético.1,2,4,5   
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Quadro 1 – Características clínicas associadas a SWB  

Adaptado de Lashkari et al. 6 

  

Características Sinais                                                                                         

Problemas craniofaciais 
 
 

Epicanto, edema periorbitário, estrabismo, íris 
estrelada, nariz curto e arrebitado, filtro 
nasolabial longo, lábios grossos, voz rouca, 
dentes pequenos e espaçados e micrognatia. 

Doenças cardíacas  Sopro cardíaco, estenose aórtica supravalvar, 
hipertensão arterial. 

Problemas oculares 
 

Estrabismo, íris estrelada, hipermetropia, 
glaucoma, miopia, e ambliopia. 

Problemas geniturinários Divertículos na bexiga, estreitamento da artéria 
renal, aplasia renal, cistos renais, 
nefrocalcinose, infecção do trato urinário. 

Problemas gastrointestinais Refluxo gastroesofágico, constipação, vômitos, 
cólicas, colelitíase, úlcera. 

Alterações endocrinológicas Hipotireoidismo congênito, puberdade precoce, 
alteração no metabolismo da glicose, 
hipercalcemia, retardo de crescimento. 

Problemas musculoesqueléticos Contraturas de articulação, escoliose, cifose, 
lordose, hálux valgo, hipoplasia de unhas, quinto 
dedo com clinodactilia, sinostose radiounar. 

Problemas neurológicos Infância: Hipotonia muscular no primeiro ano de 
vida, andar tardio, dificuldade de coordenação, 
hiperacusia. 
Crianças mais velhas: simpatia excessiva e 
loquacidade. 
Deficiência intelectual leve a moderada; QI 
variando entre 41 e 80, deficiência na cognição 
visuoespacial, dificuldade manipulação de 
números, resolução de problemas e 
planejamento motor.  

Características comportamentais Hiperatividade, mudanças de humor e 
ansiedade. 
Crianças são excepcionalmente falantes e 
extremamente extrovertidos com estranhos. 
Adultos afetados podem apresentar depressão 
e isolamento social. 
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O fenótipo da SWB é variável, mas em um conjunto de sinais clínicos é 

possível sugerir seu diagnóstico e diferencia-la de outras síndromes. A suspeita 

deve ocorrer em indivíduos que apresentem as características descritas na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1. Características clínicas da SWB 
 

Características clínicas  Sinais principais 

Doença cardíaca  Estenose aórtica supravalvar 

Faciais Íris estrelada, plenitude-periorbital, boca 

grande, perda do arco de cupido do lábio 

superior, lábio inferior completo, lóbulos das 

orelhas grandes 

Outras Voz rouca e personalidade excessivamente 

amigável 

Adaptado de Morris7 

 

A SWB é transmitida de maneira autossômica dominante. Em sua maioria 

surge como um caso novo na família, mas ocasionalmente, a transmissão de 

pais para filhos é observada. O teste pré-natal é possível, mas raramente é 

utilizado porque a maioria dos casos ocorre em um único membro da família e 

não existem indicadores pré-natais para gestações de baixo risco.7  

 

Critérios de diagnóstico clínico estão disponíveis para a SWB; no entanto, 

para serem confirmados são realizados testes moleculares, onde ocorre 

detecção de uma microdeleção heterozigótica de 1,5-1,8 milhões de bases (Mb) 

na região do cromossomo 7q11.23. Atualmente, essa microdeleção na região 

7q11.23 pode ser detectada por vários métodos, incluindo hibridização por 

fluorescência in situ (FISH), análise cromossômica de microarranjos (CMA) ou 

pela técnica de amplificação por sonda dependente de ligação multiplex 

(MLPA).1,2,8 

 A deleção de 1,5-1,8Mb não é visualizada pelo cariótipo de banda G, pois 

para isto, é necessário ter uma deleção maior que 5Mb. No caso do MLPA, é 
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possível visualizar várias regiões especificas de frequentes deleções, requer 

apenas o uso de um kit comercial que contém as sondas, um termociclador e um 

aparelho de eletroforese capilar. Cada uma das sondas do kit contém a 

sequência da região alvo e um primer universal que permite a amplificação 

simultânea de todas as regiões de interesse; além de possuir um menor custo, 

é o mais utilizado no Brasil. Com o FISH somente uma região pode ser 

visualizada e no método Array, é possível visuializar todos os cromossomos; 

porém estes dois últimos possuem um custo elevado.7 

 

Figura 1 – MLPA mostrando a deleção da região 7q11.23 nos pacientes 1.  

 

 

 

1.2 Antropometria 

O IMC tem sido o parâmetro mais utilizado como referência para 

determinar o estado nutricional da população.9 A sua incapacidade em distinguir 

massa gorda e massa magra, torna sua validade questionável como um 

indicador de gordura corporal e risco cardiometabólico.10,11 Por isso para prever 

riscos de mortalidade e outros fatores adversos à saúde, a antropometria exerce 

um papel fundamental na análise da composição corporal, para avaliar 

crescimento e estado nutricional de uma pessoa ou uma população 

específica.9,12 
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A avaliação de dobras cutâneas é um procedimento não invasivo e de 

baixo custo, é objetiva para avaliação de adiposidade por ser compatível com 

outros métodos de medição direta de gordura corporal.11 Existe uma associação 

entre o excesso de adiposidade avaliado em indivíduos através das dobras 

cutâneas e um aumento do perfil lipídico e resistência à insulina, essa 

associação aumenta os riscos para o aparecimento da síndrome metabólica.11 

 

Apesar da importância do tema, existem apenas três estudos, que 

analisaram a composição corporal de pacientes com SWB.13,14,15 

O primeiro estudo, Pankau et al.13, em 1994, avaliou 186 pacientes no 

Hospital de Gotinga e Children's Kiel da Alemanha; com o objetivo de analisar o 

IMC e composição corporal dos pacientes com SWB. Os autores observaram o 

IMC ao nascimento menor em ambos os sexos, nos primeiros meses de vida um 

cath-up do 3º para o 10º percentil e um aumento gradual para o percentil 50; 

concluindo que  o ganho de peso no primeiro ano de vida foi suficiente.18 Os 

problemas gastrointestinais e a alimentação não influenciaram no ganho de peso 

na infância.13 Até a idade adulta o IMC permaneceu no percentil 50 atingindo a 

normalidade, a obesidade não foi um achado comum entre os adultos jovens 

com SWB.13 

Posteriormente, Kaplan et al.14, em 1998, avaliou a composição corporal, 

o gasto energético em repouso (GEB) e a ingestão calórica em seis adolescentes 

e adultos com SWB; comparados com uma população controle normal, no 

Hospital Infantil da Filadélfia.14 A ingestão alimentar e as medidas 

antropométricas foram semelhantes entre os dois grupos, exceto a gordura 

corporal que foi menor nos pacientes com SWB.14  Os autores concluíram que 

um maior gasto de energia em repouso pode contribuir para o redução das 

reservas de gordura corporal de indivíduos com SWB.14 O GEB foi 

significativamente maior no grupo de pacientes com SWB, aproximadamente 

155kcal/dia a mais quando comparado ao grupo controle.14  

No Brasil, Nogueira et al.15, em 2011, avaliou a composição corporal de 

17 pacientes com SWB. Houve uma diminuição significativa na dobra cutânea 

triciptal (DCT) e na área gordurosa do braço (AGB) nos pacientes do sexo 

masculino15, semelhante ao estudo de Kaplan et al.14 que também observou 
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menores medidas de gordura corporal nesses pacientes. Os dados de IMC 

estavam dentro da faixa de normalidade, assim como no estudo alemão de 

Pankau et al.13 Em relação à altura, as crianças estavam abaixo da estatura ideal, 

de acordo com  as curvas de crescimento do National Center for Health Statistics 

(NCHS), ainda assim, a maioria dos indivíduos do estudo (13/17; 76,5%)  

estavam dentro do percentil de normalidade.15 

 

1.3 Consumo Alimentar 

O padrão de consumo alimentar é um dos principais determinantes de 

indicadores nutricionais e de saúde.16,17 Em sua maioria, as avaliações 

nutricionais tentam medir o consumo usual ou habitual, para definir o impacto da 

deita na prevenção e ocorrência de doenças.18,19 Esta investigação exige o uso 

de uma ferramenta para o inquérito dietético, podendo ser quantitativa e/ou 

qualitativa.19 O recordatório de 24 horas (R24h) é um método barato e de 

aplicabilidade rápida, não interfere no comportamento alimentar da família e não 

necessita de qualquer nível de escolaridade.20 

 

Quanto ao consumo alimentar na SWB os estudos são escassos, foram 

realizados apenas dois. 8,21 

O primeiro estudo de Sarimski8, em 1996, foram avaliadas 32 crianças 

com SWB e 28 com Síndrome de Prader-Willi (SPW), através da Sociedade de 

Apoio à Síndrome Alemã. O autor realizou uma análise comparativa dos 

comportamentos alimentares e do sono desses pacientes.8 Observou-se no 

grupo com SWB, recusa alimentar (21,9%), pais permissivos para lanches entre 

as refeições (25,1%), os pais tem maior propensão em alimentar as crianças 

mais jovens com recusa alimentar e brinquedos e livros à mesa são comuns. Já 

as crianças mais velhas consumiam alimentos entre as refeições sem solicitar 

aos pais com maior frequência.8 Houve relatos de asfixia (9,4%) e 

amordaçamento (6,2%) durante as refeições.8   

Na Noruega, Nordstrøm et al.21, em 2015, descreveu a ingestão alimentar 

de 81 pacientes adolescentes e adultos, com SWB, SPW e Síndrome de Down 

(SD) da Associação Norueguesa para Pessoas com Deficiências em 

Desenvolvimento, Associação Nacional para Síndrome de Prader Willi,



Introdução |      7 
 

Associação Norueguesa para Síndrome de Williams, e Rede Norueguesa para 

Síndrome de Down.21 Com relação aos indivíduos com SWB, foi observado 

menor frequência no consumo de peixes e menor tendência ao uso de 

suplementos de ômega-3; o consumo de refrigerante diário foi de 32%, frutas  

15%, suco de frutas 9% e vegetais 20%.21 

 

1.4 Estado Nutricional e Perfil Lipídico X Fatores Genéticos 

Fatores genéticos exercem um papel importante na determinação da 

sensibilidade do indivíduo para ganho de peso. Crianças com pelo menos um 

dos pais com sobrepeso ou obesidade apresentam maior risco de se tornarem 

adultos obesos ou com excesso de peso.22,23,24 Entretanto, os fatores ambientais 

e estilo de vida tem acarretado um balanço energético positivo.22 É possível que 

pais e filhos que compartilham condições sociais, ambientais e culturais 

semelhantes, tenham seu consumo alimentar e composição corporal 

correlacionados.22 O mesmo ocorre com o perfil lipídico e hiperlipidemias que 

podem ser derivadas de origem genética e/ou fatores ambientais, podendo 

resultar em doenças coronárias.24,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos 
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2.1 Geral 

Avaliar o estado nutricional de pacientes com diagnóstico molecular 

confirmado de SWB do Ambulatório de Genética do Instituto da Criança da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

 

2.2 Específicos 

a) Avaliar estatura, IMC, área muscular do braço e área gordurosa do braço de 

acordo com idade e sexo; 

b) Avaliar o consumo de energia, macronutrientes e sódio de acordo com idade 

e sexo; 

c) Avaliar o consumo alimentar dos pacientes com SWB 

d) Avaliar o perfil lipídico dos pacientes; 

e) Avaliar a pressão arterial dos pacientes de acordo com a idade e sexo e 

relacionar com consumo de sódio diário e IMC; 

f) Comparar os dados antropométricos, o perfil lipídico e o consumo alimentar e 

dos pacientes com SWB com sua mãe biológica; 

g) Comparar o IMC e o perfil lipídico dos pacientes após 3 meses da intervenção 

nutricional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Métodos 
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3.1 Considerações éticas 

 Este estudo (CAEE 82177517.0.0000.0068) foi realizado de acordo com 

os princípios éticos desta Instituição, aprovado pelo comitê de ética em pesquisa 

(CAPPesq), com parecer de número 2.476.194 (ANEXO 1). Os pacientes e/ou 

familiares que aceitaram participar do estudo foram informados sobre os 

objetivos do mesmo e somente entrevistados após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (ANEXO 2 e 3) e o Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) (ANEXO 4 e 5). 

3.2 Casuística 

 Este é um estudo descritivo de uma série de casos, com amostra de 32 

pacientes (18 M; 14 F) e 31 mães, avaliados de janeiro de 2019 até fevereiro de 

2020. A faixa etária dos pacientes variou de 7 a 29 anos (média 14,5a; mediana 

14a) e as mães de 24 a 63 anos (média 42,4a; mediana 42,5a). 

3.3 Critérios de inclusão 

 Indivíduos com diagnóstico molecular confirmado de SWB. 

3.4 Critérios de exclusão 

 Foram excluídos da amostra os pacientes que não compareceram na 

consulta e não realizaram a avaliação antropométrica e/ou bioquímica. 

3.5 Local do estudo 

 Este estudo foi realizado no ambulatório de Genética Clínica do Instituto 

da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (ICr – HCFMUSP). 

 O ICr é um hospital universitário público pediátrico terciário que atende 

crianças e adolescentes até 18 anos. A Unidade de Genética Clínica é composta 

por médicos assistentes especializados em Genética Médica, a qual atende 

crianças e famílias afetadas por doenças genéticas, principalmente aquelas que 

cursam com múltiplas malformações. 
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3.6 Instrumento de coleta de dados 

Os dados antropométricos e de consumo alimentar dos pacientes e das 

mães, foram coletados por meio de uma entrevista, na qual foi realizada a 

avaliação nutricional e a aplicação do Recordatório de 24 horas (R24h). Também 

foram coletadas informações quanto ao funcionamento do trato gastrointestinal. 

A pressão arterial foi aferida na sala de enfermagem e os exames 

bioquímicos dos pacientes e das mães coletados no ICr – HCFMUSP. 

 

3.7 Avaliação Antropométrica 

A coleta de dados antropométricos foi realizada durante a consulta com a 

nutricionista, sempre pela autora da pesquisa. Foi aferido peso, estatura, 

circunferência do braço e dobra cutânea tricipital, e padronizado segundo 

Frisancho.26 

O peso foi aferido em balança com escala de precisão, devidamente 

calibrada antes da pesagem. Os indivíduos foram pesados em pé, de costas 

para a escala da balança (balança em plataforma, com display digital capacidade 

de 2kg a 180kg, precisão em 100g, marca Filizola® modelo Personal), com 

afastamento lateral dos pés, em posição anatômica com o peso igualmente 

distribuído entre ambos os pés. 

A estatura foi obtida com o uso de um estadiômetro de alumínio com 

escala de precisão de 0,1 cm (Estadiômetro com capacidade de 0,4 a 2,2 m com 

resolução em milímetros, marca Sanny®). O indivíduo foi mantido em pé, 

descalçado, com os calcanhares juntos, peso distribuído entre ambos os pés, 

costas retas, os braços estendidos junto ao corpo, olhando a frente sem levantar 

ou abaixar a cabeça. A extremidade superior da orelha e o canto externo do olho 

serão mantidos em paralelo com o solo (“plano de Frankfurt”). 

Com os dados de peso e estatura, foram obtidos os índices de estatura 

para idade (E/I) e o índice de massa corpórea para idade (IMC/I), este calculado 

pela fórmula: IMC/I = P/E². 

A circunferência do braço (CB) foi avaliada com o auxílio de fita métrica 

com graduação oficial de 0,5 cm de largura, flexível e inelástica. O indivíduo foi 
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mantido com o braço flexionado em direção ao tórax formando um ângulo de 90º 

para determinação do ponto médio da distância entre o acrômio e o olecrano. A 

circunferência, então, foi medida, exatamente neste ponto, com o braço 

estendido ao longo do corpo. 

Para obtenção da dobra cutânea tricipital (DCT) foi utilizado adipômetro 

(Lange Skinfold Caliper® – Cambridge Scientific Industries, Cambridge, Md; 

escala de 0 a 60 mm e resolução de 1mm) com pressão constante de 10g/mm² 

na superfície de contato. A medida foi realizada na face posterior do braço, 

paralelamente ao eixo longitudinal, no ponto médio da distância entre o acrômio 

e o olecrano, destacando-se com o polegar e o dedo indicador esquerdo à 

gordura subcutânea sobre o tríceps (a 1 cm do ponto marcado). Foram efetuadas 

3 medidas consecutivas, sendo considerado o valor médio das leituras. 

Com os valores de CB e DCT, foram obtidas a circunferência muscular do 

braço (CMB), área muscular do braço (AMB) e a área gordurosa do braço (AGB), 

através das seguintes fórmulas matemáticas, onde π = 3,14: 

CMB (cm) = CB – (DCT X  π) X 100 

AMB (cm²) = CMB² /4 π 

AGB = (CB²/4 π) – AMB 

Os dados antropométricos foram analisados de acordo com os seguintes 

critérios: 

 

a) Peso e estatura (dos 5 aos 19 anos): classificação por escore-Z do IMC de 

acordo com OMS27 (Tabela 2); 
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Tabela 2 - Parâmetros para classificação do estado nutricional de crianças de 5 

a 19 anos, segundo escore-Z do IMC, segundo OMS27 

ESCORE-Z CLASSIFICAÇÃO 

<-3 

≥ -3 e <-2 

≥ -2 e ≤ -1 

≥+1 e ≤ +2 

≥+2 e ≤ +3 

> +3 

Magreza acentuada  

Magreza 

Eutrofia 

Sobrepeso  

Obesidade  

Obesidade grave 

  

*Notas: 1) A estatura dos pacientes adultos foi classificada de acordo com o 
escore-Z, ajustando-se a idade para 19 anos no momento da consulta, uma vez 
que a partir dessa idade espera-se o interrompimento do crescimento; 2) Quando 
a estatura for adequada para idade, não é necessário especificar na 
classificação. Nos demais casos, classificar de acordo com o escore Z de E/I 
(Tabela 3). 
 

Tabela 3 – Parâmetros para classificação da estatura, segundo escore-Z 

ESCORE-Z CLASSIFICAÇÃO 

 ≥-3 e < -2 

<-3 

Baixa estatura 

Muito baixa estatura 
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b) Peso e estatura (> 19 anos): classificação por valor de IMC de acordo com 

OMS28 (Tabela 4); 

 

Tabela 4 – Classificação do estado nutricional de acordo com IMC, segundo 

OMS28 

IMC (peso/altura²) CLASSIFICAÇÃO 

 < 18,5 

18,5 - 24,9 

25 – 29,9 

30 – 34,9 

35,0 – 39,9 

≥40,0 

Baixo peso 

Peso normal (Eutrofia) 

Pré-obesidade (Sobrepeso) 

Obesidade I 

Obesidade II 

Obesidade Grave 

 

 

c) Circunferência do braço e dobra cutânea triciptal: Classificação de acordo 

com a área muscular do braço (AMB) e área gordurosa do braço (AGB), 

baseando-se em Frisancho26 (Tabelas 5 e 6). Foi também calculado o escore-

Z, baseando-se nos estudos de Frisancho26, para as análises estatísticas. 

 

Tabela 5 – Classificação do estado nutricional de acordo com AMB 

Categoria Percentil Estado 
Nutricional 
AMB 

 I 

II 

III 

IV 

V 

0,0 – 5,0 

5,1 – 15,0 

15,1 – 85,0 

85,1 – 95,0 

95,1 – 100,0 

Desnutrido 

Abaixo da média 

Média (eutrofia) 

Acima da média 

Bem nutrido 

     AMB: área muscular do braço 

 



Métodos |      14 
 

Tabela 6 – Classificação do estado nutricional de acordo com AGB 

Categoria Percentil Estado 
Nutricional 
AGB 

 I 

II 

III 

IV 

V 

0,0 – 5,0 

5,1 – 15,0 

15,1 – 75,0 

75,1 – 85,0 

85,1 – 100,0 

Magro 

Abaixo da média 

Média (eutrofia) 

Acima da média 

Excesso de 
gordura 

     AGB: área gordurosa do braço 

 

3.8 Avaliação do consumo alimentar 

As informações sobre a ingestão alimentar e alterações gastrointestinais 

foram colhidas com a aplicação do impresso de evolução do Ambulatório de 

Nutrição elaborado pela Divisão de Nutrição do ICr – HCFMUSP adaptado para 

esta pesquisa (ANEXO 6). 

A avaliação do consumo alimentar foi classificada seguindo o roteiro de 

preenchimento do impresso de evolução (ANEXO 7). Este roteiro contém o 

diagnóstico do estado nutricional, como adequado (“1”) e inadequado (“2”); de 

acordo com padrão, composição, variação, administração e disciplina para cada 

faixa etária, direcionando a orientação nutricional através deste instrumento. 

Este impresso foi adaptado com codificação das variáveis (códigos entre 

colchetes) para facilitar a tabulação de dados. 

A análise dos alimentos consumidos pelos participantes da pesquisa foi 

feita por meio do software Virtual Nutri Plus (2012), do Departamento de 

Informática do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas - FMUSP. A análise 

das dietas foi realizada a partir de comparações com as recomendações 

propostas pelo Dietary Reference Intakes (DRI), IOM29,30, considerando os 

macronutrientes (proteína, carboidrato e gordura) e o micronutriente sódio.  
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3.9 Avaliação do perfil lipídico 

Depois de um jejum de 12 horas, as amostras de sangue dos pacientes 

foram coletadas no ICr – HCFMUSP, sendo uma amostra de 15ml. Materiais 

descartáveis foram usados para avaliar a concentração de lipoproteínas como: 

colesterol total (CLT), LDL-colesterol (low density lipoprotein), HDL-colesterol 

(high density lipoprotein) e triglicérides (TGL). 

 

3.10 Avaliação da medida da pressão arterial 

A pressão arterial (PA) foi medida com esfigmomanômetro clínico digital 

padrão, utilizando um estetoscópio colocado sobre o pulso da artéria braquial, 

proximal e medial à fossa cubital e abaixo da borda inferior do manguito.31 O 

braço direito é preferido em medidas repetidas de PA para consistência e 

comparação com tabelas padrão da Classificação da Pressão Arterial na Diretriz 

de 2017 para os pacientes até 18 anos de idade  e do III Consenso de 

Hipertensão Arterial – Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) para pacientes 

maiores de 18 anos de idade.31,32 

 

3.11 Avaliação do estado nutricional das mães 

As mães dos pacientes com SWB tiveram sua composição corporal, 

consumo alimentar e perfil lipídico avaliados seguindo o mesmo modelo descrito 

nos itens 3,7; 3.8 e 3.9.  

 

3.12 Avaliação após 3 meses de intervenção nutricional 

Na data em que realizaram a primeira avaliação antropométrica e 

bioquímica os pacientes e as mães receberam um cardápio alimentar 

individualizado, calculado através do software Virtual Nutri Plus (2012) de acordo 

com sexo, idade e IMC ideal. O cardápio contemplava os horários das refeições, 

os tipos de alimentos a serem consumidos e qual a sua quantidade.  

Após 3 meses seguindo o cardápio os pacientes e as mães retornaram 

para uma reavaliação do IMC e do perfil lipídico. 
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3.13 Análise estatística 

A análise dos dados foi realizada no Stata Data Analysis Statistical 

Software (versão 14). As variáveis qualitativas foram descritas em números e 

percentuais. Associação entre as práticas alimentares e de estilo de vida foram 

avaliadas por meio do teste qui-quadrado (nível descritivo p<0,05).  

Já as variáveis quantitativas, foram descritas em percentis, médias e 

desvio padrão. No caso específico do consumo de sódio, foi realizado o cálculo 

do valor Z para identificar a prevalência de inadequação, considerando-se a 

seguinte fórmula:  

𝑍 = 1 − 
𝑈𝐿 − 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜
 

 

Também se procedeu o teste de aderência à curva de distribuição normal 

(Shapiro-Wilk) para variáveis quantitativas. Sendo assim, variáveis que 

apresentaram normalidade: as diferenças entre as médias de consumo, dados 

antropométricos dos pacientes e suas mães foram analisadas por meio de Teste 

T e correlação de Pearson, considerando-se nível descritivo p<0,05.  

Para as variáveis que não apresentaram distribuição normal, foi aplicado 

o teste não-paramétrico de Mann Whitney e correlação de Spearman, 

considerando-se nível descritivo do teste p<0,05. Em caso de não respondentes 

ou dados incompletos as variáveis foram codificadas como “missing”. 

Para identificar os fatores associados ao consumo de guloseimas (sim ou 

não) foi utilizado modelo de regressão logística. As variáveis independentes do 

modelo foram: faixa etária (criança ou adolescente), sexo (feminino ou 

masculino), IMC (sem ou com excesso de peso), consumo de macronutrientes 

(proteínas, carboidratos e lipídeos em adequado ou inadequado). Os resultados 

foram apresentados como coeficientes de regressão (Odds ratio - OR), desvio 

padrão e valor de p (nível descritivo <0,05). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados 
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4.1 Antropometria e composição corporal dos indivíduos com SWB 

 Os dados antropométricos (estatura e IMC) do grupo de indivíduos com 

SWB obtidos neste estudo, encontram-se na Tabela 7, onde se observa um 

déficit de crescimento presente em 9/32 (28%) indivíduos e, em dois deles a 

baixa estatura é classificada como acentuada (menor que 3 dp). A média da 

estatura final foi de 147,71cm, com variação de 116,7 a 170cm para o sexo 

masculino (n=18) e com variação de 120 a 160cm para o sexo feminino (n=14). 

A baixa estatura foi encontrada em 7/32 (22%), sendo quatro pacientes 

do sexo feminino (15a com 142cm; 16a com 145cm; 20a com 147cm; 24 anos 

com 147,1cm) e em três do sexo masculino (13a com 141,5 cm; 18a com 

157,1cm e 29a com 158cm). 

Em dois pacientes foi encontrada muita baixa estatura 2/32 (6%): uma 

menina de 14a com 137cm e um menino de 18a com 146,3cm. 

Tabela 7 – Parâmetros de crescimento em pacientes com SWB 

Medida n Média (dp) Variação 

     
Estatura para idade (escore-Z)ª 32 -1,19 (1,31) -4,12 a +0,69 

Baixa estatura (escore-Z) 7 -2,55 (0,22) -2,95 a -2,22 

Muito baixa estatura 2 -3,7   (0,59) -4,12 a -3,28 

IMC para idade (escore-Z)b 27 0,24  (1,34) -2,89 a +2,21 

    

ªEstatura dos adultos ajustada para idade de 19 anos no momento da entrevista; 
bPacientes até 19 anos; SWB: Síndrome de Williams-Beuren n: número de 
indivíduos; DP: desvio padrão. 

 

 Segundo os dados de IMC, foi possível classificar o estado nutricional dos 

indivíduos de acordo com a idade (Tabela 8) e sexo (Figura 2). Em indivíduos 

menores de 19 anos, 17/27 (63%) foram classificados como eutróficos, 

sobrepeso 6/27 (22,2%), obesidade 2/27 (7,4%) e magreza 2/27 (7,4%).  
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O sobrepeso foi encontrado em 6/27 (22,2%) pacientes, sendo três do 

sexo feminino (11a com IMC de 22,9kg/m²; 14a com 24,5kg/m²; 16a com 

28,6kg/m²) e três meninos aos 13 anos com IMC de: 22,2kg/m², 22,5kg/m² e 

23,8kg/m².   

A obesidade foi encontrada em 2/27 (7,4%) pacientes do sexo masculino 

aos 16a com IMC de 29,1kg/m² e 18a com 30,7kg/m². 

A magreza foi encontrada em dois (7,4%) pacientes do sexo masculino 

aos 13 anos com IMC de 14,5kg/m² e aos 17a com 16,4kg/m². 

Nos cinco pacientes adultos (>19 anos), quatro (80%) foram classificados 

em eutrofia e apenas um (20%) paciente do sexo masculino com sobrepeso, aos 

21a com IMC de 29,4kg/m². 

 

Figura 2 – Distribuição do IMC de acordo com sexo dos 32 pacientes com SWB  
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Tabela 8 – Classificação do estado nutricional de acordo com IMC e idade em 
pacientes com SWB 

Medida n Média (dp) Variação 

     
IMC (escore – Z) <19anos  

 
 
 

 
 

Magreza 2 -2,66 (-0,31) -2,89 a -2,44 

Eutrofia 17 -0,08 (+0,84) -1,93 a 0,86 

Sobrepeso  
Obesidade  
 
IMC (kg/m²)  >19anos 
Eutrofia  
Sobrepeso  
 

6 
2 
 
 
4 
1 
 

1,49 (+0,14) 
2,16 (+0,06) 
 
 
22,43 (+2,04) 
29,41 (0,0) 
 

1,35 a 1,69 
2,12 a 2,21 
 
 
19,96 a 24,9 
--- 
 

    

n: número de indivíduos; dp: desvio padrão. 

 

 Os parâmetros de composição corporal estão apresentados na Tabela 9 

(circunferência do braço, prega cutânea tricipital, circunferência muscular do 

braço, área muscular do braço e área gordurosa do braço).  

 

Tabela 9 –Parâmetros de composição corporal em 32 paciente com SWB  

Medida Média (dp) Variação 

    
Circunferência do braço (escore-Z) 
Prega cutânea tricipital (escore-Z) 

0,04    (+0,9) 
0,01    (+1,0) 

-1,81 a +1,62 
-1,65 a +2,32 

Circunferência muscular do braço (escore-Z) 0,09    (+1,0) -2,10 a +1,58 

Área muscular do braço (escore-Z) -0,005 (+1,0) -1,85 a +1,71 

Área gordurosa do braço (escore-Z) 0,01    (+1,0) -1,15 a +2,68 

SWB: Síndrome de Williams-Beuren; n: número de indivíduos DP: desvio 
padrão. 
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A Tabela 10 representa a classificação nutricional de acordo com área 

muscular do braço (AMB). Foi possível observar: 19/32 (59,4%) classificados 

como como média, 12/32 (37,5%) desnutridos ou abaixo da média e 1/32 (3,1%) 

acima da média.  

Os pacientes classificados como desnutridos foram 9/32 (28%), sendo 

seis do sexo masculino (aos 7a com 12,3cm²; aos 13a com 16,5cm²; aos 16a 

com 34,5cm²; aos 17a com 23,5cm²; aos 18a com 28,5cm²; aos 29a com 

31,3cm²) e três do sexo feminino (aos 9a com 16,5cm²; aos 14a com 20,9cm²; 

aos 24a com 18,9cm²). 

Foram três (9,37%) pacientes do sexo masculino considerados abaixo da 

média (aos 7a com 15,1cm²; aos 15a com 32,4cm²; aos 17a com 25,2cm²). 

Uma paciente (3,1%) do sexo feminino foi considerada acima da média 

aos 16 anos com 40,4cm². 

 

Tabela 10 – Classificação do estado nutricional de pacientes com SWB de 
acordo com AMB 

Estado Nutricional n (%) 

  
Desnutrido (0,0 – 5,0) 
Abaixo da média (5,1 – 15,0) 

9 (28%) 
3 (9,4%) 

Média (15,1 – 85,0) 19 (59,4%) 

Acima da média (85,1 – 95,0) 1 (3,1%) 

Bem nutrido (95,1 – 100,0) 0 (0,0) 

AMB: área muscular do braço; n: número de indivíduos 

 

A Tabela 11 representa a classificação nutricional de acordo com área 

gordurosa do braço (AGB). Foi possível observar: 19/32 (59,4%) classificados 

como média, 7/32 (21,8%) acima da média ou excesso de gordura e 6/32 

(18,8%) foram classificados com baixa reserva de gordura. 

Os pacientes foram considerados com excesso de gordura em 5/32 

(15,6%), sendo três do sexo masculino (aos 18a com 47,8cm²; aos 20a com 
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39,7cm²; aos 21a com 36,1cm²) e duas do sexo feminino (aos 11a com 31,7cm²; 

aos 16a com 36,1cm²). 

Acima da média foi encontrado em 2/32 (6,2%) pacientes, sendo um 

menino aos 13 anos de idade com 18,7cm² e uma menina aos 7 anos de idade 

com 11,8cm². 

Em 6/32 (18,8%) pacientes foi encontrado baixa reserva de gordura, 

sendo três do sexo masculino (aos 7anos com 3,3cm²; aos 13anos com 3,8cm²; 

aos 17anos com 5,1cm²) e três do sexo feminino (aos 9a com 4,9cm²; aos 9a 

com 4,6cm²; aos 10a com 3,8cm²). 

Tabela 11 – Classificação do estado nutricional de pacientes com SWB 

de acordo com AGB 

Estado Nutricional n (%) 

  
Magro (0,0 – 5,0) 
Abaixo da média (5,1 – 15,0) 

6 (18,8%) 
0 (0,0) 

Média (15,1 – 75,0) 19 (59,4%) 

Acima da média (75,1 – 85,0) 2 (6,2%) 

Excesso de gordura (95,1 – 100,0) 5 (15,6%) 

AGB: área gordurosa do braço; n: número de indivíduos 

 

4.2 Antropometria e composição corporal das mães 

Segundo os dados de IMC, foi possível classificar o estado nutricional das 

mães em: Sobrepeso 13/31 (42%), obesidade 10/31 (32%) e eutrofia 8/31 

(26%) (Figura 3). 
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Figura 3 – IMC das 31 mães  

 

 

As idades das 13 mães com sobrepeso foram 24a, 31a, 35a, 35a, 36a, 

36a, 42a, 43a, 46a, 46a, 52a, 53a e 55 anos.  

As idades das cinco mães com obesidade grau I foram 40a, 41a, 44a, 51a 

e 52 anos. 

As idades das duas mães com obesidade grau II foram 35a e 44 anos. 

As idades das três mães com obesidade grau III foram 33a, 48a e 51 anos. 

 

Quanto aos parâmetros de composição corporal das mães, classificamos em 

AMB e AGB.  

Em relação a AMB a classificação foi: média 25/31 (80%), acima da média 

3/31 (10%) e bem nutrido 3/31 (10%).  

As idades das três mães com AMB acima da média foram 40, 42 e 44 anos. 

As idades das três mães com AMB bem nutrido foram 33, 48 e 53 anos. 
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Quanto a AGB as mães foram classificadas como: média 16/31 (52%), acima 

da média 10/31 (32%) e excesso de gordura 5/31 (16%). 

As idades das dez mães com AGB acima da média foram 24, 31, 36, 40, 41, 

42, 44, 46, 51 e 51 anos 

As idades das cinco mães com AGB excesso de gordura foram 33, 35, 44, 

48 e 52 anos. 

 

4.3 Análise do consumo alimentar dos pacientes com SWB 

 
O consumo energético diário e de macronutrientes dos pacientes com 

SWB, foram comparados com as recomendações nutricionais diárias (DRI) do 

GET (gasto energético total) e da EER (necessidade estimada de energia)30. Na 

Figura 4, os resultados mostram um padrão de consumo de acordo com IMC dos 

pacientes.  

Figura 4 – Distribuição de calorias e macronutrientes dos pacientes com SWB 

de acordo com o consumo diário, comparado com a referência30   
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Nos 21 pacientes eutróficos, 7/21 (33,3%) apresentaram consumo de 

calorias, carboidratos e lipídios aumentado e 3/7 de proteína aumentada. 

Nos sete pacientes com sobrepeso, 5/7 (71,4%) apresentaram consumo 

calórico aumentado, 2/5 apresentaram consumo aumentado de carboidratos e, 

2/5 consumo de lipídios aumentados e 1/5 de proteína aumentado. 

Nos dois pacientes obesos o consumo calórico e de lipídios foi 

aumentado.  

Nos dois pacientes com magreza o consumo calórico foi aumentado, dois 

apresentaram consumo de carboidratos aumentados e um de lipídios 

aumentado. 

 

 

Os resultados apresentados na Tabela 12, mostram que com os 

nutrientes ajustados houve maior consumo de energia, carboidrato, proteína e 

lipídeo, pelos meninos quando comparados com as meninas. 

 

 

Tabela 12 - Energia e nutrientes consumidos pelos pacientes com SWB, 

segundo sexo 

Energia/Nutrientes 

Síndrome de Willians 

Meninos Meninas   Total 

Bruto Ajustado* Bruto Ajustado* Bruto Ajustado Bruto Ajustado* 

Média dp Média dp Média dp Média dp p p Média dp Média dp 

GET (kcal) 1943,3 79,5 1943,3 38,5 1519,0 35,2 1519,0 44,8 <0,001 <0,001 1757,7 60,0 1757,7 47,5 

CHO (g) 307,0 30,7 293,0 6,0 237,2 16,4 255,1 5,0 0,1489 0,0004 276,5 19,5 276,5 5,2 

PTN (g) 93,2 10,8 93,1 2,6 82,4 7,4 82,5 1,5 0,9093 0,0027 88,5 6,8 88,5 1,8 

LIP (g) 68,0 7,2 64,6 1,9 50,7 4,9 55,0 1,0 0,1106 0,001 60,4 4,7 60,4 1,4 

Sódio (mg) 1672,7 205,7 1637,7 41,1 1568,5 143,3 1613,5 47,2 0,97 0,9093 1627,1 130,0 1627,1 30,6 

DP: desvio padrão; GET: Gasto Energético Total; Nível descritivo do teste Mann Whitney ou Teste T (apenas GET): 
p<0,05; *Ajustado por idade, energia e índice de massa corporal. Apenas GET ajustado por sexo, idade e índice de 
massa corporal. 
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Em relação ao consumo de sódio, observou-se que os pacientes com 

SWB possuem uma ingestão adequada, estando abaixo do nível de ingestão 

máximo tolerável (UL) (Tabela 13). 

Tabela 13 - Referência da ingestão média, percentis da distribuição da ingestão 

usual e prevalência de inadequação de sódio segundo sexo de pacientes com 

SWB. 

 

  
Valor de Referência  

 UL (mg) 
Média e dp  

(mg) 
Percentil 

10 
Percentil 

25 
Percentil 

50 
Percentil 

75 
Percentil 

90 Z 
Prevalência de 

inadequação (%) 

Sexo masculino  
(n=18)          

4 a 8 anos 
1900 1323.91 (194.69) 1129,22 1129,22 1323,91 1518,6 1518,6 -1,95 2,56 

9 a 13 anos 
2200 1648.24 (279.97) 557,12 1762,68 1806,64 2011,69 2103,08 -0,97 17,11 

14 a 70 anos 
2300 1747.24 (316.15) 1149,76 1159,89 1620,6 1851,55 2076,29 -0,75 22,66 

          
Sexo feminino 
 (n=14)          

4 a 8 anos 
1900 512.68 (ND) 512,68 512,68 512,68 512,68 512,68 ND ND 

9 a 13 anos 
2200 1503.21 (107.65) 1043,40 1328,25 1634,88 1657,30 1720,54 -5,47 0,11 

14 a 70 anos 
2300 1775.21 (215.42) 945,64 1289,80 1692,77 2252,14 2588,69 -1,44 7,35 

 
         

Dp: Desvio padrão; ND: Não definido, apenas uma observação. 

 

Observou-se que a principal guloseima consumida pelos pacientes com 

SWB foi a bolacha recheada (21,8%), seguida pelo chocolate (15,6%) (Figura 5). 

Figura 5 - Tipos de guloseimas consumidas pelos pacientes com SWB 
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Houve uma associação positiva entre o consumo de guloseimas com sexo 

e IMC. A chance de consumo de guloseimas por pacientes com SWB do sexo 

feminino é 3,57 vezes a chance de consumo de pacientes do sexo masculino. 

Ainda, a chance de pacientes com SWB com excesso de peso de consumirem 

guloseimas é 3,24 a chance dos que não tem excesso de peso. Após o teste de 

Hosmer-Lemeshow, observou-se um bom ajuste do modelo (Tabela 14). 

 

Tabela 14-  Fatores associados ao consumo de guloseimas 

  
Coeficiente de 

regressão* dp p** 

Sexo (Ref. Masculino)    

Feminino 3,57 1,61 0,027 

Índice de Massa Corporal (Ref. Sem excesso de peso)   

Com excesso de peso 3,24 1,45 0,025 

DP: Desvio padrão; *Coeficiente de regressão logística; **Modelo ajustado por faixa etária, 
consumo de proteína, carboidrato, lipídeo, atividade física e repetição do prato. 

 

 

4.4 Análise do consumo alimentar das mães 

O consumo energético diário e de macronutrientes das mães, foram 

comparados com as recomendações nutricionais diárias (DRI) do GET (gasto 

energético total) e da EER (necessidade estimada de energia)30, de acordo com 

o IMC (Figura 6).  
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Figura 6 – Distribuição de calorias e macronutrientes das mães de acordo com 

o consumo diário, comparado com a referência30.  

 

 

Nas oito mães eutróficas, somente uma apresentou consumo calórico, de 

carboidratos, proteínas e lipídios aumentados. 

 Das 13 mães com sobrepeso, 6/13 tiveram consumo calórico aumentado, 

3/6 estavam com lipídios aumentados e 3/6 com consumo de carboidratos 

aumentado. 

As cinco mães com obesidade grau I estavam com o consumo calórico de 

carboidratos e lipídios aumentados. 

As duas mães com obesidade grau II estavam com consumo de lipídios e 

carboidratdos aumentados e uma com consumo calórico aumentado. 

Das três mães com obesidade grau III somente uma teve consumo 

calórico aumentado. 
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4.5 Perfil lipídico dos pacientes com SWB e sua relação com o IMC 

Nos parâmetros bioquímicos (CLT, LDL, HDL, TGL) do grupo de 

indivíduos com SWB obtidos neste estudo, observou-se que estavam 

aumentados: CLT 12/32 (37,5%); LDL 10/32 (31,2%); TGL 2/32 (6,2%). Abaixo 

dos parâmetros recomendados estava: HDL 11/32 (34,3%). 

Em 21 pacientes que estavam eutróficos, 8/21(38%) apresentaram CLT 

aumentado, 6/8 com LDL aumentado e 7/8 com HDL baixo e uma paciente com 

TGL aumentado. 

Em sete pacientes que apresentaram sobrepeso, 3/7 (42,8%) 

apresentaram CLT e LDL aumentados e 2/7 (28,5%) com HDL baixo.  

Em dois pacientes obesos, um apresentou CLT e LDL aumentado e outro 

TGL aumentado e o HDL baixo.  

Em dois pacientes com magreza, apenas um paciente apresentou 

alteração no perfil lipídico com HDL baixo.  

 

4.6 Perfil Lipídico das mães sua relação com o IMC 

Dos parâmetros bioquímicos (CLT, LDL, HDL, TGL) das mães obtidos 

neste estudo, observou-se que estavam acima dos parâmetros recomendados: 

CLT 7/31 (22%); LDL 21/31 (68%); TGL 5/31 (16%). Abaixo dos parâmetros 

recomendados estava: HDL 17/31 (55%). 

Das oitos mães eutróficas, 1/8 (12,5%) apresentou CLT aumentado, 4/8 

(50%) LDL aumentado e 3/8 (37,5%) HDL baixo. 

Em 13 mães com sobrepeso, 4/13 (30,7%) estavam com CLT aumentado, 

8/13 (61,5%) com LDL aumentado, 6/13 (46,1%) com HDL baixo e 2/13 (15,3%) 

estavam com TGL aumentado. 

Em 10 mães obesas, 2/10 (20%) estavam com CLT aumentado, 9/10 

(90%) com LDL aumentado, 8/10 (80%) com HDL baixo e 3/10 (30%) estavam 

com TGL aumentado. 
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4.7 Pressão arterial dos pacientes com SWB sua relação com o IMC 

A Tabela 15, mostra a classificação da PA dos pacientes com SWB 

separados por sexo, de acordo com a Classificação da Pressão Arterial da 

Diretriz de 2017 e do III Consenso de Hipertensão Arterial – SBC.31,32 É possível 

observar que 8/18 (44,4%) meninos e 5/14 (35,7%) meninas apresentam PA 

acima dos valores de recomendação. 

Tabela 15 – Pressão arterial dos pacientes com SWB  

 
                               

 
                              

Masculino           Feminino 

 n % n        % 

Pressão arterial 
        

Normal  10/18 55,6 9/14 64,3 

Pressão alta    8/18 44,4 5/14 35,7 

     

n: número de indivíduos. 

 
Oito pacientes do sexo masculino com pressão alta tinham idades de 7, 

13, 14, 15, 16, 18, 18 e 29 anos. Eram obesos dois pacientes (16a e 18a) e um 

paciente com sobrepeso aos 13 anos.  

Cinco pacientes do sexo feminino com pressão alta tinham idades de 

9,11,15,16 e 20 anos. Somente uma menina de 16 anos com pressão alta 

apresentou sobrepeso. 
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4.8 Influência do estado nutricional e perfil lipídico das mães sobre os 

pacientes com SWB 

A fim de encontrar uma associação entre a composição corporal e o perfil 

lipídico dos pacientes com SWB e suas respectivas mães, esses dados foram 

analisados e comparados (Tabela 16). 

Tabela 16 - Dados antropométricos e perfil lipídico dos pacientes com SWB e 

suas mães 

Parâmetro 

 

Pacientes com 
SWB Mães r p* 

Média dp Média dp     

IMC (kg/m2) 21,2 0,9 29,3 1,1 0,4288 0,0143 

AMB (cm) 28,2 1,5 36,7 1,5 0,2885 0,1094 

AGB (cm) 16,7 2,1 42,4 3,2 0,5241 0,0021 

CLT (mg/dl) 145,3 4,8 181,9 9,9 0,3021 0,0929 

LDL (mg/dl) 89,4 4,0 110,7 4,9 0,0234 0,8987 

HDL (mg/dl) 53,5 2,9 54,6 2,5 0,5307 0,0018 

TGL (mg/dl) 65,3 5,2 114,5 12,7 0,2142 0,239 
DP: desvio padrão; r: coeficiente de correlação; IMC: Índice de Massa Corporal; AMB: Área Muscular do Braço; AGB: 

Área Gordurosa do Braço; CLT: Colesterol Total; LDL: Lipoproteínas de baixa densidade; HDL: Lipoproteínas de alta 

densidade; TGL: Triglicerídeos; NA: Não avaliado; *Nível descritivo do teste de correlação de Spearman ou Pearson: 

p<0,05; **Nível descritivo do teste T pareado ou Wilcoxon (antes e após a intervenção entre as crianças/adolescentes); 

***Nível descritivo do teste T pareado ou Wilcoxon (antes e após a intervenção entre as mães). 

 

Os parâmetros de composição corporal e perfil lipídico (IMC, AGB e HDL) 

apresentaram uma associação positiva moderada, entre os pacientes com SWB 

e suas mães. A medida em que há aumento destes parâmetros nas mães, há 

um aumento também filhos com SWB. 

Sete pacientes apresentaram sobrepeso, sendo que três mães também 

tinham sobrepeso e quatro mães eram obesas. 

Os dois pacientes com obesidade, suas mães também eram obesas. 

Dois pacientes com magreza, umas das mães apresentou sobrepeso e a 

outra estava eutrófica. 
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Sete pacientes que estavam com área gordurosa do braço (AGB) 

aumentada, cinco mães também apresentaram aumento. 

 

4.9 Influência do consumo alimentar das mães sob os pacientes com SWB 

 

Na Tabela 17 observa-se que com os nutrientes ajustados houve 

correlação positiva de energia, carboidratos, lipídeos e sódio, entre os pacientes 

com SWB e suas mães, sendo moderada para lipídeos e fraca para os demais.  

 

Tabela 17 - Consumo alimentar dos pacientes com SWB e suas mães 

  Criança/Adolescente Mãe Correlação 

 Bruto Ajustado* Bruto Ajustado** Bruto Ajustado 

  Média dp Média dp Média dp Média dp r p r p 

GET (kcal) 1757,7 60,0 1757,7 
47,
5 1745,5 26,0 1745,5 

10,
2 0,2153 0,2367 0,3933 0,0286 

CHO (g) 276,5 19,5 276,5 5,2 191,0 15,4 191,0 5,7 0,1197 0,5142 0,3732 0,0386 

PTN (g) 88,5 6,8 88,5 1,8 70,9 6,7 70,9 1,8 0,3377 0,0587 0,2755 0,1336 

LIP (g) 60,4 4,7 60,4 1,4 52,3 4,4 52,3 2,1 0,2857 0,113 0,4786 0,0065 

Sódio (mg) 1627,1 
130,

0 1627,1 
30,
6 1474,3 

123,
6 1474,3 

49,
3 -0,018 0,9214 0,3987 0,0263 

DP: desvio padrão; GET: Gasto Energético Total; r: coeficiente de correlação; Nível descritivo da correlação de Spearman 
ou Pearson (apenas GET): p<0,05; *Ajustado por sexo, idade, energia e índice de massa corporal. Apenas GET ajustado 
por sexo, idade e índice de massa corporal. **Ajustado por idade, energia e índice de massa corporal. Apenas GET 
ajustado por sexo, idade e índice de massa corporal. 

 

Dos cinco pacientes obesos, as 5 mães que eram obesas, tiveram o 

consumo calórico aumentado e 3/5 consumo de carboidratos e lipídios. 

Os dois pacientes obesos, as duas mães também obesas, tiveram o 

consumo calórico aumentado e uma teve o consumo de lipídios aumentado. 

 

4.10 Avaliação do IMC e perfil lipídico dos pacientes e das mães após 3 

meses de intervenção nutricional 

Tendo entregue o cardápio individualizado para cada paciente e sua mãe, 

esperava-se que ao segui-lo, a alimentação equilibrada refletisse de maneira 

positiva nos parâmetros de IMC (magreza, sobrepeso e obesidade) e perfil 
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lipídico (CLT, LDL, HDL e TGL) alterados. Apenas 15 pacientes (9 M; 6 F) e 14 

mães retornaram após de 3 meses seguindo o cardápio individualizado, para 

realizar a reavaliação antropométrica e bioquímica. Conforme dados da Tabela 

18, não houve mudanças nos parâmetros de IMC e perfil lipídico dos pacientes 

com SWB e suas mães. 
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Tabela 18 - Dados antropométricos e perfil lipídico dos pacientes com SWB e suas mães após 3 meses de intervenção nutricional 

DP: desvio padrão; r: coeficiente de correlação; IMC: Índice de Massa Corporal; AMB: Área Muscular do Braço; AGB: Área Gordurosa do Braço; CLT: Colesterol Total; LDL: Lipoproteínas de 
baixa densidade; HDL: Lipoproteínas de alta densidade; TGL: Triglicerídeos; NA: Não avaliado; *Nível descritivo do teste de correlação de Spearman ou Pearson: p<0,05; **Nível descritivo do 
teste T pareado ou Wilcoxon (antes e após a intervenção entre as crianças; ***Nível descritivo do teste T pareado ou Wilcoxon (antes e após a intervanção entre as mães).

Parâmetro 

Antes da intervenção Após a intervenção (3 meses)   

Criança/Adolescente Mães r p* Criança/Adolescente Mães r p* p** p*** 

Média dp Média dp     Média dp Média dp         

IMC (kg/m2) 21,2 0,9 29,3 1,1 0,4288 0,0143 21,5 1,3 28,0 1,5 0,6512 0,0085 0,2933 0,2157 

AMB (cm) 28,2 1,5 36,7 1,5 0,2885 0,1094 NA NA NA NA NA NA NA NA 

AGB (cm) 16,7 2,1 42,4 3,2 0,5241 0,0021 NA NA NA NA NA NA NA NA 

CLT (mg/dl) 145,3 4,8 181,9 9,9 0,3021 0,0929 146,7 8,6 188,8 8,7 0,1867 0,5052 0,185 0,2593 

LDL (mg/dl) 89,4 4,0 110,7 4,9 0,0234 0,8987 106,1 5,7 NA NA NA NA 0,9813 NA 

HDL (mg/dl) 53,5 2,9 54,6 2,5 0,5307 0,0018 51,1 2,6 54,9 4,9 0,6278 0,0122 0,9522 0,9719 

TGL (mg/dl) 65,3 5,2 114,5 12,7 0,2142 0,239 56,3 4,1 127,1 20,8 0,149 0,6962 0,1428 0,7615 

               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Discussão 
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5.1 Antropometria 

 A antropometria exerce um papel fundamental na avaliação do 

crescimento, da composição corporal e do diagnóstico nutricional de uma pessoa 

ou população; utilizando métodos não invasivos, para prever riscos de 

mortalidade e outros fatores adversos à saúde.9,12 

Pankau et al.33 acredita que o crescimento deficiente durante os primeiros 

anos de vida seja um fenômeno específico da SWB aliado a dificuldades 

alimentares e distúrbios gastrointestinais. A baixa estatura é uma característica 

observada em 50% desses indivíduos.6 O prejuízo no crescimento é mais 

acentuado na infância e primeira infância; na  adolescência e  na vida adulta a 

maioria apresenta alturas dentro dos percentis mais baixos da faixa normal ou 

abaixo dela.19 Nossos dados estão de acordo com essas características, 

observamos baixa estatura em  28% (9/32) dos indivíduos, com idades entre 14 

e 29 anos, sendo dois deles (6%) classificados como muito baixa estatura para 

idade (escore-Z menor que -3). 

Os parâmetros de crescimento avaliados por Kaplan et al.14 analisou 6 

pacientes com SWB, cobrindo a faixa etária de 10,5 a 42,2 anos. Observando 

uma ampla variação das medidas de altura de -3,17 a 0,30 dp. Este achado 

também foi observado no presente estudo, com uma variação de -4,12 a 0,69 dp 

(Tabela 2). Essa variação de estatura se deve a um padrão de crescimento 

característico dos indivíduos com SWB: comprimento normal/baixo ao nascer, 

crescimento deficiente durante a primeira infância, aceleração do crescimento 

puberal precoce de duração relativamente curta e altura final abaixo da altura 

alvo. 34 

 Os dados de IMC, demonstraram peso adequado em relação à altura em 

65% (21/32) dos indivíduos com SWB, esta descoberta está de acordo com os 

resultados dos estudos anteriores de Pankau et al.13, Kaplan et al.14 e Nogueira 

et al.15. A obesidade e a magreza parecem não ser um achado frequente em 

pacientes com SWB, em nosso estudo observamos e sobrepeso e obesidade 

em 28% (9/32) e magreza em 7% (2/32). 
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A composição corporal pode ser estimada pela medição da espessura de 

dobras cutâneas, sendo um método padronizado, rápido e de baixo custo. A 

análise desses dados no presente estudo contrastam dos estudos anteriores de 

Kaplan et al.14 e Nogueira et al.15, que encontraram uma diminuição nos 

estoques de gordura corporal. Em nossos dados, 59,4% (19/32) dos indivíduos 

apresentaram AGB dentro dos padrões de normalidade, seguidos de 21,8% 

(7/32) acima da média ou com excesso de gordura e apenas 18,8% (6/32) 

classificados com baixa reserva de gordura. 

5.2 Consumo alimentar e alterações gastrointestinais 

 Os únicos dois estudos presentes na literatura referente a ingestão 

alimentar dos indivíduos com SWB, Sarimski7 e Nordstrøm et al.21, analisaram 

algumas tendências comportamentais nesses pacientes. Com o intuito de 

identificar possíveis influências do consumo alimentar nos achados 

antropométricos; no presente estudo, foi avaliado o padrão de consumo 

alimentar dos indivíduos com SWB. 

Em 21/32 pacientes eutróficos, sete (33,3%) deles apresentaram 

consumo de calorias, carboidratos e lipídios aumentado e três (14,2%) de 

proteína aumentada; 5/7 pacientes com sobrepeso tiveram consumo calórico 

aumentado, dois com  carboidratos e lipídios aumentados e um (14,2%) com a 

proteína aumentado; os dois pacientes obesos tiveram seu consumo calórico 

aumentado e um com consumo de lipídios aumentado e os dois  paciente com 

magreza apresentaram consumo calórico e de carboidratos aumentados e um 

com lipídicos aumentados. Isso possivelmente, se deve ao atual estilo de vida 

da população mundial e o avanço tecnológico da indústria alimentícia que 

influenciou a transição dos hábitos alimentares de uma dieta baseada em 

alimentos in natura ou minimamente processados para o alto consumo de 

alimentos processados e ultraprocessados, esses alimentos são 

nutricionalmente desbalanceados, pois apresentam alto conteúdo de gorduras 

saturadas e trans, elevado índice glicêmico, enquanto que possuem baixo teor 

de fibras, minerais e vitaminas.34 
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Os pacientes com SWB apresentam problemas cardíacos como: estenose 

aórtica supravalvar, hipertensão arterial (HA) e sopro.6 Preocupados com um 

impacto negativo que o consumo excessivo de sódio poderia lhes causar, 

analisamos sua ingestão e realizamos um ranking do consumo de guloseimas 

industrializadas. Observamos que esses indivíduos possuem um consumo 

adequado de sódio, estando abaixo do nível de ingestão máximo tolerável, com 

índices de prevalência de inadequação abaixo de 25% em todas as faixas etárias 

(Tabela 13); das guloseimas a de maior consumo foi a bolacha recheada 

(21,8%), seguida do chocolate (15,6%) (Figura 5). Encontramos também, uma 

associação positiva entre o consumo de guloseimas com sexo e IMC; sendo que 

a chance de consumo de guloseimas por pacientes com SWB do sexo feminino 

é 3,57 vezes a chance de consumo de pacientes do sexo masculino. Ainda, a 

chance de pacientes com SWB com excesso de peso consumirem guloseimas 

é 3,24 a chance dos que não tem excesso de peso (Tabela 14). 

 

 Os distúrbios gastrointestinais, que podem afetar a absorção de 

nutrientes, foi ocasionalmente relatado. Somente um paciente necessitou de 

gastrostomia e foram raros os relatos de náuseas e vômitos. A literatura 

descreve a constipação como um achado comum na SWB; nosso estudo 

encontrou 46,8% (15/32) dos pacientes com esta condição, dados que se 

assemelham com o estudo de Lashkari et al.6. 

 

5.3 Hipertensão arterial e IMC dos pacientes com SWB 

A hipertensão arterial (HA) é considerada um dos fatores de risco 

cardiovascular mais importantes e sua conexão com o sobrepeso e a obesidade 

foi amplamente comprovada.  A prevalência de hipertensão entre pacientes 

obesos pode variar de 60% a 77%, aumentando com o IMC, em todas as faixas 

etárias e é significativamente maior em comparação com indivíduos com peso 

normal. Os mecanismos potenciais que ligam a obesidade à hipertensão incluem 

a dieta, disfunção metabólica, endotelial e vascular, desequilíbrios 

neuroendócrinos, retenção de sódio hiperfiltração glomerular, proteinúria e 

respostas imunológicas e inflamatórias mal adaptadas.35,36  
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Sabe-se que um dos achados mais frequentes nos pacientes com SWB é 

a presença de HA, a etiologia é encontrada em uma minoria, incluindo estenose 

da artéria renal ou estreitamento difuso da aorta e/ou coarctação da aorta. As 

lesões vasculares na SWB parecem estar ligadas à síntese reduzida de elastina 

e um aumento da proliferação de células do músculo liso vascular, mas as vias 

exatas que conectam a deficiência de elastina ao aumento da proliferação de 

células vasculares ainda são desconhecidas.37 

 

Em nosso estudo a HA teve relação com o sobrepeso e a obesidade, mas 

também apareceu em pacientes eutróficos, esta parece ser uma característica 

intrínseca à SWB, como descrito em muitos estudos anteriores2,3,5,6,37. Em 13/32 

pacientes que apresentaram HA, 2/13 eram obesos, 2/13 estavam com 

sobrepeso e 9/13 eram eutróficos. 

 

5.4 Perfil lipídico dos pacientes com SWB sua relação com IMC e consumo 

alimentar 

A importância das dislipidemias como problema de saúde pública está na 

sua relação com as doenças cardiovasculares, estando classificada entre os 

mais importantes fatores de risco para doença cardiovascular aterosclerótica, 

HA, obesidade e diabetes mellitus.37 

Os mecanismos pelos quais o aumento de peso contribui para o aumento 

da incidência de doenças cardiovasculares são múltiplos, entre eles, a alteração 

no metabolismo dos lípideos.38 

A associação entre excesso de peso e dislipidemia vem sendo relatada 

em diferentes estudos. Nos indivíduos com sobrepeso e obesidade, 

frequentemente, encontramos elevações dos níveis séricos de TGL e LDL, e 

níveis séricos mais baixos de HDL.37,38 Paralelo a isso, pesquisas têm 

evidenciado a relação do excesso de peso com o perfil lipídico alterado entre a 

população jovem.37,38  

Foi observado em nosso estudo que 77% (7/9) dos pacientes com idades 

entre 13 e 18 anos com sobrepeso e obesidade tinham alterações em seu perfil 
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lipídico. A maior alteração observada foi o CLT e LDL aumentados (44,4%), HDL 

baixo (33,3%) e TGL aumentado (11,1%). 

Outro achado interessante nesse estudo foi o perfil lipídico alterado em 

pacientes eutroficos e com magreza. Dos 21 pacientes eutróficos 8/21 (38%) 

tinham alteração de perfil lipídico, sendo a maior delas CLT aumentado (38%), 

HDL baixo (33%), LDL aumentado (29%) e TGL aumentado (4,7%). Dos dois 

pacientes com magreza, um apresentou HDL baixo.  

 

Desses oito pacientes eutróficos com perfil lipídico alterado, 7/8 (87,5%) 

tiverem consumo calórico, de carboidratos e lipídios aumentados e três (37,5%) 

de proteína aumentada. Os dois pacientes com magreza tiveram consumo de 

calorias e carboidratos aumentados e um teve o consumo de lipídios aumentado. 

Sendo assim, o perfil lipídico aumentado nesses pacientes estava relacionado 

ao consumo alimentar inadequado. Estudos realizados nesse sentido, mostram 

que o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados na atualidade, com 

maior teor de gorduras e açúcar, têm sido acompanhado do aumento na 

prevalência de agravos não transmissíveis relacionadas à alimentação, por 

exemplo distúrbios no perfil lipídico, diretamente associado ao desenvolvimento 

de doenças cardiovasculares (DC).34 

 

 Curiosamente, só existem dois estudos na literatura que analisaram o 

perfil lipídico de pacientes com SWB, realizados por Takeuchi et al.39 e Palacios-

Verdú et al.40, ambos em 2015. Takeuchi et al.39 investigou a prevalência de 

fatores de risco para doenças cardiovasculares (DC) em 32 pacientes com SWB 

com idades entre 1,3 e 17,9 anos, e identificou hipercolesterolemia em 22% e 

níveis elevados de LDL em 94% dos pacientes, sem relação com IMC. Palacios-

Verdú et al. 40 estudou alterações metabólicas em 154 pacientes com SWB com 

idades entre 8,9 e 13,5 anos, e encontrou níveis plasmáticos de TGL 

significativamente baixos e CLT baixo em comparação com o grupo controle, 

não houve relação entre os níveis de TGL e o IMC. Dado o alto risco 

cardiovascular desses pacientes devido à deficiência de elastina, os autores 

reiteram, que a avaliação do perfil lipídico não relacionado à obesidade, pode 
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ser útil para prevenir DC.  No entanto, são necessários estudos prospectivos de 

acompanhamento que incluam a análise do consumo alimentar para confirmar 

esta hipóteses. 

 

5.5 Influência do estado nutricional e perfil lipídico das mães sobre os 

pacientes com SWB 

 Os fatores genéticos e ambientais estão ligados diretamente com o estado 

nutricional e o perfil lipídico dos indivíduos, desempenhando um importante 

papel na determinação do diagnóstico nutricional. 24 

 A comparação do estado nutricional e perfil lipídico de mães com seus 

filhos foi abordada em alguns estudos realizados com a população normal. 

Novaes et al.25 observou que mães obesas apresentam alto percentual de 

gordura corporal e tendem a ter filhos com essas características (p <0,05). O 

maior número de parentes próximos obesos e com dislipidemia é destacado nas 

crianças obesas. Kelly et al.24 também encontrou resultados que sugerem que o 

IMC é predominantemente associado à linha materna, possivelmente pelo 

desenvolvimento intra-uterino ou herdado através do cromossomo X; ou ambos. 

Cardoso et al.22 observou que os adolescentes que tinham ambos os pais com 

inadequações de LDL ou HDL apresentaram, respectivamente, 20 e 4 vezes 

mais chances de apresentar as mesmas alterações. Neste estudo, os dados são 

semelhantes aos da literatura, com uma associação positiva moderada entre os 

pacientes e suas mães para os parâmetros de IMC, AGB e HDL (Tabela 16).  

 

5.6 Influência do consumo alimentar das mães sobre os pacientes com 

SWB 

Sabe-se que o hábito alimentar dos pais exerce grande influência no 

consumo de seus filhos.22 Os hábitos das crianças são influenciados diretamente 

pelos pais. As atitudes dos adultos em relação à alimentação reflete na forma 

como as crianças comem e na formação do seu paladar. O presente estudo 

mostrou que o consumo calórico diário e de macronutrientes dos pacientes com 
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SWB é semelhante ao consumo das mães (Figura 9). Observou-se ainda, que 

com os nutrientes ajustados houve correlação positiva de energia, carboidratos, 

lipídeos e sódio, entre os pacientes com SWB e suas mães (Tabela 17). São 

necessários mais estudos, com maior número de pacientes para confirmar esses 

achados. 

 

5.7 Avaliação do IMC e perfil lipídico dos pacientes e das mães após 3 

meses de intervenção nutricional. 

Uma dieta equilibrada pode auxiliar o indivíduo na manutenção do seu 

estado de saúde geral, refletindo no seu estado nutricional.16,17 No presente 

estudo não encontramos mudança do IMC e do perfil lipídico dos 15 pacientes 

com SWB e suas mães, que seguiram por 3 meses um cardápio individualizado 

e retornaram para uma reavaliação (Tabela 18). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusões 
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 A baixa estatura observada em 9/32 (28%) pacientes com SWB neste 

estudo, com idades entre 13 e 29 anos, possivelmente está relacionada a 

um fenômeno específico desta síndrome, que na adolescência e na vida 

adulta apresentam altura nos percentis mais baixos da faixa normal ou 

abaixo dela.  

 

 Nos pacientes com SWB, o IMC foi classificado principalmente como 

eutrófico 21/32 (66%), seguido de sobrepeso 7/32 (22%), obesidade 2/32 

(6%) e magreza 2/32 (6%). As reservas de gordura encontram-se 

classificadas na categoria normal 19/32 (59,4%); acima da média 7/32 

(21,8%) e excesso de gordura 6/32 (18,8%); contrastando com os dados 

de estudos anteriores.  

 

 Dos dois pacientes que estavam com IMC de magreza, não houve relação 

com o consumo alimentar, que estava acima do adequado para calorias, 

carboidratos e lipídios.  

 

 O consumo alimentar de 7/21 pacientes eutróficos, 5/7 com sobrepeso, 

os dois obesos e os dois com magreza tiveram seu consumo calórico 

diário e de macronutrientes aumentados; devido a transição alimentar 

mundial, que tem como base alimentos processados e ultraprocessados. 

O consumo de guloseimas industrializadas sugere uma atenção especial 

às meninas e indivíduos com excesso de peso, que aparecem com maior 

consumo que os demais.  

 

 As alterações no perfil lipídico dos 7/9 (77%) dos pacientes com 

sobrepeso e obesidade, pode ser explicada pelo o excesso de peso e o 

consumo alimentar inadequado. Já nos 7/21 (33%) pacientes eutróficos e 

nos dois com magreza, o principal causador dessas alterações foi o 

consumo alimentar inadequado, aumentado para calorias, carboidratos, 

lipídios e proteínas.  
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 A HA observada em 13/32 (40,6%) dos pacientes com SWB, com idades 

entre 7 e 29 anos é uma característica desta síndrome, houve relação 

com sobrepeso (2/13) e obesidade (2/13) como também apareceu em 

pacientes eutróficos (9/13). Não encontramos relação com o consumo de 

sódio. 

 

 A relação entre os parâmetros de composição corporal e perfil lipídico dos 

pacientes com SWB e suas mães, pode ser explicada pelo seu consumo 

alimentar semelhante. Pode-se especular que além de fatores genéticos, 

o estilo de vida semelhante compartilhado entre mães e filhos com SWB, 

tem seu estado nutricional associado.  

 
 

 Após 3 meses seguindo um cardápio individualizado, não houve mudança 

nos parâmetros de IMC e do perfil lipídico dos 15 pacientes com SWB e 

suas mães.  

 
 

 Estudos adicionais longitudinais da composição corporal, consumo 

alimentar e perfil lipídico, com maior número de indivíduos; poderiam 

possibilitar aos profissionais de saúde identificar e prevenir possíveis 

complicações, que podem acometer crianças e adolescentes durante seu 

crescimento e desenvolvimento e futuramente na idade adulta.  
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ANEXO 1 

Parecer Consubstanciado do 

CEP 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Termo de consentimento livre 
e esclarecido (TCLE) - Mães 



 

Versão 1.0 de 08 de dezembro de 2017          Rubrica da Mãe______________ 

Instituto da Criança – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 

                                                                                                Rubrica do pesquisador _______________ 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Mães 

___________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

 
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “Caracterização do estado nutricional de pacientes com Síndrome de 

Williams-Beuren” 
 
2. PESQUISADOR : Dra.  Chong Ae Kim 

CARGO/FUNÇÃO: Prof. Associado da Pediatria FMUSP; Médica Responsável da Unidade de Genética 

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 40054 

UNIDADE DO HCFMUSP: Genética do Instituto da Criança do HCFMUSP 

 

1- Convite à participação: Convidamos a Sra. para participar da pesquisa “Caracterização do estado 
nutricional de pacientes com Síndrome de Williams-Beuren”.  

2- Justificativa e objetivo: Estamos fazendo um estudo que tem como objetivo fazer uma 
investigação do estado nutricional e consumo alimentar de pacientes com Síndrome de Williams-
Beuren que fazem acompanhamento no Ambulatório de Genética do Instituto da Criança do Hospital 
das Clínicas (ICr – HCFMUSP). 
 

3- Procedimentos que serão realizados e métodos que serão empregados: a Sra. será pesada, 
medida sua estatura e avaliado pela circunferência do braço e dobra cutânea tricipital (pele – região 
do braço), será feita também uma entrevista a respeito da sua alimentação e o recordatório de 24 
horas. 

4- Desconfortos e riscos esperados: O estudo não apresenta desconfortos e riscos para você. 
 

5- Benefícios para o participante: O benefício direto para o participante será saber se a sua 
alimentação e seu estado nutricional influenciam do seu (sua) filho (a), assim como conhecer o 
estado nutricional e o consumo alimentar de seu (sua) filho (a) e como estão as gorduras, açúcar, 
insulina, cálcio e vitamina D no sangue de seu (sua) filho (a). Permitindo orientação nutricional 
correta e individualizada para a síndrome.  
 

6- Acompanhamento e assistência: A Sra. e seu (sua) filho (a) terá assistência permanente durante 
o estudo, ou mesmo após o término ou interrupção do estudo. 

7- Garantia de plena liberdade do participante da pesquisa de recusar-se a participar ou retirar 
seu consentimento: É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 
permitida a desistência deixando de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade do 
tratamento do seu (seu) filho (a) na Instituição. 

8- Sigilo e privacidade devem ser garantidos: Todas as informações obtidas a seu respeito neste 
estudo, serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, são sendo divulgada a sua 
identificação ou de outros participantes em nenhum momento. 

9- Duas vias: Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma ficará 
com a Sra. e a outra com o pesquisador. 

10- Despesas e compensações: Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase 
do estudo. Também não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir 
qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 



 

Versão 1.0 de 08 de dezembro de 2017          Rubrica da Mãe______________ 

Instituto da Criança – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 

                                                                                                Rubrica do pesquisador _______________ 

 

 

11- Danos pessoais: Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal comprovadamente decorrentes 
dos procedimentos ou tratamento aos quais a sra. e seu (sua) filho (a) será submetido, lhe será 
garantido o direito a tratamento gratuito na instituição e a Sra. terá direito a indenização determinada 
por lei. 

12- Uso de dados e materiais coletados: Também asseguramos o compromisso do pesquisador de 
utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa, toda nova pesquisa só será 
realizada com aprovação do sistema CEP-CONEP. 
 
Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 
esclarecimento de dúvidas. O principal investigador é a Dra. Chong Ae Kim, que pode ser 
encontrada no endereço: Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 647 – São Paulo – SP – 05403-000, 
Telefone (11) 2661-8671 cel: (11) 995786290, e-mail: chong.kim@hc.fm.usp.br.  Se você tiver 
alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: (11) 2661-7585, (11) 2661-
1548, (11) 2661-1549; das 7 às 17h.    e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br.  

 

Fui suficientemente informado a respeito do estudo “Caracterização do estado nutricional de pacientes com 
Síndrome de Williams-Beuren”. 

Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável (Dra. Chong Ae Kim) ou a pessoa (s) por 
ele delegada (s) (Mariana Guilherme Sisdelli) sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram 
claros para mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais desconfortos e riscos e as garantias. 
Concordo voluntariamente em participar deste estudo, assino este termo de consentimento e recebo uma 
via rubricada pelo pesquisador. 

 

 

 
_______________________________________________________________     Data         /       /    ____  
Assinatura do participante (mãe) 
 
 
 
 
_____________________________________________________________        Data         /       /       ___ 

Assinatura do responsável pelo estudo  
 

 

 

 

mailto:chong.kim@hc.fm.usp.br
mailto:cappesq.adm@hc.fm.usp.br


 

Versão 1.0 de 08 de dezembro de 2017          Rubrica da Mãe______________ 

Instituto da Criança – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 

                                                                                                Rubrica do pesquisador _______________ 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (OU ETIQUETA INSTITUCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO) DO 

PARTICIPANTE DA PESQUISA (MÃE) 

 

1. NOME: .................................................................................................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ..................................................................... SEXO :    M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ........./........./..............  

ENDEREÇO:.......................................................................................................... Nº ............... APTO: ............... 

BAIRRO:................................................................................CIDADE:................................................................... 

CEP:...............................................TELEFONE: DDD (.......) ................................................................................. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Termo de consentimento livre 
e esclarecido (TCLE) – 

Pais/Responsável 
           

  



 

Versão 1.0 de 08 de dezembro de 2017          Rubrica dos Pais/Responsável______________ 

Instituto da Criança – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 

                                                                                                Rubrica do pesquisador _______________ 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Pais/Responsável 

___________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

 
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “Caracterização do estado nutricional de pacientes com Síndrome de 

Williams-Beuren” 
 
2. PESQUISADOR : Dra.  Chong Ae Kim 

CARGO/FUNÇÃO: Prof. Associado da Pediatria FMUSP; Médica Responsável da Unidade de Genética 

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 40054 

UNIDADE DO HCFMUSP: Genética do Instituto da Criança do HCFMUSP 

 

1- Convite à participação: Convidamos o Sr. (a) e seu (sua) filho (a)  para participar da pesquisa 

“Caracterização do estado nutricional de pacientes com Síndrome de Williams-Beuren”.  

2- Justificativa e objetivo: Estamos fazendo um estudo que tem como objetivo fazer uma 
investigação do estado nutricional e consumo alimentar de pacientes com Síndrome de Williams-
Beuren que fazem acompanhamento no Ambulatório de Genética do Instituto da Criança do Hospital 
das Clínicas (ICr – HCFMUSP). 
 

3- Procedimentos que serão realizados e métodos que serão empregados: o seu (sua) filho (a) 
será pesado, medida sua estatura e avaliado pela circunferência do braço e dobra cutânea tricipital 
(pele – região do braço), será feita também uma entrevista a respeito da sua alimentação, o 
recordatório de 24 horas e a verificação de seu prontuário médico. A pressão arterial será aferida 
na sala de enfermagem e os exames de sangue - serão colhidos 15 ml de sangue (volume 
equivalente à uma colher de sopa), de uma só vez, para que se analise as gorduras, açúcar, insulina, 
cálcio e vitamina D no sangue de seu (sua) filho (a). Essa coleta é bastante semelhante aos exames 
de rotina -  serão colhidos no ICr – HCFMUSP. 

4- Desconfortos e riscos esperados: serão apenas aqueles decorrentes da coleta de sangue, 
limitando-se à dor da punção venosa e os secundários a um pequeno extravasamento de sangue 
por ocasião da coleta (hematoma – mancha roxa no local da punção). Para diminuirmos o risco de 
infecção e de hematomas, a coleta será precedida de limpeza do local e de todos os cuidados de 
higiene, sendo realizada por profissionais de saúde experientes e treinados. 
 

5- Benefícios para o participante: O benefício direto para o participante será conhecer o estado 
nutricional e o consumo alimentar de seu (sua) filho (a) e como estão as gorduras, açúcar, insulina, 
cálcio e vitamina D no sangue de seu (sua) filho (a). Permitindo orientação nutricional correta e 
individualizada para a síndrome. 
 

6- Acompanhamento e assistência: O Sr. (a) e seu (sua) filho (a) terá assistência permanente 
durante o estudo, ou mesmo após o término ou interrupção do estudo. 

7- Garantia de plena liberdade do participante da pesquisa de recusar-se a participar ou retirar 
seu consentimento: É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 
permitida a desistência deixando de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade do 
tratamento do seu (sua) filho (a) na Instituição. 

8- Sigilo e privacidade devem ser garantidos: Todas as informações obtidas a seu respeito neste 
estudo, serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, são sendo divulgada a sua 
identificação ou de outros participantes em nenhum momento. 
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                                                                                                Rubrica do pesquisador _______________ 

 

9- Duas vias: Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma ficará 
com o Sr.(a) e/ou seu(a) filho(a) e a outra com o pesquisador. 

10- Despesas e compensações: Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase 
do estudo. Também não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir 
qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

11- Danos pessoais: Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal comprovadamente decorrente 
dos procedimentos ou tratamentos aos quais o Sr.(a) e seu(a) filho(a). será submetido, lhe será 
garantido o direito a tratamento gratuito na Instituição e o Sr. terá direito a indenização determinada 
por lei. 

12- Uso de dados e materiais coletados: Também asseguramos o compromisso do pesquisador de 
utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa, toda nova pesquisa só será 
realizada com aprovação do sistema CEP-CONEP. 
 
Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 
esclarecimento de dúvidas. O principal investigador é a Dra. Chong Ae Kim, que pode ser 
encontrada no endereço: Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 647 – São Paulo – SP – 05403-000, 
Telefone (11) 2661-8671 cel: (11) 995786290, e-mail: chong.kim@hc.fm.usp.br.  Se você tiver 
alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: (11) 2661-7585, (11) 2661-
1548, (11) 2661-1549; das 7 às 17h.    e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br.  

 

Fui suficientemente informado a respeito do estudo “Caracterização do estado nutricional de pacientes com 
Síndrome de Williams-Beuren”. 

Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável (Dra. Chong Ae Kim) ou a pessoa (s) por 
ele delegada (s) (Mariana Guilherme Sisdelli) sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram 
claros para mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais desconfortos e riscos e as garantias. 
Concordo voluntariamente em participar deste estudo, assino este termo de consentimento e recebo uma 
via rubricada pelo pesquisador. 

 

 

 
_______________________________________________________________     Data         /       /    ____  
Assinatura do participante/ representante legal 
 
 
 
 
_____________________________________________________________        Data         /       /       ___ 

Assinatura do responsável pelo estudo  
 

 

 

 

 

mailto:chong.kim@hc.fm.usp.br
mailto:cappesq.adm@hc.fm.usp.br
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Instituto da Criança – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 

                                                                                                Rubrica do pesquisador _______________ 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (OU ETIQUETA INSTITUCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO) 

DO PARTICIPANTE DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

 

1.NOME: ............................................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ..................................................................... SEXO :    M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ........./........./..............  

ENDEREÇO:..........................................................................................................Nº...............APTO: ............... 

BAIRRO:................................................................................CIDADE:............................................................... 

CEP:...............................................TELEFONE: DDD(...)................................................................................... 

 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ................................................................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .......................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ..................................................................... SEXO :    M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ........./........./..............  

ENDEREÇO:.......................................................................................................... Nº ............... APTO: ............... 

BAIRRO:................................................................................CIDADE:.................................................................. 

CEP:...............................................TELEFONE:DDD (.......) ................................................................................. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Termo de assentimento livre e 
esclarecido (TALE) –  

7 a 12 anos 

 



 

“Caracterização do estado nutricional de pacientes com SWB”  
Confidencial 

Termo de Assentimento versão 1.0 de 08 de Dezembro de 
2017 

 
 
_____________________           ___________________ 
Rubrica do Participante da           Rubrica do Investigador  
Pesquisa/Representante legal     Responsável 
 

Dra. Chong Ae Kim 
Hospital Das Clínicas Da Faculdade De Medicina Da USP 

 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 7 a 12 anos 

___________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

 
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “Caracterização do estado nutricional de pacientes com Síndrome de 

Williams-Beuren” 
 
2. PESQUISADOR : Dra.  Chong Ae Kim 

CARGO/FUNÇÃO: Prof. Associado da Pediatria FMUSP; Médica Responsável da Unidade de Genética 

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 40054 

UNIDADE DO HCFMUSP: Genética do Instituto da Criança do HCFMUSP 

 

Convite à participação: Convidamos você para participar da pesquisa “Caracterização do estado 

nutricional de pacientes com Síndrome de Williams-Beuren”. 
 

O que significa assentimento? 

Assentimento significa que você concorda em fazer parte de um grupo de crianças/adolescentes para 

participar de uma pesquisa. 

 

Por que eu estou aqui? Por que eu fui convidado para participar do estudo? – Eu sou 

obrigado a participar do estudo? 

Você está aqui porque foi convidado (a) a participar deste estudo, para poder entender melhor o estado 

nutricional na sua doença.  

Outras crianças e adolescentes com a mesma doença serão convidadas a participar deste estudo 

também. Você não é obrigado a participar deste estudo se não quiser. 
  

    Justificativa e objetivo do estudo 

Este estudo tem como objetivo fazer uma investigação do estado nutricional e consumo alimentar de 

pacientes com Síndrome de Williams-Beuren que fazem acompanhamento no Ambulatório de Genética 

do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas (ICr – HCFMUSP). 

 



 

“Caracterização do estado nutricional de pacientes com SWB”  
Confidencial 

Termo de Assentimento versão 1.0 de 08 de Dezembro de 
2017 

 
 
_____________________           ___________________ 
Rubrica do Participante da           Rubrica do Investigador  
Pesquisa/Representante legal     Responsável 
 

Dra. Chong Ae Kim 
Hospital Das Clínicas Da Faculdade De Medicina Da USP 

 

 

 Procedimentos que serão realizados e métodos que serão empregados – o que acontece 

durante o estudo?  

Antes de mais nada, a equipe do estudo vai explicar tudo a você. Você poderá fazer perguntas para ver 

se você entendeu tudo. Se você concordar em participar do estudo vamos avaliar seu corpo – você será 

pesado, medida sua estatura e avaliado pela circunferência do braço e dobra cutânea tricipital (pele – 

região do braço) - além de fazer uma entrevista para avaliar como você se alimenta e verificar seu 

prontuário médico. Será coletado sangue para exame, o volume de sangue coletado será de 15ml, o que 

corresponde a uma colher de sopa. 

 

Quanto tempo dura o estudo? Quantas vezes eu precisarei ir ao hospital?  
O estudo dura 24 meses. Você precisará ir ao hospital 3 vezes durante o estudo. 

 

 

 Os exames do estudo irão doer? 
Para coletar o sangue será necessária uma picada de agulha na veia, o que pode doer um pouco e pode 

deixar uma marca roxa no braço. A coleta de sangue dura menos de 5 minutos. 

Quais são as coisas ruins que podem acontecer? 

O desconforto associado ao exame de sangue consiste daquele relacionado à coleta. Punção Venosa: 

após punção venosa (“tirar sangue”) o local pode ficar um pouco dolorido. Também pode ocorrer a 

formação de um pequeno hematoma (“roxo”) que pode persistir por alguns dias; porém o mesmo se 

desfaz sem a necessidade de medicamentos.  

Para diminuirmos o risco de infecção e de hematomas, a coleta será precedida de limpeza do local e de 

todos os cuidados de higiene, sendo realizada por profissionais de saúde experientes e treinados. 

 

Participar do estudo irá me ajudar? Quais são as coisas boas que podem acontecer a 

partir desta pesquisa? 

Este estudo vai ajudar a conhecer o seu estado nutricional, como você se alimenta e como estão as 

gorduras, açúcar, insulina, cálcio e vitamina D no seu sangue. Permitindo uma orientação nutricional 

correta e individualizada para a síndrome. 

 

Acompanhamento e assistência: Você terá assistência permanente durante o estudo, ou 

mesmo após o término ou interrupção do estudo. 



 

“Caracterização do estado nutricional de pacientes com SWB”  
Confidencial 

Termo de Assentimento versão 1.0 de 08 de Dezembro de 
2017 

 
 
_____________________           ___________________ 
Rubrica do Participante da           Rubrica do Investigador  
Pesquisa/Representante legal     Responsável 
 

Dra. Chong Ae Kim 
Hospital Das Clínicas Da Faculdade De Medicina Da USP 

 

 

Danos pessoais: Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal comprovadamente 

decorrente dos procedimentos ou tratamentos aos quais você será submetido, lhe será garantido o 

direito a tratamento gratuito na Instituição e você terá direito a indenização determinada por lei. 

 Garantia de plena liberdade do participante da pesquisa, de recusar-se a participar 

ou retirar seu assentimento: Você tem toda a liberdade de retirar o seu assentimento e deixar de 

participar do estudo a qualquer momento sem penalização alguma. Neste caso você poderá continuar seu 

tratamento na Instituição sem problemas. 

 Sigilo e privacidade devem ser garantidos: Todas as informações obtidas a seu respeito 

neste estudo, serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgado a sua 

identificação ou de outros participantes em nenhum momento. 

 Duas vias: Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma 

ficará com você e a outra com o pesquisador. 

 Com quem eu posso tirar dúvidas e fazer perguntas sobre a pesquisa? 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de dúvidas. O principal investigador é a Dra. Chong Ae Kim que pode ser encontrada no 

endereço Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 647 – São Paulo – SP – 05403-000, Telefone (11) 2661-8671 

cel: (11) 995786290, e-mail: chong.kim@hc.fm.usp.br. Se você tiver alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires 

de Campos, 225 – 5º andar – tel: (11) 2661-7585, (11) 2661-1548, (11) 2661-1549, das 7 às 16h de 

segunda a sexta feira ou por e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br 

 
Você concorda em participar do estudo? 

Fui suficientemente informado a respeito do estudo “Caracterização do estado nutricional de pacientes 

com Síndrome de Williams-Beuren”. 

Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável (Dra. Chong Ae Kim) ou a pessoa (s) por 

ele delegada (s) (Mariana Guilherme Sisdelli) sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram 

claros para mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais desconfortos e riscos e as garantias. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo, assino este termo de assentimento e recebo uma 

via rubricada pelo pesquisador. 

 

mailto:chong.kim@hc.fm.usp.br
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__________________________________________  Data ___/___/___ 

Nome por extenso do participante 

 

__________________________________________   

Assinatura do participante 

 

__________________________________________  _______________ 

Nome do pai/mãe/representante legal    Assinatura 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------  Data ___/___/___ 
Assinatura do responsável pelo estudo    

 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (OU ETIQUETA INSTITUCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO) DO 

PARTICIPANTE DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

 
1. NOME DO PACIENTE .:............................................. ........................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ..................................  
DATA NASCIMENTO: ......../......../..........  
ENDEREÇO....................................................................................Nº................APTO:...........   
BAIRRO:............................................................................CIDADE........................................ 
CEP:...........................................TELEFONE: DDD (.......) ................................................... 
 
2.RESPONSÁVEL LEGAL .......................................................................................................... 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .............................................................. 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :..........  
DATA NASCIMENTO.: ....../......./............. 
ENDEREÇO: .............................................................................. Nº ............. APTO: ............. 
BAIRRO: ...........................................................CIDADE: ........................................................ 
CEP: ............................................ TELEFONE: DDD (.......)................................................ 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

Termo de assentimento livre e 
esclarecido (TALE) –  

13 a 18 anos 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 13 a 18 anos 

___________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

 
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “Caracterização do estado nutricional de pacientes com Síndrome de 

Williams-Beuren” 
 
2. PESQUISADOR : Dra.  Chong Ae Kim 

CARGO/FUNÇÃO: Prof. Associado da Pediatria FMUSP; Médica Responsável da Unidade de Genética 

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 40054 

UNIDADE DO HCFMUSP: Genética do Instituto da Criança do HCFMUSP 

 

1- Convite à participação: Convidamos você para participar da pesquisa “Caracterização do 

estado nutricional de pacientes com Síndrome de Williams-Beuren”. 
 

2- O que significa assentimento? 

Assentimento significa que você concorda em fazer parte de um grupo de crianças/adolescentes 

para participar de uma pesquisa. 
 

3-Por que eu estou aqui? Por que eu fui convidado para participar do estudo? – Eu sou 

obrigado a participar do estudo? 

Você está aqui porque foi convidado (a) a participar deste estudo, para poder entender melhor 

o estado nutricional na sua doença.  

Outras crianças e adolescentes com a mesma doença serão convidadas a participar deste estudo 

também. Você não é obrigado a participar deste estudo se não quiser. 

 

4- Justificativa e objetivo do estudo 

Este estudo tem como objetivo fazer uma investigação do estado nutricional e consumo 

alimentar de pacientes com Síndrome de Williams-Beuren que fazem acompanhamento no 

Ambulatório de Genética do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas (ICr – HCFMUSP). 

 

5- Procedimentos que serão realizados e métodos que serão empregados – o que acontece 

durante o estudo?  

Antes de mais nada, a equipe do estudo vai explicar tudo a você. Você poderá fazer perguntas 

para ver se você entendeu tudo. Se você concordar em participar do estudo vamos avaliar seu 

corpo – você será pesado, medida sua estatura e avaliado pela circunferência do braço e dobra 

cutânea tricipital (pele – região do braço) - além de fazer uma entrevista para avaliar como você 

se alimenta e verificar seu prontuário médico. Será coletado sangue para exame, o volume de 

sangue coletado será de 15ml, o que corresponde a uma colher de sopa. 
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6- Quanto tempo dura o estudo? Quantas vezes eu precisarei ir ao hospital?  
O estudo dura 24 meses. Você precisará ir ao hospital 3 vezes durante o estudo. 

 

7- Os exames do estudo irão doer? 

Para coletar o sangue será necessária uma picada de agulha na veia, o que pode doer um pouco e 

pode deixar uma marca roxa no braço. A coleta de sangue dura menos de 5 minutos. 

8- Quais são as coisas ruins que podem acontecer? 

O desconforto associado ao exame de sangue consiste daquele relacionado à coleta. Punção 

Venosa: após punção venosa (“tirar sangue”) o local pode ficar um pouco dolorido. Também pode 

ocorrer a formação de um pequeno hematoma (“roxo”) que pode persistir por alguns dias; porém 

o mesmo se desfaz sem a necessidade de medicamentos.  

Para diminuirmos o risco de infecção e de hematomas, a coleta será precedida de limpeza do 

local e de todos os cuidados de higiene, sendo realizada por profissionais de saúde experientes 

e treinados. 

 

9- Participar do estudo irá me ajudar? Quais são as coisas boas que podem acontecer a 

partir desta pesquisa? 

Este estudo vai ajudar a conhecer o seu estado nutricional, como você se alimenta e como estão 

as gorduras, açúcar, insulina, cálcio e vitamina D no seu sangue. Permitindo uma orientação 

nutricional correta e individualizada para a síndrome. 

 

10- Acompanhamento e assistência: Você terá assistência permanente durante o estudo, ou 

mesmo após o término ou interrupção do estudo. 

11- Danos pessoais: Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal comprovadamente 

decorrente dos procedimentos ou tratamentos aos quais você será submetido, lhe será 

garantido o direito a tratamento gratuito na Instituição e você terá direito a indenização 

determinada por lei. 

12- Garantia de plena liberdade do participante da pesquisa, de recusar-se a participar 

ou retirar seu assentimento: Você tem toda a liberdade de retirar o seu assentimento e deixar 

de participar do estudo a qualquer momento sem penalização alguma. Neste caso você poderá 

continuar seu tratamento na Instituição sem problemas. 

13- Sigilo e privacidade devem ser garantidos: Todas as informações obtidas a seu respeito 

neste estudo, serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgado a 

sua identificação ou de outros participantes em nenhum momento. 

14- Duas vias: Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma 

ficará com você e a outra com o pesquisador. 
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15- Com quem eu posso tirar dúvidas e fazer perguntas sobre a pesquisa? 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de dúvidas. O principal investigador é a Dra. Chong Ae Kim que pode ser 

encontrada no endereço Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 647 – São Paulo – SP – 05403-000, 

Telefone (11) 2661-8671 cel: (11) 995786290, e-mail: chong.kim@hc.fm.usp.br. Se você tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: (11) 2661-7585, (11) 

2661-1548, (11) 2661-1549, das 7 às 16h de segunda a sexta feira ou por e-mail: 

cappesq.adm@hc.fm.usp.br 

 

Você concorda em participar do estudo? 

Fui suficientemente informado a respeito do estudo “Caracterização do estado nutricional de pacientes 

com Síndrome de Williams-Beuren”. 

Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável (Dra. Chong Ae Kim) ou a pessoa (s) por 

ele delegada (s) (Mariana Guilherme Sisdelli) sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram 

claros para mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais desconfortos e riscos e as garantias. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo, assino este termo de assentimento e recebo uma 

via rubricada pelo pesquisador. 

 

 

__________________________________________  Data ___/___/___ 

Nome por extenso do participante 

 

__________________________________________   

Assinatura do participante 

 

__________________________________________  _______________ 

Nome do pai/mãe/representante legal    Assinatura 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------  Data ___/___/___ 
Assinatura do responsável pelo estudo    
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_______________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (OU ETIQUETA INSTITUCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO) 

DO PARTICIPANTE DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

 
1. NOME DO PACIENTE .:............................................. 
........................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ..................................  
DATA NASCIMENTO: ......../......../..........  
ENDEREÇO....................................................................................Nº................APTO:....
.......   
BAIRRO:............................................................................CIDADE..................................
...... 
CEP:...........................................TELEFONE: DDD (.......) 
................................................... 
 
2.RESPONSÁVEL LEGAL 
.......................................................................................................... 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) 
.............................................................. 
DOCUMENTO DE IDEN  
DATA NASCIMENTO.: ....../......./............. 
ENDEREÇO: .............................................................................. Nº ............. APTO: 
............. 
BAIRRO: ...........................................................CIDADE: 
........................................................ 
CEP: ............................................ TELEFONE: DDD 
(.......)................................................ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

Impresso de evolução do 
Ambulatório de Nutrição do 

ICr- HCFMUSP 

 



 

 

Impresso de evolução do Ambulatório de Nutrição do ICr – HCFMUSP 
 

 

 

 

 

EVOLUÇÃO AMBULATÓRIO DE NUTRIÇÃO 

Nome do responsável:     Idade do paciente [Id]: 
Data:___/___/___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do paciente[PAC]___________________________________________________ 

Data de nascimento [DN]: ____/____/____ 

[SEXO]:  (1) M (2) F 

[RH]:_______________________________________________________________ 

DIAGNÓSTICO: Antropometria (escore z) 

 
Outras informações 

Classificação [CL]: 

 

Nível de Assistência: 

1º(  )  2º(  )  3º(  ) 

 

 

 

 

Peso:_____  Estatura:_____ [zE/I]:______ 

IMC:______ [zIMC/I]:_______ [zP/I]:_____ 

CB:______ [pCB]:______ PCT:______  

[pPCT]:______ AMB:______ [pAMB]:______ 

Atividade física: Sim(  )  Não(  ) 

Já fez alguma cirurgia: Sim(  )  Não(  ) 

Utiliza algum medicamento: Sim(  )  Não(  ) 

Pressão arterial:______________________ 

 

Hab. Intestinal: 

Náuseas: Sim(  ) Não(  ) 

Vômitos: Sim(  )  Não(  ) 

Refluxo: Sim(  ) Não(  ) 

 

Água: _____ copos/dia 

Apetite: Bom(  )  Regular(  )  Ruim(  ) 

Preferências: 

Restrições: 

 

Uso de sonda: Sim(  )  Não(  )     

Uso de Suplemento: Sim(  )  Não(  ) 

Tempo de aleitamento materno:_________ 

Tempo de fórmula exclusiva:___________ 

Idade de introdução dos alimentos:______ 

Diagnóstico Alimentar (A=  adequado I = inadequado; (1) A; (2) I) 

Dieta: A(  )  I(  ) 

Padrão [P]: A(  )  I(  ) – Motivo: omiti refeições (  ); Substitui almoço e/ou jantar 

por lanches (  ); almoçar ou jantar 2x/dia em horários diferentes. 

 

Composição [C]: A(  )  I(  ) - Fibras [F]  A(  )  I(  ); Massas [M]  A(  )  I(  );  

Arroz [A]  A(  )  I(  ); Pães [PA}  A(  )  I(  ); Frutas [FR]  A(  )  I(  ); Legumes e 

Verduras [LV]   A(  )   I(  ); Leite e derivados [LD]   A(  )  I(  ); Carnes [CA]    A(  )      

I(  ); Leguminosas [LG]    A(  )  I(  ); Óleos e gorduras [OG]   A (  )  I(  ); Açúcares 

e Doces [AD]    A(  )  I(  ) 

 

Variação [V]: A(  )  I(  ) – Motivo: Alimentação monótona( ); prioriza alguns 

alimentos(  ) ______________________________________________________ 

 

Administração [A]: A(  )  I(  ) 

 

Disciplina [D]: A(  )  I(  ) 

 

Suporte familiar: A(  )  I(  )       Apoio a dietoterapia: A(  )  I(  ) 

 

 
ADMINISTRAÇÃO 

DISCIPLINA  

Local: à mesa(  )        sala(  )        quarto(  ) 

Alimenta-se junto com a família: Sim(  )   Não(  ) 

Come assistindo TV: Sim(  ) Não(  )    às vezes(  ) 

Uso de mamadeira: Sim(  )   Não(  ) 

Forma de preparo inadequada (tamanho e textura): Sim(  )  Não(  ) 

 

Resp. pelo preparo dos alimentos:  

 

 

 

Mastiga bem: Sim( )  Não( ) 

Come rápido: Sim(  )  Não(  ) 

Falta de adesão à dieta: Sim(  )  Não(  )        

Repete o prato: Sim( )  Não( )      

Come Guloseimas nos intervalos das 

refeições: Sim(  )  Não(  ) 

Comer em horários inadequados: Sim(  )  

Não(  ) 

Realizar longos intervalos entre as 

refeições: Sim(  )  Não(  ) 

 
 
 

 

HÁBITO ALIMENTAR (   ) Dia / (   ) Recordatório Alimentar 24 horas   -   habitual: Sim(  )       Não(  ) 

  

CONDUTA 

 

Nutricionista – CRN (carimbo) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7 
Roteiro de preenchimento do 

impresso de evolução 
 



 

 

Roteiro de preenchimento do impresso de evolução 
 

SISTEMATIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DO AMBULATÓRIO – ROTEIRO DE 

PREENCHIMENTO DO IMPRESSO DE EVOLUÇÃO – DIVISÃO DE NUTRIÇÃO (ICR 

HCFMUSP) 

 

Preenchimento básico 

Colar etiqueta do paciente, caso esta não esteja disponível, escrever o nome completo e 

número de registro HC; preencher data da consulta, nome do acompanhante da criança 

(responsável) presente na consulta e idade da criança (anos e meses). 

 

DIAGNÓSTICO – ANTROPOMETRIA 

Classificação 

 Classificar o estado nutricional de acordo com os seguintes parâmetros: 

 Para pacientes de 2 a 19 anos, classificar por escore-Z do IMC de acordo com 

OMS1 (Tabela I). 

Tabela I: Parâmetros para classificação do estado nutricional de crianças de 2 a 19 anos, 

segundo escore-Z 

ESCORE-Z CLASSIFICAÇÃO 

<-3 
≥ -3 e <-2 
≥ -2 e ≤ +1 
≥+1 e ≤ +2 
 
≥+2 e ≤ +3 
 
> +3 

Magreza acentuada  
Magreza 
Eutrofia 
Risco de Sobrepeso (0-5 anos) 
Sobrepeso (5-19 anos) 
 Sobrepeso (0-5 anos) 
Obesidade (5-19 anos)  
Obesidade grave (5-19 anos) 

 Nota: quando a estatura for adequada para idade, não é necessário especificar na 

classificação. Nos demais casos, classificar de acordo com o escore-Z de E/I (Tabela II). 

 

Tabela II: Parâmetros para classificação de estatura para idade, segundo escore-Z 

ESCORE-Z CLASSIFICAÇÃO 

≥-3 e < -2 
<-3 

Baixa estatura 
Muito baixa estatura 

 

 Peso e estatura (> 19 anos): Classificação por valor de IMC de acordo com OMS2 

(Tabela III) 



 

 

Tabela III – Parâmetros para classificação do estado nutricional de pacientes acima de 19 

anos de acordo com IMC OMS² 

IMC (peso/altura²) CLASSIFICAÇÃO 

 < 18,5 
18,5 - 24,9 
25 – 29,9 
30 – 34,9 
35,0 – 39,9 
≥40,0 

Baixo peso 
Peso normal (Eutrofia) 
Pré-obesidade (Sobrepeso) 
Obesidade I 
Obesidade II 
Obesidade Grave 

 

 Circunferência do braço (CB), dobra cutânea tricipitaç (DCT), área muscular do 

braço (AMB) e área gordurosa do braço (AGB): anotar o percentil de acordo com idade, 

proposto por Frisancho³. 

 

Nível de assistência  

 Classificar em primário, secundário e terciário de acordo com a classificação da 

dieta e/ou risco nutricional, de acordo com a Tabela IV: 

Tabela IV – Parâmetros para classificação do nível de assistência 

NÍVEL DIETOTERAPIA CLASSIFICAÇÃO 
RISCO NUTRICIONAL 

Primário 
 

NÃO NÃO 

Secundário 
 
 

Terciário 

SIM 
NÃO 

 
SIM 

NÃO 
SIM 

 
SIM 

   

  Adaptado de Maculevicius et al4. 

 Dietoterapia: doença necessita de deita especial, uso de nutrição enteral, uso de 

fórmula infantil, qualquer modificação na dieta normal; 

 Risco Nutricional: alteração de apetite, presença de náuseas e vômitos, presença 

de diarreia, presença de obstipação, alteração de peso, erros alimentares, uso de 

medicamentos que interfiram no apetite, doenças (aumento do catabolismo, necessidade 

de dietoterapia, infecções), presença de dor, fatores socioeconômicos e emocionais 

(chamar a atenção, problemas familiares, depressão, morte na família), uso exclusivo de 

nutrição parenteral. 

 
 
 

 
 

 



 

 

DIAGNÓSTICO ALIMENTAR 

Analisar o dia alimentar habitual/recordatório alimentar, preferências e restrições 

alimentares para realizar o diagnóstico (dieta adequada ou inadequada). 

 Dia alimentar habitual: discriminar horário, alimentos e quantidades consumidos em 

medidas caseiras. Se o acompanhante não souber referir alimentos e/ou quantidades em 

alguns horários, anotar que “não sabe referir”; 

 Recordatório alimentar: utilizar somente quando já foi investigado anteriormente o 

dia habitual e é necessária uma investigação mais detalhada ou com objetivo de cálculo 

de dieta. Questionar tudo o que foi consumido no dia anterior. 

 

Pré-escolar, escolar e adolescentes 

Avaliar a alimentação dos pré escolares, escolares e adolescentes de acordo com as 

Tabelas V e VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

Tabela V – Parâmetros para avaliação do consumo alimentar de pré-escolares, escolares 

e adolescentes 

DIAGNÓSTICO DEFINIÇÃO ADEQUADO INADEQUADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Padrão 
 

 
 
 
 
 

Número e tipo de 
refeições 

 

 
 
 
5-6 refeições/dia 

 Café da manhã 

 Lanche da manhã 

 Lanche da Tarde 

 Jantar 

 Lanche da noite 
 
 

 Omitir refeições; 

 Substituir almoço e/ou jantar por 
lanches; 

 Almoçar ou jantar 2x/dia, em 
horários diferentes (almoçar em 
casa e na escola ou comer 
novamente quando outros membros 
da família fazem a refeição mais 
tarde), exceto se desnutrido ou em 
risco para desnutrição. 

 
 

 
Composição 

 

 
Alimentos consumidos 

e o número de 
porções/dia 

 
 

Vide tabela VI 

 Falta ou excesso de porções dos 
alimentos; 

 Não engolir a carne: considerar 
composição inadequada e escrever 
uma observação. 

 
 
 

 
Variedade 

 

 
 

Variedade da oferta 
de alimentos e 
preparações 
oferecidos 

 Variar os alimentos e 
preparações 
oferecidas nas 
refeições durante a 
semana; 

 Não utilizar este item 
para recordatório de 
24 horas. 

 Alimentação monótona (especificar 
o grupo de alimentos); 

 Priorizar determinados alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina 
 
 

 
 
 

Adesão à dietoterapia 
e às orientações 

nutricionais. 
 

Horários e intervalos 
entre as refeições. 

 Fazer todas as 
refeições nos horários 
regulares (se escolar, 
adolescentes: 3-4 
horas de intervalo 
entre as refeições); 

 Comer devagar e 
mastigar bem os 
alimentos; 

 Seguir orientações. 

 Comer guloseimas nos intervalos 
das refeições; 

 Falta de adesão à dieta; 

 Consumir leite, iogurte ou queijo 
petit suisse após o almoço e 
jantar(não considerar sobremesas, 
como pudim, mousses ou doces 
com leite); 

 Comer em horários inadequados; 

 Realizar longos intervalos entre as 
refeições; 

 Não mastigar bem os 
alimentos/comer rápido; 

 Repetir o prato (exceto 
desnutridos). 

 
 
 
 

 
 
 

Administração 

 
 
 
 

Avaliar aquisição e 
preparo dos 

alimentos; local onde 
as refeições são 

feitas; uso de 
utensílios próprios 

para idade 

 Fazer as refeições na 
mesa junto com a 
família; 

 Não fazer outras 
atividades durante as 
refeições; 

 As refeições devem 
acontecer em 
ambiente calmo e 
tranquilo; 

 Deixar a criança come 
sozinha; 

 Deixar a criança 
participar do preparo 
das refeições. 

 Comer assistindo televisão ou 
fazendo outras atividades; 

 Forçar a criança a comer; 

 Dar doce como premiação e/ou 
recompensas; 

 Ter disponível em casa guloseimas; 

 Ameaças e chantagens durante as 
refeições; 

 Uso de mamadeira; 

 Forma de preparo inadequada 
(tamanho e textura). 

Adaptado de SBP5. 

 

 
 

 
 

 



 

 

Tabela VI – Parâmetros para avaliação de alimentos consumidos e número de porções/dia 

de pré-escolares, escolares e adolescentes 

Adaptado de Vitolo6 e SBP5. Nota: *Quantidade por dia / ** Quantidade por refeição. 

 

Dieta enteral 

Levantar o tipo de dieta oferecida: caseira ou industrializada: 

 Caseira questionar alimentos oferecidos, diluição do leite, quantidade, volume, 

forma de administração (seringa, gotejamento, bomba de infusão); hidratação 

(volume/dia); 

 Industrializada: Tipo de fórmula (colocar o nome comercial), modo de aquisição 

(compra ou processo junto ao Estado). 

Suporte famíliar: participação da família no tratamento, comparecendo nas consultas, 

retirando dúvidas (classificar como adequado ou inadequado, especificar inadequações, 

caso existam); 

Apoio a dietoterapia: verificar a colaboração do responsável em relação à orientação 

nutricional. 

 

 

 

 

 

 

 

Alimento Pré-escolar 
(2-5 anos) 

Escolar 
(6-11anos) 

Adolescente 
(>12 anos) 

Leite* 450 a 600ml 450 a 600ml 750ml 

Cereais (3x dia) 
Pão francês 
ou biscoito** 

½ a 1 unidade ou 
4 unidade 

1 unidade ou 
4 a 6 unidades 

1 a 2 unidades ou 
5 a 6 unidades 

Fruta* 3 porções pequenas 3 porções médias 3 porções grandes 

Suco de fruta* 1 a 2 copos 
pequenos 

1 a 2 copos pequenos 1 a 2 copos pequenos 

Arroz** 2 a 3 colheres de 
sopa 

4 a 6 colheres de sopa 4 a 8 colheres de sopa 

Leguminosas** 1 cocha pequena 1 concha grande 1 concha grande 

Carne** 2 a 3 colheres de 
sopa 

5 colheres de sopa 6 colheres de sopa ou 1 bife 
grande 

Legumes** 2 colheres de sopa 3 a 4 colheres de sopa 4 a 5 colheres de sopa 

Hortaliça crua 
ou cozida** 

1 a 2 folhas ou 1 a 2 
colheres de sopa 

4 folhas ou 2 colheres 
de sopa 

4 a 5 folhas ou 1 pires 

Ovo 2 a 3 por semana 2 a 3 por semana 2 a 3 por semana 

Doces ou achocolatado 
ou açúcar de adição* 

1 colher de sopa 1 colher de sopa 2 colheres de sopa 

Água* ½ a litros 1 a 1 e ½ litros 2 litros 



 

 

Outras informações 

 Atividade física: tipo e frequência, brincadeiras, atividades lúdicas e se é 

autorizado pelo cardiologista; 

 Cirurgia anteriores: indicar se o paciente já passou por alguma cirurgia; 

 Medicamentos: indicar se o paciente utiliza medicações de uso contínuo; 

 Hábito intestinal: número e consistência das evacuações; 

 Náuseas, vômitos, refluxo: caso positivo, especificar se a mãe relata 

alguma causa aparente (exemplo: quando tosse muito); 

 Água: ingestão de água por dia (em copos, litros, garrafas, etc). Quando 

há baixa ingestão, verificar consumo de outros líquidos durante o dia (suco, 

refrigerante); 

 Apetite: bom, regular ou ruim na perspectiva do cuidador; 

 Preferências e restrições: quais são as preferências alimentares do 

paciente e quais alimentos o paciente não pode consumir ou não gosta; 

 Uso de sonda e idade: questionar se foi utilizada sonda oro/nasogástrica 

para alimentação em algum momento da vida e o motivo do uso; 

 Uso de suplemento alimentar: questionar se foi e/ou é utilizado algum 

suplemento alimentar via oral e qual motivo do uso. 

 

Administração e disciplina 

Dados sobre o local onde as refeições são feitas, socialização (refeição em 

família), uso de televisão durante as refeições, responsável pelo preparo dos 

alimentos, mastigação (se mastiga bem ou não) e repetição dos alimentos (se 

repete ou não). 
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