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Resumo 

 

Costela PPBC. Análise do estado nutricional e hábito alimentar de jovens adultos com 

síndrome de Down e seu principal cuidador antes e após um programa de educação 

alimentar e nutricional [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo; 2022. 

 

Introdução: Pessoas com síndrome de Down (SD) tem atingido a sétima década e essa 

mudança pode estar atrelada aos cuidados de saúde ao longo de seu desenvolvimento. 

Entretanto, quando não há os cuidados de saúde ao longo da vida, na fase adulta é comum 

o risco aumentado para doenças crônicas não transmissíveis DCNTs e obesidade. 

Objetivo: Verificar se o desenvolvimento de um programa baseado em estratégias de 

Educação Alimentar e Nutricional (EAN) pode auxiliar no estado nutricional adequado 

de pessoas com SD e de seus principais cuidadores. Métodos: Estudo observacional 

descritivo com 20 jovens adultos com SD e seu principal cuidador acompanhados no 

ambulatório clínico de um hospital universitário e público na cidade de São Paulo. Foram 

analisados: condições sociais, perfil bioquímico, consumo percentual médio calórico, 

teste de bioimpedância, e nível de atividade física. Resultados: Foram selecionadas 23 

pessoas com SD e seus respectivos cuidadores. Três desistiram de participar do projeto e 

nossa amostra passou a ter (n=9) 45% do sexo feminino, (n=11) 55% do sexo masculino 

e seus principais cuidadores. A idade média das pessoas com SD foi de 24.25±4,9 anos e 

dos principais cuidadores de 56,5±8,0 anos. Entretanto, no início de março por conta da 

pandemia do COVID-19 tiveram início as restrições e isolamento social impostas pelo 

governo da cidade de SP, interferindo nas atividades habituais levando há um aumento 

do sedentarismo e mudança no contexto alimentar. Desse modo, optamos por parar o 

estudo com os participantes (n = 8) e seus respectivos cuidadores que já havíamos 

coletado os dados finais. Todos os participantes foram classificados em sobrepeso. Os 

alimentos in natura foram os mais consumidos pelas pessoas com SD, seguido dos 

ultraprocessados. Os cuidadores também tiverem um maior consumo de alimentos in 

natura e processados. O nível de atividade física de toda a população estudada não 

apresentou resultados significativos após a intervenção. Entretanto, as estratégias de EAN 

promoveram melhora no estado nutricional de pessoas com SD, mas não de seus 

principais cuidadores. Conclusão: Pessoas com SD apresentam condições clínicas e 

nutricionais potencialmente tratáveis e estratégias de EAN podem auxiliar na melhora de 

seu estado nutricional, assim como de seus principais cuidadores. Associar o excesso de 

peso das pessoas com SD exclusivamente à questão genética, pode dificultar o 

desenvolvimento de um plano terapêutico individualizado e eficaz. O desenvolvimento 

de programas para o acompanhamento nutricional auxilia nos cuidados e promove 

qualidade de vida na fase adulta dessa população.  

 

Descritores: Síndrome de Down; Cuidadores; Deficiência intelectual; Obesidade; 

Sobrepeso; Educação alimentar e nutricional.  



 

 

Abstract 

 

Costela PPBC. Analysis of the nutritional status and eating habits of young adults with 

Down syndrome and their main caregiver before and after a food and nutrition education 

program [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 

2022. 

 

Introduction: People with Down syndrome (DS) have reached the seventh decade and 

this change may be linked to health care throughout its development. However, when 

there is no health care throughout life, an increased risk for chronic non-communicable 

diseases, CNCDs and obesity is common in adulthood. Objective: To verify if the 

development of a program based on Food and Nutrition Education (FNE) strategies can 

help in the adequate nutritional status of people with DS and their main caregivers. 

Methods: Descriptive observational study with 20 young adults with DS and their main 

caregiver followed at the clinical outpatient clinic of a public and university hospital in 

the city of São Paulo. Were analyzed: social conditions, biochemical profile, average 

percentage caloric consumption, bioimpedance test, and level of physical activity. 

Results: 23 people with DS and their respective caregivers were selected. Three withdrew 

from participating in the project and our sample now had (n=9) 45% female, (n=11) 55% 

male and their main caregivers. The mean age of people with DS was 24.25±4.9 years 

and that of the main caregivers was 56.5±8.0 years. However, in early March, due to the 

COVID-19 pandemic, restrictions and social isolation imposed by the government of the 

city of SP began, interfering with usual activities, leading to an increase in sedentary 

lifestyle and a change in the food context. Thus, we chose to stop the study with the 

participants (n = 8) and their respective caregivers who had already collected the final 

data. All participants were classified as overweight. Fresh foods were the most consumed 

by people with DS, followed by ultra-processed foods. Caregivers also had a higher 

consumption of fresh and processed foods. The level of physical activity of the entire 

population studied did not show significant results after the intervention. However, EAN 

strategies improved the nutritional status of people with DS, but not their main caregivers. 

Conclusion: People with DS have potentially treatable clinical and nutritional conditions 

and EAN strategies can help improve their nutritional status, as well as that of their main 

caregivers. Associating overweight in people with DS exclusively to genetics can make 

it difficult to develop an individualized and effective treatment plan. The development of 

programs for nutritional monitoring assists in care and promotes quality of life in the adult 

phase of this population. 

 

Descriptors: Down syndrome; Caregivers; Intellectual disability; Obesity; Overweight; 

Food and nutrition education. 
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1.1 Síndrome de Down  

 

A síndrome de Down (SD) é uma condição humana geneticamente determinada 

caracterizada pela presença de 47 cromossomos, um a mais no par de número 21, 

denominada trissomia do cromossomo 21. O termo “síndrome” trata-se do conjunto de 

sintomas e sinais e “Down” é o sobrenome do médico e pesquisador John Langdon Down, 

o qual realizou a primeira descrição completa no ano de 1866.1,2 

 

No decorrer dos anos, mais precisamente na metade do século XX as pessoas com 

SD começaram atingir os 60 anos de idade, fato que mostra um aumento na expectativa 

de vida. Segundo os especialistas, a mudança nesse cenário pode estar atrelada aos 

investimentos em saúde, programas educacionais e inclusão social que resultam na 

melhora da qualidade de vida proporcionando o desenvolvimento da autonomia, mesmo 

sem previsão concreta dos resultados terapêuticos.3,4 Dados apontam que a incidência em 

SD no mundo é um em cada mil nascidos vivos, enquanto que no Brasil é um em cada 

700.5  

 

Apesar da melhora na expectativa e qualidade de vida ainda existem importantes 

desafios, uma vez que a SD está associada à características metabólicas e/ou 

fisiopatologias que podem interferir no estado nutricional, como: cavidade oral pequena, 

hipotonia muscular, língua protusa, deficiência de mastigação e deglutição, refluxo 

gastroesofágico, deficiência no controle da saciedade, taxa metabólica reduzida (gasto 

energético de repouso), hipotireoidismo, doença celíaca, atresia do esôfago, reto e ânus, 

cardiopatia congênita, baixa imunidade.6,7 Além disso, a obesidade tem sido descrita 

como frequente nessa população, associada a disfunção de hormônios da insulina e 

leptina.6
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1.2 Obesidade 

 

A obesidade é descrita como uma doença crônica de etiologia multifatorial que 

resulta em um balanço energético positivo e pode ser caracterizada por fatores endógenos 

(causas orgânicas ou genéticas) ou fatores exógenos, motivados por fatores ambientais.9,10 

É considerada como uma das condições clínicas associada a SD e com um aumento 

expressivo desde a década de 80 até os dias atuais, fator também observado na população 

sem SD.9,11  As décadas de 70, 80 e 90 foram marcadas pelo período denominado 

“transição nutricional”, no qual houve declínio da desnutrição e aumento no 

sobrepeso/obesidade, associado ao aumento da disponibilidade média de calorias para 

consumo, mudança nos papéis familiares e sociedade influenciando padrões 

alimentares.12,13  

 

Já em 2009, estudos demonstraram que a média calórica consumida foi superior 

ao recomendado (2.000 kcal/dia), fator que pode desencadear excesso de peso, aumentar 

o risco no desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) em todo o 

mundo, incluindo doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e câncer.14,15  

 

Na população com SD o diagnóstico de sobrepeso e obesidade é descrito como 

uma das condições de saúde com maior prevalência quando comparados a população sem 

SD. Estudos apontam que o diagnóstico em mulheres com deficiência intelectual (DI) 

dentre elas com SD é em torno de (23,1% a 58,5%) em comparação com (3,6% a 28%) 

das mulheres sem SD. Já os homens essa proporção varia de (11,7% a 26,5%) quando 

comparados com homens sem SD (3,9–23,1%).16  

 

A obesidade é uma importante questão de saúde pública que vem sendo discutida 

no Brasil e no mundo. Estima-se que em 20 anos 70% da população brasileira estará com 

excesso de peso.17, 18,19  
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Assim como na população em geral essa temática é também algo de grande preocupação 

no cotidiano das pessoas com SD, principalmente pela escassez de estudos que 

possibilitem o desenvolvimento de políticas públicas específicas para essa população, 

principalmente na fase adulta. Cronk20 e colaboradores publicaram os primeiros estudos 

que descreviam questões relacionadas a composição corporal das pessoas com SD, e 

desde então demais fatores (genéticos, fisiológicos e ambientais) vem sendo descritos na 

literatura. Entretanto, a descrição de estratégias para o tratamento nutricional e 

manejamento de peso são escassos.  

 

Em uma revisão de literatura, pesquisadores analisaram estudos entre 1988-2015, 

e concluiram que determinantes prováveis da obesidade na SD estavam relacionados com 

diminuição do gasto de energia em repouso, comorbidades, alimentação desiquilibrada, 

ausência na prática de atividade física e leptina aumentada.21  

 

O hormônio leptina é secretado pelo tecido adiposo que age no hipotálamo, 

suprindo o apetite e regulando o peso corporal. A hiperleptinemia nas pessoas com SD 

não está relacionado somente com a composição corporal, mas também uma base 

genética, fator provável para aumento da resistência a esse hormônio.22,23,24 

 

Além disso, fatores exógenos tem importante participação no diagnóstico da 

obesidade, como: desmame precoce e introdução de alimentos complementares 

inapropriados, relação familiar prejudicada, a não regulamentação de publicidade de 

alimentos,  sistema alimentares fragilizados em territórios de vulnerabilidade (desertos 

alimentares), falta de acesso e consumo de vegetais, frutas e alimentos de origem animal, 

proporcionando refeições monótonas (baixo teor nutricional acompanhado consumo 

elevado de alimentos ultraprocessados) considerado principal força motriz.25,26,27
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1.3 Pessoas com síndrome de Down e o contexto alimentar   

 

O hábito alimentar é caracterizado pela forma que pessoas ou grupos usam um 

determinado alimento e pode ser definido pelos costumes, cultura, influência familiar ou 

de amigos, renda, acesso e região onde cada pessoa vive.  É determinado na infância, 

transmitido pela família e sustentado por tradições. Essa formação, pode ou não contribuir 

na fase adulta para o diagnóstico de sobrepeso e obesidade.26, 28 

 

Desde os primórdios “comer” vai além de questões biológicas, ou seja, envolve 

questões culturais, socialização, disponibilidade, ambiente em que vivem. Nesse sentido 

o Guia Alimentar para a População Brasileira traz como debate a Comensalidade, no qual 

descreve que “comer” deve ser realizado em ambientes tranquilos e apropriados, em 

companhia, ter regularidade e atenção, o que permitirá iniciar ou manter relações com 

importantes valores significativos, entre elas o estreitamento de laços familiares, as trocas 

de valores que acontecem ao redor da mesa, concluindo que alimentação não é apenas 

“ingestão de nutrientes”. 19, 26, 29  

 

Partindo dessas questões, pesquisadores observaram que o processo de evolução 

da população vinha resultando na perda desses conceitos ao passo em que havia um 

crescente aumento no excesso de peso acompanhado de DCNTs. Por muito tempo as 

recomendações quanto a manutenção do estado nutricional adequado e uma alimentação 

saudável difundidas por Guias Alimentares eram baseadas na “ingestão de nutrientes”, 

embora o consumo de alimentos também fosse estimulado. Essas orientações em torno 

de nutrientes na maior parte das vezes transmitia a informação de forma equivocada, 

como por exemplo: ao falarmos quantas porções de carboidratos a pessoa deveria 

consumir no dia (pães, raízes, tubérculos, cereais açucarados, barras de cereais), sem 

mencionar distinções quanto ao grau de processamento e composição nutricional e a 

pessoa poder escolher entre um ou outro, e assim para os demais grupos alimentares. 

Essas informações eram transmitidas por profissionais e difundidas pelas indústrias. O 

que levou a uma importante transição epidemiológica. 30,31,32 Em 200933, a partir de uma 

publicação amplamente debatida: “Nutrition and health. The issue is not food, nor 

nutrients, so much as processing.” (Nutrição e Saúde. O problema não é a comida, nem 

os nutrientes, mas o processamento), as mudanças para a classificação dos alimentos de 
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acordo com o grau de processamento ganharam força, originando a classificação NOVA, 

que categoriza os alimentos em quatro grupos:  

  

• Alimentos in natura e minimamente processados: obtidos de plantas ou animais 

que podem ou não terem sofrido processos mínimos (refrigeração, limpeza, 

moagem), mas não os descaracteriza. Ex.: frutas, hortaliças, carnes, leite, ovos, 

grãos de milho em farinha e polenta, café torrado e moído, entre outros; 

• Ingredientes culinários processados: Substâncias extraídas de alimentos in natura 

e minimante processados a partir da prensagem, centrifugação e concentração. 

Ex.: açúcar obtido da cana ou beterraba, azeite extraído de azeitonas, sal marinho 

retirado da natureza, entre outros. 

• Alimentos processados: alimentos in natura e minimamente processados, 

submetidos ao processo industrial para adição de sal, açúcar ou outro ingrediente 

culinário para torná-los duráveis e com melhor palatabilidade. Ex.: conservas de 

legumes, frutas em calda e cristalizadas, entre outros; 

• Alimentos ultraprocessados: não são “alimentos”, mas formulações industriais 

fabricadas a partir de substâncias derivadas de alimentos (in natura e 

minimamente processados) ou sintetizadas de outras fontes orgânicas. Ex.: 

biscoitos, sorvetes, cereais açucarados, barrinhas de cereais, salgadinhos, sucos 

industrializados, refrigerantes, iogurtes, entre outros. 26,32  

 

Alimentos ultraprocessados são produzidos em larga escala e tem sido cada vez mais 

consumidos. Esse tipo de processamento origina em formulações atrativas, 

hiperpalatáveis, de baixo custo e fácil acesso. Por outro lado, são alimentos com alta 

densidade energética e tem associação com o quadro de obesidade da população.34  

 

Além dos fatores biológicos, psicológicos, cognitivos e sociais, o elevado consumo 

calórico acompanhado da baixa ingestão de vitaminas, minerais e fibras têm associação 

com o desencadeamento do excesso de peso, principalmente nas pessoas com DI.3 

Abdallah e colaboradores, realizaram um estudo sobre o estado nutricional de crianças e 

adolescentes com SD, estado nutricional classificado em sobrepeso e obesidade e um 

grupo controle com a mesma faixa etária e estado nutricional, sem SD. 
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Eles compararam parâmetros antropométricos e dietéticos, evidenciando que no grupo de 

crianças com SD o estado nutricional estava relacionado ao valor calórico diário 

excessivo: elevada ingestão de carboidratos, proteínas e gorduras, acompanhado do 

consumo insuficiente de vitaminas e minerais (vitaminas A e C, cálcio e zinco).35  

 

Ainda sobre o excesso de peso, são fatores desencadeantes a dificuldade em adquirir 

alimentos saudáveis em regiões vulneráveis conhecidas como desertos alimentares, a 

morosidade na regulação de alimentos por meio da mudança da rotulagem com 

advertência aos nutrientes críticos (sódio, gorduras e açúcares) em alimentos 

industrializados e substituição de alimentos in natura por ultraprocessados. Todo esse 

desequilíbrio além de contribuir para o aumento da obesidade influencia de modo 

desfavorável o meio ambiente, vida social e cultura.19, 26, 36  

 

Um estudo realizado por Canella et al.38 no qual analisaram associação entre a 

disponibilidade domiciliar de alimentos ultraprocessados e a prevalência de obesidade no 

Brasil entre 2008 e 2009 concluíram que essa disponibilidade estava diretamente 

associada com a prevalência de excesso de peso e obesidade. 

 

Não podemos nos esquecer ainda, que as práticas de alimentação são importantes 

determinantes das condições de saúde, que iniciam na infância e perpetuam-se no decorrer 

do desenvolvimento, estando condicionada ao poder aquisitivo das famílias, do qual 

dependem de fatores ambientais, o acesso, a disponibilidade, a quantidade e a qualidade 

dos alimentos consumidos.13   

 

Em síntese, alimentos específicos, preparações culinárias e modos particulares de se 

alimentar, fazem parte da construção da cultura de uma sociedade, além de estarem 

relacionados com o modo de ser e agir das pessoas, gerando a sensação de pertencimento 

e autonomia. O alimento é capaz de gerar o prazer e bem-estar.37 Portanto, hábito 

alimentar está diretamente interligado a educação, acesso, hábitos e costumes da 

família.38  

 

Desse modo, profissionais da saúde não devem direcionar seus cuidados somente a 

combinação de estratégias de “restrição calórica e prática de exercício físico”, mas sim 
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desenvolver um olhar abrangente, considerando que a obesidade se tornou uma pandemia 

global, afetando também as pessoas com SD, e se caracterizando como uma importante 

questão de saúde pública a ser debatida. Nesse sentido, utilizar estratégias de Educação 

Alimentar e Nutricional (EAN), direcionadas as necessidades de cada pessoa pode ser 

uma importante ferramenta o que irá permitir um tratamento eficaz.27 

 

 

1.4 Educação Alimentar e Nutricional 

 

A EAN inclui, entre outros objetivos, o de transmitir informações e comunicar 

conceitos de nutrição junto do sujeito, buscando entender sua história de vida, sua 

inserção social, cultural e seus significados afetivos que dão sentido às práticas de 

alimentação, que podem ser passadas de geração a geração como as que são construídas 

nas novas formas de viver.39 

 

Embora os comprometimentos e complicações próprias da SD interfiram de 

maneira significativa no estado nutricional, contribuindo assim para o ganho de peso 

(balanço energético positivo), o cuidado nutricional deve se pautar em estratégias de 

educação em saúde, abrangendo não só o paciente, mas também o seu núcleo familiar. 

Cabe salientar que os principais cuidadores têm papel fundamental, visto que são esses 

que muitas vezes direcionam e concretizam as escolhas alimentares. O processo de EAN 

tem como objetivo alcançar o entendimento e conscientização para escolhas alimentares 

saudáveis, associadas ao valor energético necessário. Podem haver outros objetivos 

específicos relativos ao acompanhamento nutricional, quando em casos de patologias e 

comorbidades associadas.39, 40 

 

Uma alimentação variada e equilibrada não é somente uma escolha individual, já 

que é influenciada por fatores de natureza física, econômica, política, cultural ou social, 

que podem influenciar positiva ou negativamente o padrão de alimentação das pessoas.24 

Desta forma, entender as necessidades individuais da pessoa e do seu núcleo familiar, 

propicia o surgimento de estratégias de educação “criando o desejo” de mudar.38  
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A EAN utiliza instrumentos e estratégias de apoio às pessoas, famílias e 

comunidade para que adotem práticas alimentares promotoras da saúde facilitando a 

compreensão dos fatores determinantes dessas práticas. Suas ações devem ser 

desenvolvidas por diversos setores incluindo saúde, educação, desenvolvimento social, 

desenvolvimento agrário e habitação. Espera-se que essas ações possam contribuir para 

o fortalecimento dos sujeitos na busca de tomada de decisões transformando sua 

realidade.26  

 

Ao desenvolvermos um programa voltado as pessoas com DI, seus cuidadores 

também devem ser envolvidos no processo, visto que além desses participarem 

ativamente nos cuidados das pessoas com SD, grande parte da tomada de decisões dessas 

pessoas são realizadas por seus familiares ou um principal cuidador.  

 

Tendo em vista que essas estratégias podem auxiliar de forma positiva o contexto 

alimentar da população e o fato de existirem poucos estudos na literatura acerca de 

programas que a utilizem para o manejo na perda de peso e manutenção do estado 

nutricional adequado de pessoas com SD e seus principais cuidadores, nossa hipótese foi  

que intervenção baseada em estratégias de EAN poderiam contribuir para melhora no 

estado nutricional dessa população. 
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2. Objetivo Geral 

  

Analisar o estado nutricional e hábito alimentar de jovens e adultos com SD e do seu 

principal cuidador antes e depois do desenvolvimento de um programa de EAN. Verificar 

se essas estratégias podem auxiliar na melhora do seu estado nutricional. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

- Analisar antes e após intervenção, a díade (pessoa com SD e seu principal cuidador) o 

consumo médio calórico de acordo com o grau de processamento dos alimentos, o índice 

de massa corporal (IMC) e a classificação do estado nutricional; 

 

- Analisar anterior a intervenção a auto percepção corporal das pessoas com SD por meio 

de escala de silhueta; 

 

- Analisar no decorrer da intervenção a adesão de todos os participantes e identificar as 

principais barreiras que dificultam a prática de atividade física; 

 

- Analisar antes e após intervenção o perfil bioquímico para identificar presença de 

dislipidemias, diabetes tipo 2, hipotireoidismo e deficiência de micronutrientes (ferro, 

cálcio, folato, zinco, vitamina D e B12), composição corporal e a relação cintura/estatura 

da pessoa com SD.
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3. Métodos 

 

Trata-se de um estudo longitudinal, de natureza qualitativa e quantitativa, cujo a 

proposta foi desenvolver atividades de EAN para pessoas com SD e seu principal 

cuidador, a fim de verificar se essas estratégias poderiam auxiliar na promoção e 

manutenção de um estado nutricional adequado. 

 

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos 

de Pesquisa, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (CAPPesq), n° Parecer: 3.731.309 e Certificado de Apresentação para Apreciação 

Ética (CAAE) n° 96615118.0.0000.0068 (anexo A). 

 

Todos os sujeitos incluídos no estudo foram convidados a participar de forma 

voluntária, não sendo prevista nenhuma forma de recompensa ou prejuízo por não aderir. 

Após esclarecidos acerca dos métodos do estudo, o principal responsável assinou para 

ambos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (anexo B).  

 

3.1 Coleta dos dados 

 

Foram selecionadas pessoas com SD atendidas no Ambulatório de Clínica Geral 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 

localizado na zona oeste do município de São Paulo e seus principais cuidadores. A coleta 

de dados iniciou-se em novembro de 2018 e foram programados 16 encontros 

contemplando os seguintes itens: triagem, avaliação dietética e antropométrica inicial e 

final, bem como os encontros para realização das atividades EAN. A coleta de dados e 

desenvolvimento do estudo compreendeu as seguintes etapas: de novembro de 2018 à 

dezembro de 2019 selecionamos os pacientes e coletamos todos os dados iniciais, 

realizamos os encontros para o desenvolvimento das atividades de EAN. De janeiro a 

março de 2019 iniciamos a coleta de dados finais. Entretanto, em março de 2019 por conta 

da pandemia do COVID-19 tiveram início as restrições de circulação e isolamento social 

impostas pelo governo da cidade de SP. Além disso nossos pacientes pertenciam ao grupo 

de risco, como também houve uma mudança no contexto alimentar e demais atividades 

realizadas habitualmente. 
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3.2 Amostra e critérios de inclusão e exclusão 

 

Por tratar-se de um serviço novo incluído no Ambulatório de Clínica Médica, 

nossa amostra inicial foi de 23 pessoas com SD. Os critérios de inclusão foram a 

assinatura do TCLE, diagnóstico clínico de síndrome de Down e idade de 19 a 35 anos. 

Foram excluídas pessoas com ostomias, diagnóstico de doença de Hirschsprung, 

deficiência intelectual grave, cardiopatia descompensada e alergias alimentares. 

 

3.3 Avaliação pré-intervenção 

 

O perfil dos participantes com SD foi traçado no primeiro encontro após anamnese 

clínica, análise de parâmetros bioquímicos, variáveis socioeconômicas, avaliação 

nutricional e antropométrica. Para o principal cuidador os critérios adotados foram 

avaliação dietética, mensuração de peso, estatura e cálculo do IMC. 

 

3.3.1 Anamnese clínica e nutricional 

 

Anamnese: Os itens abordados para as pessoas com SD foram: sexo, idade, 

escolaridade, profissão e/ou ocupação, renda familiar, início da introdução alimentar, 

mastigação e deglutição, patologia e/ou sintomas associados, uso de medicamentos e 

hábito intestinal (Anexo C).  

 

Análise bioquímica: De acordo com o protocolo de acompanhamento ambulatorial 

de atendimento a jovens e adultos com SD do Hospital das Clínicas, foram solicitados na  

primeira consulta médica exames de glicemia de jejum, hemoglobina glicada, hemograma 

completo, colesterol total e frações, triglicérides, dosagem sequencial do hormônio 

tireoestimulante (TSH) e tiroxina (T4 total e livre), anticorpo anti-endomísio e anti-

gliadina, paratohormônio (PTH), dosagem sérica de micronutrientes como ferro, vitamina 

D e B12. Esses exames também foram solicitados ao término da intervenção nutricional. 
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3.3.2 Avaliação Dietética: análise do consumo alimentar 

 

Para análise da média calórica de cada díade foram utilizados os seguintes instrumentos: 

 

Recordatório de 24 horas (Anexo D), que foi aplicado pelo pesquisador 

responsável antes e após a intervenção nutricional. Para auxiliar nas respostas foi utilizado 

o manual fotográfico de quantificação alimentar composto por imagens de diferentes 

tamanhos de alimentos, preparações e medidas caseiras.41 

 

O principal cuidador respondeu em relação ao consumo de todos os alimentos e 

bebidas com sua respectiva forma de preparo e quantidade que a pessoa com SD havia 

consumido 24 horas precedentes (dia anterior) à entrevista.  Além de relatar os horários 

das refeições, a hora em que acordou e que foi dormir.42 Durante a entrevista a pessoa 

com SD participava e contribuía com as respostas. Depois o principal cuidador respondeu 

referente ao seu próprio consumo.  

 

Para as entrevistas que tinham como resposta as 24 horas precedentes do final de 

semana foi solicitado que o principal cuidador descrevesse o consumo alimentar de um 

dia habitual, uma vez que a rotina de horário das refeições e tipo de preparações 

apresentam alterações. 

  

Questionário de Frequência Alimentar (QFA): foi utilizado QFA (anexo E) 

validado42 e adaptado para forma quantitativa, onde o entrevistado (principal cuidador) 

relatou o tamanho das porções consumidas por ele e pela pessoa com SD. Assim como o 

recordatório de 24h o QFA também foi aplicado antes e após a intervenção nutricional. 

O QFA era composto por uma lista de 38 alimentos com frequência de consumo (de 

uma a 10 vezes) de acordo com a unidade de tempo (diária, semanal, mensal, anual). 

 

Para análise dos dados o método utilizado foi baseado no estudo realizado por Berti e 

colaboradores (2019), no qual as quantidades dos alimentos relatadas no QFA foram 

transformadas em medida caseira (mililitros ou gramas), posteriormente a frequência de 

consumo relatada foi transformada em diária e desse modo foi realizado o cálculo 

energético de cada alimento com apoio da Tabela de Composição dos Alimentos da USP.
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Por exemplo: se o consumo do arroz na refeição foi referido na quantidade de uma 

colher de servir e frequência de duas vezes na semana, transformamos a medida caseira 

em gramas e dividimos por sete dias da semana, com o resultado multiplicamos essa 

quantidade por dois (o consumo relatado) e posteriormente multiplicamos pelo valor 

calórico designado.43,44 

 

Após realizar os cálculos dos alimentos estratificamos estes de acordo com a 

classificação NOVA: alimentos in natura e minimamente processados, preparações e 

ingredientes culinários, alimentos processados e ultraprocessados.32  

 

Com o total de calorias de cada alimento foi possível identificar o percentual de 

consumo de cada grupo alimentar. 

 

3.3.3 Avaliação da Percepção Corporal 

 

Na avaliação da percepção corporal das pessoas com SD utilizamos a Escala de 

silhuetas proposta por Stunkard e colaboradores45 (Figura 1). A imagem foi apresentada 

durante o atendimento e solicitado que a pessoa com SD escolhesse o número da figura 

que acreditava parecer com sua imagem corporal atual e também a que deseja ter 

(acreditava ser a ideal), durante a aplicação do instrumento foi solicitado que o cuidador 

permanecesse afastado, para que não houvesse interferência nas respostas. 

 

A escala apresenta dezoito imagens de figuras humanas dividida em nove 

desenhos de silhuetas femininas e nove masculinas com variações de tamanho corporal, 

que representam o diagnóstico nutricional de magreza (Imagem 1) a obesidade mórbida 

(Imagem 9). Para a conclusão do resultado, foi subtraído o número da aparência corporal 

real da aparência corporal ideal, podendo o resultado variar de -8 a +8. Posterior ao 

cálculo, os valores apresentados foram classificados em: satisfeito com sua aparência 

(valor igual a zero), insatisfação pelo excesso de peso (valores positivos maiores que zero) 

e insatisfação pela magreza (valores negativos).46,47,48 
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Fonte: Stunkard AJ, et al., 1983.  

Figura 1. Escala de silhuetas proposta por Stunkard e colaboradores 

 

3.3.4 Análise da composição corporal e dados antropométricos 

 

A análise da composição corporal das pessoas com SD foi obtida por meio da 

aferição de: peso, estatura, cálculo do IMC, circunferência da cintura com posterior 

cálculo da relação cintura/estatura, teste de bioimpedância octopolar e mensuração de 

dobras cutâneas.  Para os principais cuidadores a análise desta variável foi obtida pelas 

medidas de peso, estatura e cálculo de IMC.  

 

Peso: Para todos os participantes do estudo foi solicitado que estivessem trajando roupas 

leves, sem calçados e em posição ortostática no momento da aferição. Os dados foram 

obtidos por meio de balança digital com capacidade de até 200kg da marca Filizola®, 

previamente calibrada.49 

 

Estatura: Assim como peso, a estatura também foi mensurada em toda amostra por meio 

da utilização de estadiômetro da marca Sanny® com amplitude de medição de 80cm a 

220cm (2,20 metros) fixo na parede. No momento da aferição a pessoa foi orientada ficar 

ereta, descalça, com os braços estendidos ao longo do corpo, cabeça livre de adereços e 

posicionada no centro do equipamento. Posteriormente foi orientada olhar para um   ponto 

fixo na altura dos olhos conforme o plano de Frankfurt.49,50

Magreza Eutrofia Sobrepeso Obesidade 
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Circunferência da cintura: Para obtenção do valor da circunferência foi utilizada trena 

antropométrica da marca Sanny® modelo com trava confeccionado em fibra de vidro 

com 150 cm de comprimento.  A mensuração deu-se pela medida da linha da cintura, no 

ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca.10 

 

Relação cintura-estatura: Com os dados da aferição da cintura e estatura em 

centímetros(cm)15   foi realizado o cálculo (circunferência da cintura dividida pela altura). 

Para avaliação do resultado obtido foi considerado o valor com base no ponto de corte de 

0,5 (a cintura deve ser menor que a metade da altura).10 

 

Índice de massa corporal (IMC): Foi calculado por meio da divisão do peso (em kg) 

pela altura (em metro) elevada ao quadrado (kg/m²).10 

 

Para classificação do estado nutricional de acordo com IMC das pessoas com SD 

optou-se por utilizar os indicadores propostos pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS)51,40, uma vez que as curvas específicas para essa população comtemplam os 

marcadores de IMC até a faixa etária dos 18 anos completos e de (altura e peso para idade) 

até 20 anos completos.   Para os principais cuidadores que comtemplavam a faixa etária 

de até 59 anos utilizou-se o mesmo indicador (Tabela 1). Em relação aos cuidadores com 

idade igual ou superior a 60 anos (Tabela 2) utilizamos os indicadores propostos pela 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).52  
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Tabela 1. Pontos de corte de IMC estabelecidos para adultos 

 

IMC Classificação 

< 18,5 Baixo Peso 

18,5 – 24,9 Eutrofia 

25,0 – 29,9 Sobrepeso 

30,0 – 34,9 Obesidade I 

35,0 – 39,9 Obesidade II 

≥ 40,0 Obesidade III 

Fonte: WHO, 2000. 

 

Tabela 2. Pontos de corte estabelecidos para idosos ≥ 60 anos 

 

IMC Classificação 

< 23 Baixo Peso 

23,0 – 28,0 Eutrofia 

28,0 – 30,0 Sobrepeso 

≥ 30,0 Obesidade 

Fonte: OPAS, 2001. 

 

 

A mensuração das dobras cutâneas baseou-se no protocolo de sete dobras (Quadro 

1) descrito por Jackson e Pollock.53, 54 Foi utilizado adipômetro da marca Sanny® com 

resolução em milímetros, faixa de medição de zero a 55mm e tolerância de ± 1mm em 

55mm. A aferição foi realizada por um único avaliador antes e após a intervenção, em 

uma sequência de três medidas em circuito, respeitando o tempo de pausa, ou seja, foi 

realizada a primeira avaliação completa (das sete dobras) e na sequência repetiu-se o 

procedimento mais duas vezes, obtendo-se a média de valores. Com os resultados obtidos 

inserimos na equação de Jackson e Pollock53,54 (Tabela 3), para estimar a densidade 

corporal (DC) de cada um deles e assim aplicar esse valor na equação de Siri55 (Tabela 

3), determinando o percentual de gordura corporal. Os resultados foram classificados de 

acordo com sexo e idade (Tabela 4 e 5).
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Tabela 3. Fórmulas para cálculo da densidade corporal e percentual de gordura corporal 

 

 

Densidade 

corporal 

 Feminino D = 1,097 - 0,00046971(X1) + 0,00000056 (X12) - 0,00012828 (X2) 

 Masculino D = 1,112 - 0,00043499 (X1) + 0,00000055 (X12) - 0,00028826 (X2) 

  X1: soma das dobras cutâneas (mm) torácica, axilar, tricipital, subescapular, 

abdominal, supra-ilíaca e coxa X2: idade (anos) 

% Gordura 

corporal 

 %G = [(4,95/D) - 4,5] x 10055 

Fonte: Jackson AS & Pollock ML, 1978; Jackson AS & Pollock ML, 1980; Siri WE, 

1961. 

 

Tabela 4. Classificação do percentual de gordura, sexo masculino 

 

 

Classificação 

Idade 

18 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 

Muito baixo <4 <8 <10 <12 <13 

Excelente 4 a 6 8 a 11 10 a 14 12 a 16 13 a 18 

Muito bom 7 a 10 12 a 15 15 a 18 17 a 20 19 a 21 

Bom 11 a 13 16 a 18 19 a 21 21 a 23 22 a 23 

Adequado 14 a 16 19 a 20 22 a 23 24 a 25 24 a 25 

Moderadamente alto 17 a 20 21 a 24 24 a 25 26 a 27 26 a 27 

Alto 21 a 24 25 a 27 26 a 29 28 a 30 28 a 30 

Muito alto >24 >27 >29 >30 >30 

Fonte: Pollock M & Wilmore JH, 1993. 

 

Tabela 5. Classificação do percentual de gordura sexo feminino 

 

 

Classificação 

Idade 

18 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 

Muito baixo <13 <14 <16 <17 <18 

Excelente 13 a 16 14 a 16 16 a 19 17 a 21 18 a 22 

Muito bom 17 a 19 17 a 20 20 a 23 22 a 25 23 a 26 

Bom 20 a 22 21 a 23 24 a 26 26 a 28 27 a 29 

Adequado 23 a 25 24 a 25 27 a 29 29 a 31 30 a 32 

Moderadamente alto 26 a 28 26 a 29 30 a 32 32 a 34 33 a 35 

Alto 29 a 31 30 a 33  33 a 36 35 a 38 36 a 38 

Muito alto >31 >33 >36 >39 >38 

Fonte: Pollock M & Wilmore JH, 1993.
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Quadro 1. Descrição da mensuração das Dobras Cutâneas 

 

 

Dobra 

Tricipital 

Foi solicitado que a pessoa com SD que permanecesse com o 

braço relaxado e flexionado em direção ao tórax para formar 

um ângulo de 90°. Posteriormente foi realizada a marcação do 

ponto médio entre o acrômio e o olécrano e nesse mesmo 

ponto separou-se levemente a dobra cutânea e realizou-se a mensuração 

 

 

Dobra 

subescapular 

 

Para tomada dessa medida foi localizado o ponto abaixo do 

ângulo inferior da escápula e a pele levantada 1 cm abaixo do 

ângulo inferior da escápula, proporcionando um ângulo de 45° 

entre esta e a coluna vertebral, mantendo sempre os braços e 

ombros relaxados. Desse modo foi realizada a leitura do valor obtido 

 

 

Dobra 

supra ilíaca 

 

Foi determinado por meio do ponto médio em a última costela 

e acima da crista ilíaca, na linha axilar média. Foi solicitado a 

pessoa com SD que ficasse em pé, com os pés juntos e os 

braços inclinados para o lado. Depois de corretamente 

posicionado a dobra foi pinçada com os dedos 1cm anterior à linha axilar média 

 

 

Dobra 

abdominal 

Aproximadamente a dois cm à direita da borda lateral da 

cicatriz umbilical foi realizada a marcação do ponto e em 

seguida realizada a mensuração da dobra paralelamente ao 

eixo longitudinal do corpo 

 

Dobra peitoral 

ou torácica 

 

Foi medida na metade da distância entre a linha axilar anterior 

e o mamilo nas pessoas com SD do sexo masculino e a um terço 

da linha axilar anterior, para as pessoas com SD do sexo 

feminino 

Dobra 

Coxa 

Foi mensurada paralelamente ao eixo longitudinal da perna no 

músculo do reto femoral com metade da distância do ligamento 

inguinal e o bardo superior da patela 

 
Continua 
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Quadro 1. Descrição da mensuração das Dobras Cutâneas 

 

 

Dobra 

axilar média 

 

Mensurada no ponto médio localizado em cima da linha axilar 

média ao nível do processo xifoide 

 

 

Fonte: Jackson AS & Pollock ML, 1978; Jackson AS & Pollock ML, 1980; Sanny, 2020. 

 

 

Teste de Bioimpedância Elétrica: O teste foi realizado por um técnico previamente 

treinado e funcionário do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo – departamento de endocrinologia, treinado e designado 

somente para essa atividade, antes e depois da intervenção.  

 

Para a realização do teste os principais cuidadores receberam instruções de como 

auxiliar as pessoas com SD quanto ao preparo necessário, sendo: 24 horas anterior à data 

do exame não deveriam consumir alimentos e bebidas que tivessem em sua composição 

cafeína, não ingerir bebidas alcóolicas, diuréticas e à base de cola e realizar boa hidratação 

no decorrer do dia (ao menos oito copos de 200mL de água). Nas oito horas precedentes 

ao exame não realizar atividade física. Era critério de exclusão a realização do teste, ser 

portador de marca-passo e no caso das mulheres, caso coincidisse com período pré-

menstrual o teste era remarcado. No dia do exame foi solicitado que estivessem em jejum 

total de quatro horas e trajando roupas leves. O preparo foi necessário para evitar 

alterações eletrolíticas do corpo 10,59  

 

No dia do teste foi solicitado que a pessoa com SD subisse ao centro da balança 

descalço e sem acessórios de metal. O equipamento utilizado foi InBody720 - Biospace, 

Seul, Coreia do Sul (Figura 2), o qual realizou a análise da composição corporal por meio 

de um táctil octopolar de impedância bioelétrica (um sistema de eletrodos que mede 

separadamente a impedância do tronco, braços e pernas do indivíduo em 6 diferentes 

frequências (1, 5, 50, 250, 500 e 1000 kHz) permitindo a avaliação segmentada do corpo, 

gerando resultados das porcentagens da massa corporal: gorda, magra, livre de gordura 

Continuação 
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muscular esquelética e gordura visceral área (cm2).59 O equipamento possui 

confiabilidade teste-pré-teste e precisão.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Imagem ilustrativa do aparelho de InBody 720 

 

3.3.5 Nível de atividade física  

 

O nível de atividade física diário (Anexo F) dos participantes do estudo foi analisado 

a partir do número de passos por um período de sete dias em três momentos: fase 1 - no 

início da intervenção (no primeiro encontro), fase 2- após seis encontros e fase 3 - no 

penúltimo encontro. Para análise utilizamos o pedômetro (Power Walker PW-610 - 

Yamax® Japão, modelo (48,8x70,7x14,4 mm), com (34g) composto por um feixe 

horizontal suspenso e cristal piezoelétrico. O aparelho registrava tanto os passos em 

velocidade leve quanto atividades em intensidade moderada (em uma velocidade superior 

a 110 passos por minuto).61  

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Imagem ilustrativa do aparelho Power Walker PW-610
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      Antes de colocar o aparelho na pessoa com SD e seu principal cuidador foi solicitado 

que ambos caminhassem naturalmente em um intervalo de 10 passos, para a realização 

da medida (ponta a ponta da passada) na distância percorrida. Posteriormente foi realizado 

a divisão da distância percorrida por 10, afim de se obter o valor médio de um passo (cm), 

conforme orientações do fabricante.62,63 Com o valor encontrado inserimos na memória 

do aparelho e também o valor peso corporal (kg) atual. 

 

Todos os participantes foram orientados quanto aos cuidados para utilização do 

pedômetro, uma vez que levariam para casa e ficariam durante o período de registro. 

Foram também orientados a utilizá-lo o dia inteiro retirando-o apenas na hora do banho, 

exercícios aquáticos, na hora de dormir e anotarem os valores dos passos obtidos (Anexo 

G). Ao término desses sete dias os aparelhos e anotações com o número total de passos 

foram entregues a pesquisadora.  

 

3.3.6 Barreiras relacionadas a prática de atividade física 

 

 Foi aplicado um questionário63 para todos os participantes com 11 questões que 

relacionadas as barreiras poderiam impedir a prática de atividade física (Anexo H). As 

respostas variavam de sempre, quase sempre, às vezes, raramente e nunca. 
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Intervenção 
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4. Intervenção Nutricional 

 

Após realizada a avaliação dietética, bem como aplicação dos demais protocolos os 

participantes iniciaram os atendimentos nutricionais com periodicidade mensal (1x/mês) 

e duração de 60 min (cada atendimento), totalizando 10 encontros para aplicação das 

estratégias de EAN. Foram destinados três encontros para realização da avaliação inicial 

e três para avaliação final. 

 

Nesses encontros os participantes receberam orientações individualizadas e com o 

principal cuidador, considerando-se suas especificidades e o estabelecimento de duas a 

três metas a serem realizadas até o próximo encontro. Buscou-se dentro da realidade da 

pessoa exemplos práticos para o processo de educação alimentar e nutricional, 

estimulando o aprendizado desses conceitos, assimilação e reprodutibilidade.64  

 

Desta forma para o desenvolvimento da intervenção nutricional, foi adotada 

linguagem acessível baseando-se nos dez passos para uma alimentação saudável do Guia 

Alimentar para População Brasileira.26 Para cada passo foi idealizado uma estratégia 

(Quadro 2) com apoio de material didático de EAN: figuras do Instrumento Imaginético65 

(Anexo I), materiais desenvolvidos pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS)/ 

Departamento de Atenção Básica (DAB) - Ministério da Saúde 66  e vídeos desenvolvidos 

pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde Pública da Universidade 

de São Paulo (NUPENS) em parceria com site Panelinha 67, explorando os conceitos de 

comida de verdade, sazonalidade, caracterização dos alimentos: in natura e minimamente 

processados, processados e ultraprocessados26
, como interpretar a informação nutricional 

presente nos rótulos de alimentos (com suas marcas devidamente cobertas). 
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Tabela 6. Descrição das Estratégias de Educação Alimentar e Nutricional 

 

Dez passos para uma alimentação 

saudável e adequada 

Estratégia Objetivo Combinados 

1.Fazer dos alimentos in natura ou 

minimamente processados a base 

da sua alimentação. 

1) Vídeo: O novo guia alimentar 

(Figura 4) 

https://youtu.be/x5EwVBmVk8o; 

2) Safra e sazonalidade, aproveitamento 

integral dos alimentos (fibras, vitaminas 

e minerais). 

Apresentação do guia alimentar 

para população brasileira, abordar 

a importância e benefícios ao 

consumir os alimentos da safra e 

como aproveitar de forma integral 

1) Estimular o consumo de hortaliças e 

legumes em duas refeições no dia; 

2) Preparar uma receita utilizando cascas, 

talos e folhas que seriam descartadas 

(Anexo J) 

 

 

2. Utilizar óleos, gorduras, sal e 

açúcar em pequenas quantidades 

ao temperar, cozinhar alimentos e 

nas preparações culinárias. 

1) Como usar ervas e condimentos 

naturais em diversos tipos de 

preparações; 

2) Demonstração de figuras com a 

quantidade de açúcar em alimentos 

industrializados (Figuras 5);67 

3) Vídeo:  O que é alimentação 

saudável? https://youtu.be/Ltt6si2U39I. 

 

Explicar o que são alimentos in 

natura e minimamente 

processados e incentivar 

diminuição no consumo de 

gorduras, açúcares e temperos/ 

caldos industrializados.  

1) Ensinar a preparar sal de ervas; 

2) Orientar diminuição no consumo de 

frituras e bebidas açucaradas (no máximo 

1x/semana)  

3.Limitar o consumo de alimentos 

processados. 

1) Esclarecer e exemplificar o que são 

alimentos processados; 

2) Vídeo: Como mudar a alimentação 

de casa? 

https://youtu.be/KveraIMCv_g. 

 

Explicar o que são esses alimentos 

e a importância em diminuir seu 

consumo. Falar da importância do 

planejamento das compras e 

preparações para serem 

consumidas no decorrer da 

semana 

1) Fazer lista de compras 

2) Preparar pratos ou marmitas para serem 

congeladas e consumidas no decorrer da 

semana 

                                                        

                                                                                                                                                                                                            Continua 

https://youtu.be/x5EwVBmVk8o
https://youtu.be/Ltt6si2U39I
https://youtu.be/KveraIMCv_g
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Continuação 

Tabela 6. Descrição das Estratégias de Educação Alimentar e Nutricional 

 

Dez passos para uma alimentação 

saudável e adequada 

Estratégia Objetivo Combinados 

4.Evitar o consumo de alimentos 

ultraprocessados 

1)  Apresentação de figuras de 

alimentos que ilustram; quantidade de 

sódio e açúcar 

2) Vídeo:  Como saber se o alimento 

é saudável? 

<https://youtu.be/B3PMNQD_lD8>; 

3) Vídeo: Você tem o direito de saber 

o que come 

<https://youtu.be/FTrZergNQVs> 

(Figura 6). 

Explicar o que são alimentos 

ultraprocessados e como identifica-

los  

1) Diminuir de forma gradativa o 

consumo de alimentos ultraprocessados, 

evitando ao máximo seu consumo; 

2) Preparar pratos caseiros. 

5.Comer com regularidade e 

atenção, em ambientes apropriados 

e, sempre que possível, em 

companhia 

1)Discussão do item do Guia “O ato 

de comer e a comensalidade”; 

2) Vídeo: Como fazer comida de 

verdade só pra mim? 

<https://youtu.be/-9-KmvoAjY8>. 

 

Incentivar a importância em 

realizar as refeições acompanhado, 

sentado à mesa, evitar atividades 

que distraiam (assistir TV e mexer 

em celular) 

1) Evitar assistir TV ou mexer no celular 

enquanto realiza as refeições; 

2) Realizar ao menos uma das refeições 

com a família reunida. 

6. Fazer compras em locais que 

ofertem variedade de alimentos in 

natura ou minimamente processados 

1) Incentivar a busca por feira, 

sacolões, entrepostos; 

2) Vídeo: Como posso comer comida 

de verdade sem gastar mais? 

<https://youtu.be/MqhnwpB6DXc>. 

 

Orientar sobre a importância 

nutricional e financeira em 

comprar alimentos frescos. 

Reforçar o tema trabalhado no 

primeiro encontro (sazonalidade) e 

o aproveitamento integral do 

alimento. 

1) Incentivar a compra de alimentos in 

natura em feiras, sacolões ou direto de 

produtores quando possível.; 

2) Entrega de receitas para compor uma 

refeição: arroz e picadinho de carne com 

talos, salada de folhas de brócolis, sorvete 

de fruta congelada. 

 

Continua 

https://youtu.be/B3PMNQD_lD8
https://youtu.be/FTrZergNQVs
https://youtu.be/-9-KmvoAjY8
https://youtu.be/MqhnwpB6DXc
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Fonte: Ministério da Saúde, 2014; Micali FG & Garcia RWD, 2014; Panelinha, 2020; Guia Alimentar para a População Brasileira, 2020; 

Aliança pela alimentação saudável, 2020. 

                        Continuação 

          Tabela 6. Descrição das Estratégias de Educação Alimentar e Nutricional 

 

Dez passos para uma alimentação 

saudável e adequada 

Estratégia Objetivo Combinados 

7. Desenvolver, exercitar e partilhar 

habilidades culinárias 

1) Como preparar os alimentos; 

2) Vídeo: Habilidades culinárias 

<https://youtu.be/9iZGI4b54wI>. 

 

Incentivar os principais cuidadores a 

preparem os alimentos junto as 

pessoas com SD e compartilhar 

tarefas simples de serem executadas 

1) Estabelecer quais tarefas podem ser 

executadas pelas pessoas com SD de 

forma a inseri-los e desenvolver 

autonomia 

 

 

8. Planejar o uso do tempo para dar à 

alimentação o espaço que ela merece 

1) A Importância da lista de 

compras, organização das 

preparações para semana; 

2) Custo x Planejamento. 

Orientar sobre a importância em se 

programar para realizar compra de 

gêneros alimentícios, considerando o 

grau de processamento dos alimentos 

associados à renda familiar 

1) Reforçar metas do terceiro encontro 

9. Dar preferência, quando fora de 

casa, a locais que servem refeições 

feitas na hora; 

1) Reforçar o que acarreta o 

consumo excessivo de fast food; 

2)Vídeo: Como comer bem na rua? 

<https://youtu.be/HxmVVCI-9q0>. 

 

Orientar sobre opções de alimentos 

possíveis de serem consumidos fora 

de casa, estratégias para manter a 

qualidade e segurança das 

preparações.   

1) Estabelecer alimentos ou preparações 

que podem ser levadas para serem 

consumidas fora do ambiente doméstico 

10. Ser crítico quanto a informação, 

orientação e mensagens sobre 

alimentação veiculadas em 

propagandas comerciais 

1) Exposição de rótulos e discussão 

da informação nutricional; 

2)Vídeo: Você sabe o que você 

come? 

<https://youtu.be/XJfZJfc56lY> 

 

Ensinar como ler rótulos de alimentos 

e lista de ingredientes 

1) Ler rótulos e ao encontrar de uma a três 

palavras que não reconhece como 

ingredientes ou comida de verdade não 

comprar o produto (palavras descritas 

previamente e entregue ao principal 

cuidador) 

2) Verificar a ordem decrescente dos 

alimentos (observar qual aparece primeiro 

e se é considerado “bom”) 

https://youtu.be/9iZGI4b54wI
https://youtu.be/HxmVVCI-9q0
https://youtu.be/XJfZJfc56lY
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Figura 6: Você tem o direto de saber o que come 

(vídeo)              
 

Figura 5. Instrumento imagético 
 

Figura 7: Instrumento imagético 
 

Figura 4. O novo guia alimentar (vídeo) 
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5. Análise de dados  

 

 Os resultados estão apresentados em média, desvio padrão (M±DP) e 

porcentagem (%). Utilizamos o programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

versão 22 para as análises. Para as variáveis sem distribuição normal realizamos o teste 

de normalidade Shapiro-Wilk. Aplicamos também o Teste T de amostras independentes 

e pareadas, com nível de significância p<0,05. A análise entre grupos ocorreu em dois 

momentos:  dados coletados de todos os participantes incluídos no estudo e desses os que 

haviam realizado a avaliação final, anterior as restrições ocasionadas pela pandemia do 

COVID-19. 
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6. Resultados Pré-Intervenção 

 

6.1 Caracterização da amostra das pessoas com síndrome de Down 

 

Foram selecionados 23 participantes e seus principais cuidadores. Três não 

puderam dar continuidade no acompanhamento ambulatorial: um passou a ter medo de 

andar de condução, um a mãe era idosa e ficou doente e não havia outro cuidador que 

pudesse acompanhá-lo e o terceiro desistiu devido a localização ser distante de sua 

residência. Assim, nossa amostra passou a ter 20 pessoas com SD e seus principais 

cuidadores. Dos 20 participantes com SD 45% (n=9) era do sexo feminino e 55% (n=11) 

do sexo masculino (Tabela 7). A média de idade era de 24.25±4,9 anos, sendo mínima de 

20 anos e a máxima 35 anos. Quanto a escolarização 75% (n=15) eram analfabetos. Todos 

residiam com suas famílias, 90% (n=18) dos principais cuidadores eram suas mães e a 

renda familiar média de 60% (n=12) era em torno de um a três salários-mínimos.  

 

Ao terminarmos o processo de intervenção nutricional com todos os participantes, 

iniciamos a coleta de dados finais que ocorreu no final de janeiro e meados de fevereiro 

de 2020, respeitando os agendamentos das consultas. Entretanto, em março de 2020, por 

conta da pandemia do COVID-19 tiveram início as restrições e isolamento social 

impostas pelo governo da cidade de SP. Além disso, nossos participantes com SD 

pertenciam ao grupo de risco. Assim como toda população nossos pacientes tiveram sua 

rotina modificada o que interferiu diretamente nas atividades habituais levando há um 

aumento do sedentarismo e mudança no contexto alimentar. Desse modo, optamos por 

parar o estudo com os participantes (n = 8) e seus respectivos cuidadores que já havíamos 

coletado os dados finais (antes das restrições da pandemia). 

 

6.2 Análise da composição corporal das pessoas com SD 

Na avaliação antropométrica (Tabela 8) identificamos que o diagnóstico 

nutricional prevalente dos participantes com SD foi de sobrepeso 28,3±5,02kg/m2.  

Ao analisarmos a amostra de acordo com o sexo os homens apresentaram média 

de estatura 1,58±0,04m (p = 0,00) e de peso 68,2±9,56kg maior que as mulheres 
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1,43±0,06m 60,6±16,24kg, respectivamente. Assim como na análise da amostra total, o 

sobrepeso (Tabelas 9 e 10) foi prevalente no sexo masculino (n= 5) 28,1±1,7kg/m2, 

seguido de eutrofia (n = 4) 23,3±1,5kg/m2 e nas mulheres a média de sobrepeso foi de (n 

= 4) 28,1±0,6kg/m2 e obesidade (n = 3) 34,1±6,8kg/m2. 

No teste de bioimpedância (Tabela 8), os homens apresentam valores melhores e 

estatisticamente significativos para massa livre de gordura 48,8±3,3kg (p = 0,00), massa 

magra 46,2±3,07 kg (p = 0,00), % de gordura corporal 27,7±9,7 % (p = 0,01) e massa de 

gordura 19,5±9,3 kg (p = 0,02) do que as mulheres. A relação cintura (cm)/estatura (cm) 

foi maior nas mulheres 0,56±0,05cm que nos homens 0,55±0,08cm. 

 

Tabela 7. Caracterização geral dos participantes com SD 

 

Variáveis Total Mulheres Homens 

 n = 20 n = 9 n = 11 

Média de Idade anos (DP) 24,25 (4,9) 26,1 (5,8) 22,7 (3,4) 

Escolaridade n (%)    

Analfabeto 15 (75%) 7 (78%) 8 (73%) 

Fundamental completo 2 (10%) 2 (22%) - 

Médio completo 2 (10%) - 2 (18%) 

Estudante 1 (5%) - 1 (9%) 
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Tabela 8. Caracterização antropométrica dos participantes com SD 

 

Variáveis Total Mulheres Homens p 

 n = 20 n = 9 n = 11  

Dados antropométricos 
    

Peso (Kg) média (DP) 64,8 (13,21) 60,6 (16,24) 68,2 (9,56) 0,20 

Altura (m) média (DP) 1,51 (0,08) 1,43 (0,06) 1,58 (0,04) 0,00 

IMC (kg/m2) média (DP) 28,3 (5,02) 29,2 (5,41) 27,7 (4,83) 0,52 

Cintura (cm) média (DP) 84,3 (10,93) 81,3 (9,4) 86,8 (11,8) 0,20 

Relação cintura/estatura média (DP) 0,55 (0,1) 0,56 (0,05) 0,55 (0,08) 0,70 

Bioimpedância (Teste Inbody®)     

Massa livre de gordura (kg) média; (DP) 42,43 (8,39) 34,6 (5,46) 48,8 (3,3) 0,00 

Massa magra (kg) média (DP) 40,24 (7,9) 33,0 (5,13) 46,2 (3,07) 0,00 

Massa de gordura (kg) média (DP) 22,28 (10,41) 25,7 (11,24) 19,5 (9,3) 0,02 

Gordura corporal (%) média (DP) 33,89 (10,8) 41,5 (6,45) 27,7 (9,7) 0,01 

Dados em média e desvio padrão. IMC: Índice de Massa Corpórea; Kg: quilogramas; m2: 

metros quadrados. Bioimpedância realizada por meio do Teste Inbody® 

 

 

Tabela 9. Caracterização do estado nutricional dos participantes com SD do sexo 

masculino 

 

Classificação do estado nutricional média (DP) 

Eutrofia (n = 4) 23,3 (1,5) 

Sobrepeso (n = 5) 28,1 (1,7) 

Obesidade (n = 2) 35,3 (4,9) 

Dados em média e desvio padrão; n: número amostral.
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Tabela 10. Caracterização do estado nutricional dos participantes com SD do sexo 

feminino 

 

Classificação do estado nutricional média (DP) 

Eutrofia (n = 2) 23,7 (0,4) 

Sobrepeso (n = 4) 28,1 (0,6) 

Obesidade (n = 3) 34,1 (6,8) 

Dados em média e desvio padrão; n: número amostral. 

 

Assim como no teste de Bioimpedância, na mensuração das dobras cutâneas 

(Tabela 11) as pessoas com SD do sexo masculino apresentaram valores estatisticamente 

significativos para massa magra (53,4±4,4 kg) e % de gordura corporal (20,1±6,1 kg) 

quando comparado as mulheres. 

 

 

Tabela 11. Dados da composição corporal (dobras cutâneas) das pessoas com SD de 

acordo com sexo 

 

Variáveis                                n = 20 

Dobras Cutâneas (mm) média; (DP) Mulheres  Homens p  

Tricipital  23,1 (7,4) 18,2 (6,3) 0,13 

Subescapular  22,8 (8,0) 24,0 (8,2) 0,73 

Axilar média  22,4 (9,2) 13,3 (4,2) 0,45 

Peitoral  13,3 (4,2) 14 (4) 0,72 

Abdominal  23,7 (7,6) 24,6 (9,2) 0,82 

Supra ilíaca 21,5 (9,0) 21,2 (7,8) 0,92 

Coxa  38,1 (6,2) 29,5 (9,5) 0,33 

Gordura Corporal (%) 28,5 (6,3) 20,1 (6,1) 0,00 

Massa Magra (kg) 40,8 (8,6) 53,4 (4,4) 0,00 

Dados em média e desvio padrão. mm: milímetro. Avaliação realizada com adipômetro. p< 0,05. 
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6.3 Caracterização da amostra e composição corporal dos principais cuidadores 

 

Nossa amostra total dos principais cuidadores (Tabela 12) era de 20 pessoas 

(100%) do sexo feminino, no qual 90% eram mães e apenas uma (10%) era irmã. A idade 

média era de 56,5±8,0 anos, o nível de escolaridade de 35% era ensino superior completo. 

Em relação a ocupação, 90% dedicavam-se as atividades do lar.  

 

Quanto a classificação do estado nutricional, embora a nossa amostra total tenha 

apresentado IMC médio de sobrepeso 28,4±6,1kg/m2, ao analisarmos de acordo com o 

corte para as classificações identificamos que 35% (n = 7) apresentava diagnóstico de 

obesidade, seguido de 35% (n = 7) eutrofia e 30% (n = 6) com obesidade. 

 

Tabela 12. Caracterização geral e antropométrica dos principais cuidadores 

Características n = 20 

Idade (anos); média (DP)                                                                        56,5 (8,0) 

Escolaridade n (%)  

Fundamental completo 2 (10%) 

Fundamental incompleto 5 (25%) 

Médio completo 3 (15%) 

Médio incompleto 3 (15%) 

Superior completo 7 (35%) 

Profissão n (%)  

Do lar 18 (90%) 

Dentista 1 (5%) 

Comerciante 1 (5%) 

Renda n (%)  

1-3 salários 12 (60%) 

3-5 salários 6 (30%) 

5-10 salários 2 (10%) 

 

Continua 
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Continuação 

 

Tabela 12. Caracterização geral e antropométrica dos principais cuidadores 

IMC (kg/m2); média (DP) 28,4 (6,1) 

IMC (kg/m2) de acordo com a classificação n (%)  

Eutrofia 7 (35%) 

Sobrepeso 6 (30%) 

Obesidade 7 (35%) 

Dados em média e porcentagem. 

 

6.4 Análise dos exames bioquímicos 

 

 Em relação aos valores dos exames laboratoriais iniciais, anterior as estratégias 

de EAN (Tabela 13), identificamos que de forma geral os participantes apresentaram 

resultados dentro dos parâmetros bioquímicos com exceção do ácido úrico na população 

masculina (7,3±1,45 ug/dL) e HDL colesterol (56±12,02 mg/dL) no sexo feminino, com 

média foi acima da recomendação.  

Tabela 13. Perfil bioquímico das pessoas com SD de acordo com sexo. Teste t de amostras 

independentes 

Variáveis  Mulheres 

n = 9 

Homens 

n = 11 

Valores de referência 

 

 

p 

Média; (DP)     Feminino      Masculino 

Ferro 89,1 (39,1) 82,0 (34,2) 50-170 ug/dL 65-175 ug/dL 0,674 

Ácido Úrico 5,1 (1,0) 7,3 (1,45) 2,4 – 5,7 ug/dL 3,4-7,0 mg/dL 0,002 

Hem. glicada 5,0 (0,43) 5,1 (0,30) 4,1 a 6,0% 0,581 

Colesterol total 159,2 (25,4) 172 (30,5) <190 mg/dL 0,326 

HDL Colesterol 56 (12,0) 41 (5,8) >40 mg/dL 0,035 

LDL Colesterol 88,4 (25,2) 110 (26,5) 100-129 (desejável) 0,079 

Triglicérides 100,3 (31,0) 106 (23,9) <150 mg/dL 0,650 

Tiroxina T4 livre  1,4 (0,12) 1,3 (0,26) 0,93 a 1,70 ng/dL 0,313 

Continua 
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Fonte: SBPC/ML, 2018. Dados em média e desvio padrão. ug/dL: Micrograma por 

decilitro; mg/dL: miligrama por decilitro; ng/dL: nanogramas por decilitro; pg/mL: 

picograma por mililitro. p< 0,05.  

 

6.5 Análise do consumo alimentar  

O consumo médio calórico diário do total da amostra das pessoas com SD, 

anterior as estratégias de EAN (Figura 8) foi de (1711,35±562,16 kcal/dia). Ao 

analisarmos de acordo com o sexo identificamos que os homens tiveram um consumo 

maior (1950±638,55 kcal/dia) que as mulheres. Do total de calorias do dia os alimentos 

in natura e minimamente processados foram os mais consumidos (Figura 9 e Tabela 14) 

pelas mulheres (60,8±16,6%), no qual o arroz, leite e feijão foram os que mais 

contribuíram. Os alimentos processados também tiveram um consumo significativo 

(15,8±9,09%), com destaque para o pão francês. Já os homens, estes também consumiram 

em maior quantidade alimentos in natura e minimamente processados (56,4%±16,02), 

principalmente o arroz, leite e carne bovina, seguido dos alimentos ultraprocessados 

(21,2±10,4%) no qual o iogurte com sabor e suco industrializado foram os mais 

consumidos. De modo geral, observamos que os homens consomem mais alimentos 

ultraprocessados que as mulheres (12,6±6,8%). 

 

 

 

Continuação 

 

Tabela 13. Perfil bioquímico das pessoas com SD de acordo com sexo. Teste t de amostras 

independentes. 

Paratormônio 37 (13,8) 30,4 (12,4) 15 a 65 pg/mL 0,270 

Glicemia 85,3 (6,24) 85,3 (12,0) 70-99mg/dL 0,989 

Vitamina D 23 (8,3) 26,2 (7,9) 19-83 pg/mL 0,373 

Vitamina B12 497,3 (128,5) 489 (187,5) 240-990 pg/mL 0,834 

TSH  4,0 (1,5) 4,1 (2,1) 0,27 a 4,20 uIU/mL 0,985 
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Já os principais cuidadores relataram um consumo médio calórico de (1361±638,5 

kcal/dia) (Figura 8), representado em maior parte pelos alimentos in natura e 

minimamente processados (Figura 10 e Tabela 15), principalmente o arroz, as frutas, 

frango, leite e feijão, seguido do grupo Ingredientes e Preparações Culinárias com elevado 

consumo de açúcar quando comparado as pessoas com SD (p< 0,005). Vale destacar que 

as pessoas com SD apresentaram maior consumo de alimentos ultraprocessados do que 

seus principais cuidadores.  

 

 

 

Figura 8. Consumo calórico médio diário de todos os participantes anterior a 

intervenção 
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Figura 9. Consumo calórico médio diário de acordo com o grau de processamento dos 

alimentos das pessoas com SD estratificado por sexo, anterior a intervenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Consumo calórico médio diário de acordo com o grau de processamento dos 

alimentos de todos os participantes anterior a intervenção 
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Tabela 14. Distribuição dos alimentos conforme grau de processamento e consumo das 

pessoas com SD de acordo com o sexo. 

 

Grau de processamento  

e respectivos alimentos 

% média diária de consumo calórico; DP 

Mulheres 

n = 9 

Homens 

n = 11 

p 

Alimentos in natura e  

minimamente processados 

60,8 (16,6) 56,4 (16,02) 0,533 

Arroz 13,8 (9,2) 12,3 (6,35)     0,683 

Raízes e tubérculos cozidos* 1,0 (0,7) 1,5 (1,9) 0,386 

Massas** 3,0 (2,4) 1,2 (1,02) 0,044 

Farináceos*** 1,3 (1,6) 3,2 (2,76) 0,096 

Legumes 1,2 (0,9) 2,0 (2,45) 0,318 

Verduras 1,2 (0,9) 2,0 (2,49) 0,377 

Frutas 5,2 (4,6) 4,3 (2,94) 0,631 

Suco Natural 4,0 (6,1) 5,5 (4,49) 0,478 

Leite 9,6 (9,9) 7,4 (6,01) 0,631 

Peixe 0,5 (0,6) 1,7 (2,06) 0,126 

Carne bovina 5,3 (3,6) 4,0 (3,75) 0,825 

Frango 5,0 (3,8) 5,8 (4,9) 0,709 

Carne de porco 0,7 (0,9) 0,3 (0,54) 0,253 

Ovo cozido 0,6 (0,8) 0,4 (0,58) 0,821 

Feijão 8,4 (5,6) 4,8 (2,0) 0,066 

Ingredientes e preparações culinárias 8,1 (7,3) 12,3 (9,8) 0,296 

Açúcar refinado 1,7 (2,8) 2,4 (2,3) 0,509 

Manteiga 0 0 0,380 

Raízes e tubérculos fritos**** 1,2 (1,7) 1,0 (0,8) 0,595 

Ovo frito  1,7 (2,7) 0,8 (1,2) 0,286 

Bolo simples 1,5 (1,8) 3,0 (5,3) 0,388 

Salgado frito***** 0,8 (0,7) 0,6 (0,7) 0,555 

Salgado assado****** 1,2 (1,9) 4,5 (8,0) 0,251 

   Continua 
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Continuação 

 

Tabela 14. Distribuição dos alimentos conforme grau de processamento e consumo das pessoas 

com SD de acordo com o sexo 

Alimentos processados 15,8 (9,09) 10,1 (7,73) 0,159 

Pão francês 13,6 (9,1) 8,0 (6,3) 0,127 

Queijos 2,0 (3,23) 1,7 (1,9) 0,902 

Carne seca 0,2 (0,45) 0,2 (0,4) 0,949 

Toucinho 0 0,2 (0,4) 0,302 

Alimentos ultraprocessados 15,3 (8,3) 21,2 (10,48) 0,185 

Iogurte com sabor 1,0 (1,1) 3,4 (3,1) 0,028 

Biscoito simples 1,0 (2,0) 2,0 (2,9) 0,354 

Biscoito recheado 0,7 (1,4) 2,6 (4,7) 0,217 

Linguiça 0,5 (0,8) 1,0 (1,4) 0,464 

Peito de peru 0,2 (0,6) 0,6 (0,6) 0,203 

Salsicha 0,4 (0,7) 0,7 (1,1) 0,515 

Hamburguer 0,2 (0,2) 0,3 (0,2) 0,262 

Suco industrializado 4,1 (4,5) 4,0 (5,2) 0,983 

Refrigerante 1,0 (0,9) 1,0 (1,3) 0,688 

Pizza 0,6 (0,7) 2,0 (3,2) 0,144 

Margarina 4,0 (3,0) 0,7 (1,1) 0,002 

Doces 0,6 (1,0) 0,8 (1,3) 0,712 

Achocolatado 1,0 (1,8) 1,0 (1,9) 0,916 

*Batata e mandioca. **Macarrão, nhoque e lasanha. ***Farinha de mandioca e de tapioca, aveia. 

****Batata e mandioca, polenta frita. *****Pastel, coxinha, rissoles e quibe. ****** Pão de 

queijo e esfiha. 
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Tabela 15. Distribuição dos alimentos conforme o grau de processamento e consumo das 

pessoas com síndrome de Down e principal cuidador 

 

Grau de processamento  

e respectivos alimentos 

 

% média diária de consumo calórico; DP 

 

Pessoas com SD 

n = 20 

Principal cuidador 

n = 20 

p 

Alimentos in natura e 

minimamente processados 

57,8 (17,4) 58,7 (20,7) 0,784 

Arroz 13,0 (7,3) 11,5 (6,9) 0,561 

Raízes e tubérculos cozidos* 1,3 (1,7) 0,6 (0,7) 0,122 

Massas** 1,8 (1,6) 1,2 (0,01) 0,213 

Farináceos*** 2,5 (2,8) 1,5 (3,4) 0,310 

Legumes 1,7 (2,2) 1,4 (0,8) 0,608 

Verduras 1,7 (2,2) 1,5 (0,7) 0,814 

Frutas 4,7 (3,5) 8,0 (5,4) 0,012 

Suco Natural 5,0 (5,2) 3,3 (3,7) 0,283 

Leite 7,0 (6,5) 7,9 (5,5) 0,807 

Peixe 1,3 (1,9) 1,0 (0,9) 0,445 

Carne bovina 5,1 (3,7) 5,9 (6,0) 0,587 

Frango 5,6 (4,7) 6,0 (6,8) 0,602 

Carne de porco 0,45 (0,7) 1,2 (2,7) 0,250 

Ovo cozido 0,50 (0,7) 0,6 (1,1) 0,587 

Feijão 6,15 (3,5) 7,2 (5,0) 0,452 

Ingredientes e preparações culinárias 10,8 (9,75) 15,0 (10,39) 0,219 

Açúcar refinado 2,1 (2,6) 7,3 (0,05) 0,001 

Manteiga 0 (0,1) 0,8 (1,40) 0,018 

Raízes e tubérculos fritos**** 1,0 (1,8) 0,5 (0,0) 0,081 

Ovo frito 1,1 (1,8) 1,4 (0,02) 0,714 

Bolo simples 2,5 (4,6) 3,2 (0,06) 0,674 

Salgado frito***** 0,7 (0,7) 0,3 (0,0) 0,086 

Salgado assado****** 3,3 (7,0) 1,3 (0,01) 0,246 

   Continua 
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Continuação 

 

Tabela 15. Distribuição dos alimentos conforme o grau de processamento e consumo das pessoas 

com síndrome de Down e principal cuidador 

Alimentos processados 12,4 (8,0) 14,0 (7,47) 0,597 

Pão francês 10,2 (7,25) 9,3 (6,9) 0,692 

Queijos 1,80 (2,35) 3,5 (4,4) 0,131 

Carne seca 0,17 (0,42) 0,32 (0,7) 0,417 

Toucinho 0,18 (0,36) 0,5 (1,86) 0,438 

Alimentos ultraprocessados 19 (11,4) 12,3 (10,4) 0,061 

Iogurte com sabor 3,4 (1,9) 1,6 (0,02) 0,305 

Biscoito simples 1,6 (2,8) 0,8 (0,01) 0,164 

Biscoito recheado 2,0 (4,2) 0,5 (0,01) 0,121 

Linguiça 0,8 (1,3) 0,8 (1,3) 0,830 

Peito de peru 0,4 (0,6) 0,5 (0,0) 0,647 

Salsicha 0,6 (0,1) 0,4 (0,0) 0,211 

Hamburguer 0,2 (0,3) 0,4 (0,0) 0,676 

Suco industrializado 4,0 (5,0) 0,7 (0,02) 0,009 

Refrigerante 1,0 (1,3) 0,4 (0,0) 0,044 

Pizza 1,6 (0,3) 1,0 (0,0) 0,219 

Margarina 1,9 (2,3) 2,0 (0,02) 0,681 

Doces 0,7 (1,3) 3,2 (0,06) 0,119 

Achocolatado 0,9 (2,0) - 0,033 

*Batata e mandioca. **Macarrão, nhoque e lasanha. ***Farinha de mandioca e de tapioca, aveia. 

****Batata e mandioca, polenta frita. *****Pastel, coxinha, rissoles e quibe. ****** Pão de 

queijo e esfiha. 
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6.6 Nível de Atividade Física  

 

A média de passos das pessoas com SD foi similar entre os sexos (Tabela 16). 

Porém, na (Tabela 17) é possível identificar que os cuidadores eram mais ativos que as 

pessoas com SD, uma vez que a média de passos destes ao ser avaliada nos primeiros dias 

do processo de intervenção foi maior nas três variáveis analisadas: sete dias da semana 

(de segunda à domingo), cinco dias da semana (de segunda a sexta) e o final de semana 

quando comparado a pessoa com SD.  

 

Tabela 16. Média de atividade física das pessoas com SD de acordo com sexo 

 

Frequência 

Mulheres  

(n = 9)                            

Homens  

(n = 11) 

 

p 

                    N° de passos total; média (DP)   

7 dias da semana 4862 (3444) 3444 (3481) 0,349 

5 dias da semana 5186 (3164) 6869 (3620) 0,289 

Final de semana 4647 (3601) 4844 (3980) 0,910 

 

 

Tabela 17. Nível de Atividade física inicial dos participantes do estudo 

 

Frequência 

Pessoas com SD Principal cuidador 

 

 

p 

                  N = 20 

                    N° de passos total; média (DP)   

7 dias da semana 5762,9 (3340) 7325,79 (3378) 0,149 

5 dias da semana 6111,8 (7786) 7786,20 (3575) 0,140 

Final de semana 4890,47 (3592) 6174,8 (4210) 0,306 

Dados em média e desvio padrão. p< 0,05; n=20. 
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6.7 Principais Barreiras para realização de atividade física 

 

Em relação aos resultados das barreiras pessoais que impossibilitavam a prática 

de atividade física (Figuras 11 e 12), relatadas como sempre ou quase sempre das pessoas 

com SD foram: falta de tempo disponível 30% (n= 6) e dores ou mal estar 30% (n=6). Já 

as barreiras sociais (Figura 13) foram referidas por 45% (n=9) como falta de equipamento 

e de condições financeiras 30% (n=6). E por fim as barreiras ambientais (Figura 14), 

sendo a falta de disponibilidade de ambiente 40% (n=8) e de um ambiente seguro 30% 

(n=6).  

 

Assim como as pessoas com SD a barreiras pessoais apontadas como 

sempre/quase sempre pelos principais cuidadores foram: a falta de tempo disponível 30% 

(n= 6) e dores ou mal estar 25% (n=5). Quanto as barreiras sociais a falta de equipamento 

disponível foi apontada por 30% (n=6) da amostra, assim como a falta de condições 

financeiras 35% (n=7). E por último as barreiras ambientais como a falta de 

disponibilidade de ambiente era impeditivo para 40% (n=8) dos respondentes e a falta de 

ambiente seguro para 20% (n=4). 

 

Por outro lado, pudemos observar que algumas barreiras que poderiam ser 

impeditivas para a não realização de atividade física, foram descritas como raro ou nunca 

como a falta de habilidade/ conhecimento (barreira pessoal) relatada 70% (n=14) das 

pessoas com SD e o mesmo número pelos principais cuidadores, a falta de incentivo 

(barreira social) apontada por 75% (n=15) das pessoas com SD e 65% (n=13) dos 

principais cuidadores, bem como a falta de ambiente seguro (barreira ambiental) apontada 

por 70% (n=14) das pessoas com SD e 60% (n=12) dos principais cuidadores. 
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Figura 11. Barreiras pessoais para prática de atividade física das pessoas com SD e  

principais cuidadores 

 

 

 

Figura 12. Barreiras pessoais para prática de atividade física das pessoas com SD e 

principais cuidadores 
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Figura 13: Barreiras sociais para prática de atividade física das pessoas com SD e 

principais cuidadores 

 
 

 

Figura 14. Barreiras ambientais para prática de atividade física das pessoas com SD e 

principais cuidadores 

20%

5%

75%

30%

10%

60%

20%
15%

65%

35%

25%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Sempre ou

quase sempre

As vezes Raro ou nunca Sempre ou

quase sempre

As vezes Raro ou nunca

Falta de incentivo Falta de condições financeiras (dinheiro)

Pessoas com SD Cuidador

25%
20%

55%

40%

5%

55%

30%

70%

15%
10%

75%

40%

15%

45%

20% 20%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Sempre

ou quase

sempre

As vezes Raro ou

nunca

Sempre

ou quase

sempre

As vezes Raro ou

nunca

Sempre

ou quase

sempre

As vezes Raro ou

nunca

Clima (vento, frio, chuva) Falta de disp de ambiente Falta de ambiente seguro

Pessoas com SD Cuidador



66 
 

 

6.8 Análise da percepção corporal da pessoa com SD  

 

De forma geral as pessoas com SD que participaram do estudo estavam satisfeitas 

com sua aparência independentemente do seu estado nutricional (25% (n=5) homens e 

30% (n=6) mulheres).  

 

   

 

 

 

Fonte: Stunkard AJ, et al., 1983. 

Figura 15: Escala de silhuetas propostas por Stunkard e colaboradores de acordo com a 

classificação do Índice de massa corporal (IMC) 
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Nas (Figuras 16 e 17) é possível observar o diagnóstico nutricional das pessoas 

com SD no momento em que aplicamos a escala de silhueta. Isso nos mostrou que 

mulheres cujo diagnóstico nutricional era de obesidade 22% (n=2) e sobrepeso 45% (n=4) 

estavam satisfeitas com sua imagem corporal e apenas uma (11%) com diagnóstico de 

obesidade estava insatisfeita. As que tinham diagnóstico de eutrofia uma (11%) estava 

insatisfeita pela magreza e outra (11%) insatisfeita por acreditar estar acima do peso.  

 

 

 

 

Figura 16: Classificação da satisfação corporal de acordo com diagnóstico nutricional da 

pessoa com síndrome de Down do sexo feminino 
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Já entre os homens, identificamos que 18,2% (n=2) que tinham diagnóstico de 

obesidade estavam satisfeitos com sua imagem corporal e 18,2% (n=2) insatisfeitos pelo 

excesso de peso. Os que apresentaram diagnóstico de sobrepeso, 18,2% (n=2) estavam 

insatisfeitos pela magreza, 18,2% (n=2) insatisfeitos pelo excesso de peso e um (9%) 

satisfeito com a sua aparência. Por fim, os que apresentavam diagnóstico de eutrofia 

18,2% (n=2) estavam satisfeitos com a sua aparência.  

 

 

Figura 17: Classificação da satisfação corporal de acordo com diagnóstico nutricional da 

pessoa com síndrome de Down do sexo masculino  
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7. Resultados dos participantes que finalizaram o programa  

 

7.1 Amostra final e patologias associadas das pessoas com síndrome de Down 

 

Nossa amostra final foi composta por oito participantes com SD e idade média 

geral 22.37±3.54 anos, sendo a mínima de 20 anos e a máxima 31 anos. Quanto a 

escolaridade 50% (n=4) eram analfabetas e 12,5% (n=1) em curso, ou seja, no ensino 

regular. Como no início do estudo estes permaneciam residindo com suas famílias e as 

principais cuidadoras eram suas mães 100% (n=8).  

Durante a entrevista inicial (anamnese clínica) os principais cuidadores relataram 

que 75% (n=6) apresentavam diagnóstico de hipotiroidismo (Tabela 18)  e realizavam 

tratamento medicamentoso prescrito por médico.  

 

Tabela 18. Perfil de patologias associadas dos participantes com SD 

n=8 

Patologia associada Sim Não 

 Hipotiroidismo 6 (75%) 2 (25%) 

          Refluxo Gastroesofágico 1 (12,5%) 7 (87,5%) 

 Osteopenia 1 (12,5%) 7 (87,5%) 

 Hiperuricemia 1 (12,5%) 7 (87,5%) 
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Ao analisar os resultados dos exames laboratoriais (Tabela 19) observamos que 

de forma geral as pessoas com SD de ambos os sexos apresentaram valores sem alterações 

conforme os parâmetros estabelecidos. 

 

Tabela 19. Perfil bioquímico das pessoas com SD antes e após intervenção 

Variáveis n = 8 

              Valores de referência IC 95% p 

Média (DP) Feminino Masculino Inicial Final 

Ferro 50-170 ug/dL 65-175 ug/dL 96,1 (50) 84,8 (18,6) 28,09 -50,6 0,509 

Ácido Úrico 2,4 – 5,7 ug/dL 3,4-7,0 mg/dL 6,15 (1,24) 5,8 (1) 0,10 - 0,62 0,016 

Hem. glicada 4,1 a 6,0% 4,8 (0,41) n=6* 5 (0,43) 0,43 - 0,10 0,175 

Colesterol total <190 mg/dL 163,4 (34) 161 (33) 4,37 – 8,94 0,433 

HDL Colesterol >40 mg/dL 43,3 (6,9) 42,6 (4,35) 5,32 – 6,74 0,782 

LDL Colesterol 100-129 (desejável) 98,4 (31,7) 98 (29,2) 9,54 – 10,4 0,920 

Triglicérides <150 mg/dL 119 (54,2) 121,4 (81) 34 – 29,1 0,857 

Tir T4 livre  0,93 a 1,70 ng/dL 1,5 (0,15) 1,42 (0,12) 0,07 – 1,9 0,310 

Paratormônio 15 a 65 pg/mL 36,6 (13,4) n=6* 35,2 (13,45) 7,64 – 10,64 0,691 

Glicemia 70-99mg/dL 81 (9,9) 84,7 (6,8) 12,8 – 5,40 0,357 

Vitamina D 19-83 pg/mL 21,7 (4,65) 27 (7,8) 14,51 – 1,43 0,202 

Vitamina B12 240-990 pg/mL 460,4 (136) 442 (128) 72,8 - ,500 0,635 

TSH  0,27 a 4,20 uIU/mL 3,6 (1) 4,2 (1,8) 1,83 – 1,21 0,268 

Fonte: SBPC/ML, 2018. Dados em média e desvio padrão. ug/dL: Micrograma por decilitro; mg/dL: 

miligrama por decilitro; ng/dL: nanogramas por decilitro; pg/mL: picograma por mililitro. p< 0,05. * Não 

foi possível analisar PTH e hemoglobina Glicada final de 02 pacientes, pois os mesmos não puderam 

realizar a avaliação final por medidas de segurança frente a pandemia. 

 

 

7.2 Análise da composição corporal das pessoas com síndrome de Down 

 

Na (Tabela 20) estão descritos os resultados do teste de bioimpedância Inbody®, 

e pudemos observar melhora em todas as variáveis, principalmente no IMC, uma vez que 

anterior ao programa de EAN era de 26,57±4,98 kg/m2 e diagnóstico nutricional de 

sobrepeso e ao terminarem passou a ser de 24,73±4,29 kg/m2 com diagnóstico de eutrofia. 

Além disso, identificamos resultados estatiscamente significativo (p<0,05) para a massa 
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de gordura em (kg) que era de 16,15 (7,37) kg e ao término passou a ser 13,51 (6,03) kg 

e % de gordura corporal, inicialmente 29,22±12,68 % e ao final 26,25±11,60 %. 

 

Tabela 20. Comparação da composição corporal inicial e final (média e desvio padrão) 

das pessoas com síndrome de Down 

Variáveis n=8 

Antropometria  
Inicial 

Média (DP) 

Final 

Média (DP) 
p* 

Peso (Kg)  58,35 (9,63) 54,82 (8,81) 0,007 

IMC (kg/m2)  26,57 (4,98) 24,73 (4,29) 0,006 

Cintura (cm)  78,62 (9,87) 75,21 (9,36) 0,022 

Relação cintura/estatura  0,53 (0,08) 0,50 (0,07) 0,046 

Bioimpedância (Teste Inbody®) 

n=7** 

Inicial 

Média (DP) 

Final 

Média (DP) 
p  

Massa livre de gordura (kg) 39,59 (10,09) 39,14 (9,70) 0,437 

Massa magra (kg)  37,66 (9,35) 36,95 (9,25) 0,161 

Massa de gordura (kg)  16,15 (7,37) 13,51 (6,03) 0,015 

Gordura corporal (%)  29,22 (12,68) 26,25 (11,60) 0,019 

GEB (kcal) 1219,1 (194,97) 1215,0 (210,09) 0,658 

Dados em média e desvio padrão. IMC: Índice de Massa Corpórea; GEB: Gasto Energético Basal; 

Kg:  quilogramas; m2: metros quadrados. *p< 0,05. ** 01 (um) paciente não realizou o teste por 

fazer uso de marcapasso. 
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Assim como no teste de bioimpedância na avaliação final da mensuração das 

dobras cutâneas (Tabela 21), observamos redução nas medidas corporais, principalmente 

a da coxa (inicial 29,1±10,4 mm e final 27,5±10,3 mm) e abdominal (inicial 18,0±7,4 mm 

e final 16,8±6,7 mm). 

 

Tabela 21. Dados da composição corporal das pessoas com SD antes e após intervenção 

nutricional obtidos pela medida das dobras cutâneas 

Variáveis n = 08 

Medidas das Dobras Cutâneas (mm) Inicial 

Média (DP) 

Final  

Média (DP) 
p 

Tricipital  16,6 (7,0) 15,6 (6,6) 0,086 

Subescapular  18,3 (5,8) 18,3 (5,8) 0,905 

Axilar média  14,0 (7,2) 13,3 (5,6) 0,279 

Peitoral  11,2 (5,0) 10,5 (5,5) 0,218 

Abdominal  18,0 (7,4) 16,8 (6,7) 0,031 

Supra ilíaca 13,3 (6,8) 13,1 (5,6) 0,784 

Coxa   29,1(10,4) 27,5 (10,3) 0,010 

Composição Corporal     

Gordura Corporal (%) 20,7 (9,0) 20 (8,5) 0,036 

Massa Magra (kg) 44 (7,8) 43,7 (7,6) 0,743 

Dados em média e desvio padrão. Kg: quilogramas; mm: milímetros. p<0,05. 

 

7.3 Nível de atividade física   

 De forma geral os principais cuidadores mostraram-se fisicamente mais 

ativos ao longo do estudo (Tabela 22) que as pessoas com SD. Apenas na fase dois, houve 

uma discreta mudança somente, no qual notamos que no final de semana a média de 

passoas das pessoas com SD foi maior (2663,7±1497,4)  que de seus cuidadores 

(2297,2±1554,2). 
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Tabela 22. Nível de atividade física dos participantes com SD e principal cuidador 

N° de passos total                                Fase 1 

Médias; DP N=8 

Pessoas com SD Cuidador p  

7 dias da semana 4708,8 (3077) 6424,78 (2823) 0,265 

5 dias da semana 5245,7 (3161,6) 7343,3 (3495,7) 0,229 

Final de semana 3366,8 (3478,8) 4713,9 (3633,1) 0,461 

Fase 2 

 Pessoas com SD Cuidador p  

7 dias da semana 4433,6 (1341,8) 4378,1 (1693,2) 0,954 

5 dias da semana 5141,6 (1734,7) 5210,5 (2020,7) 0,828 

Final de semana 2663,7 (1497,4) 2297,2 (1554,2) 0,638 

Fase 3 

 Pessoas com SD Cuidador p  

7 dias da semana 5354,8 (1440,4) 5759,7(2133,3) 0,663 

5 dias da semana 5877,1 (1606,7) 6023 (2725,33) 0,898 

Final de semana 4987,9 (2665,4) 5099,62 (2407,50) 0,931 

Dados em média e desvio padrão. p<0,05. 
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7.4 Análise do consumo alimentar 

 

Na análise do consumo alimentar, identificamos que a média calórica inicial das 

pessoas com SD (n=8) que concluíram o programa de EAN era de 1558,9±263,8 kcal e 

final 1538,6±328,3 kcal. Os alimentos que apresentaram maior contribuição foram os in 

natura e minimamente processados (Tabelas 23 e 24), no qual inicialmente era de 

59±10,0 % do total de calorias e ao final passou a ser de 67,8±15,0 %.  Embora o consumo 

desses alimentos tenha aumentado não houve alterações significativas no consumo de 

legumes permanecendo o mesmo (inicial e final 1,4±0,72 %), assim como das verduras 

(inicial 1,2±0,7 % e final 1,4±0,8%). Por outro lado, identificamos aumento no consumo 

de carne bovina (inicial 4,4±3,1 % e final 12,0±10,7 %) e do arroz (inicial 10,4±4,4 % e 

final 14,7± 6,6 %).  

 

Em relação aos alimentos ultraprocessados esses tiveram uma importante redução 

no consumo, no qual inicialmente era 18,6±13,3 % e ao final passou a ser 10,0±1,9 %. 

Dentre os alimentos pertencentes ao grupo houve redução no iogurte com sabor (inicial 

2,7±4,4 % e final 1,7±2,8 %), biscoito simples (inicial 1,4±2,5 % e final 0,4±0,7 %) e 

recheado (inicial 1,8±4,5 % e final sem consumo), margarina (inicial 1,4±1,6 % e final 

0,4±0,80 %) e achocolatado (inicial 0,6±1,7 % e final sem consumo). Não houve alteração 

significativa no consumo de ingredientes culinários e alimentos processados. 

 

Tabela 23. Distribuição dos alimentos segundo grau de processamento e consumo da pessoa com 

síndrome de Down 

 

Grau de processamento 

e respectivos alimentos 

% média diária de consumo calórico; DP 

Inicial 

n=8 

IC 95% Final 

n=8 

IC 95% p 

Alimentos in natura  

e minimamente processados 

59 (10,0) 42,5 -73 67,8 (15,0) 47,1 – 87,0 0,058 

Arroz 10,4 (4,4) 0,05 - 0,2 14,7 (6,6) 5,3 - 23 0,000 

Raízes e tubérculos cozidos* 1,6 (2,3) 0,0 - 7,0 1,0 (0,52) 0,3 – 1,9 0,392 

Massas** 1,3 (0,9) 0,12 - 2,1 1,7 (1,35) 0,0 - 4,3 0,220 

    Continua 
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    Continuação 

Tabela 23. Distribuição dos alimentos segundo grau de processamento e consumo da pessoa com 

síndrome de Down 

Farináceos*** 3,6 (3,6) 0 - 9,2 2,0 (3,6) 0 – 11 0,336 

Legumes  1,4 (0,72) 0 -1,9 1,4 (0,8) 0 – 2 0,993 

Verduras 1,2 (0,7) 0 -1,9 1,4 (0,8) 0 - 1,9 0,373 

Frutas 5,8 (4,4) 0 - 13,4 5,0 (5,1) 0 -14 0,465 

Suco Natural 4,0 (5,8) 0 -13 3,2 (2,97) 0 - 7 0,147 

Leite 8,1 (9,8) 0 - 31 9,1 (7,4) 0,3 – 24 0,816 

Peixe 1,3 (1,1) 0 - 3,5 1,6 (1,9) 0 - 5,3 0,731 

Carne bovina  4,4 (3,1) 0,8 - 10,4 12,0 (10,7) 0,8 -25 0,047 

Frango 6,3 (3,32) 0 - 17,4 5,3 (4,5) 0 – 12,3 0,564 

Carne de porco 0,7 (0,9) 0 - 1,73 0,2 (0,6) 0 – 1,8 0,113 

Ovo cozido 0,8 (0,8) 0 - 2,3 1,1 (1,4) 0 – 4,0 0,473 

Feijão  8,1 (2,2) 4,0 - 12,1 8,1 (2,2) 4,1 – 12,3 0,000 

Ingredientes e preparações 

culinárias  

8,4 (6,5) 0,4 – 18,1 8,2 (4,1) 1,2 – 13,4 
0,903 

Açúcar refinado 2,5 (4,4) 0 – 12,2 2,3 (2,7) 0 – 6,2 0,819 

Manteiga - - 0,7 (1,4) 0 – 3,8 0,197 

Raízes e tubérculos fritos**** 1,0 (1,6) 0 – 5 0,6 (0,8) 0 – 2,4 0,245 

Ovo frito 0,7 (1,3) 0 -3,2 1,2 (1,3) 0 – 3,2 0,306 

Bolo simples 1,7 (1,6) 0 – 4,8 1,5 (1,7) 0 - 5 0,720 

Salgado frito***** 0,8 (0,8) 0 – 1,8 0,6 (0,8) 0 – 1,9 0,461 

Salgado assado****** 1,7 (1,95) 0,42 – 18 1,3 (2,5) 0 – 7,4 0,025 

Alimentos processados 14 (7,8) 1,4 – 23 14,0 (7,0) 5 - 24 0,904 

Pão francês 11 (7,0) 1,4 – 19 10,3 (8,3) 0 – 19 0,827  

Queijos 2,4 (3,1) 0 – 9,2 2,3 (3,3) 0 – 9,4 0,971 

Carne seca 0,2 (0,6) 0 – 1,7 0,1 (0,3) 0 – 1 0,850 

Toucinho 0,2 (0,45) 0 – 13 1,3 (0,69) 4,7 – 24 0,001 

    Continua 
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    Continuação 

Tabela 23. Distribuição dos alimentos segundo grau de processamento e consumo da pessoa com 

síndrome de Down 

Alimentos Ultraprocessados 18,6 (13,3) 4,5 – 39,5 10,0 (1,9) 0 - 6 0,005 

Iogurte com sabor 2,7 (4,4) 0 – 13,5 1,7 (2,8) 0 – 7,7 0,274 

Biscoito simples 1,4 (2,5) 0 – 5,5 0,4 (0,7) 0 – 2,1 0,321 

Biscoito recheado 1,8 (4,5) 0 – 12,8 - - 0,286 

Linguiça 0,9 (1,2) 0 – 3,5 0,3 (0,5) 0 – 1,3 0,055 

Peito de peru 0,9 (1,3) 0 – 3,4 0,06 (0,2) 0 – 0,5 0,112 

Salsicha 1,0 (1,6) 0 – 4,6 0,7 (0,6) 0 – 2,0 0,634 

Hamburguer 0,3 (0,2) 0 – 0,6 0,4 (0,7) 0 - 2,2 0,733 

Suco industrializado 4,0 (4,8) 0 -11,3 3,0 (4,8) 0 -13,4 0,574 

Refrigerante 1,6 (1,9) 0 – 5,6 1,7 (1,9) 0 – 5,7 0,759 

Pizza 0,7 (0,7) 0 – 1,6 0,7 (0,7) 0 – 1,6 0,026 

Margarina 1,4 (1,6) 0 – 4,7 0,4 (0,80)  0 – 3625,0 0,117 

Doces 1,2 (1,9) 0 – 5,5 1,0 (1,9) 0 – 5,6 0,709 

Achocolatado 0,6 (1,7) 0 – 0,5 - - 0,351 

*Batata e mandioca. **Macarrão, nhoque e lasanha. ***Farinha de mandioca e de 

tapioca, aveia. ****Batata e mandioca, polenta frita. *****Pastel, coxinha, rissoles e 

quibe. ****** Pão de queijo e esfiha. Dados em média e desvio padrão. IC: índice de 

confiança. p< 0,05. 
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Tabela 24. Comparação da porcentagem média de consumo de acordo com o grau de processamento dos 

alimentos das pessoas com síndrome de Down antes e após intervenção 

 

Grau de processamento de alimentos 

% calorica média; DP   

(n=8) 

Inicial IC 95% Final IC 95% p 

Alimentos In Natura 59 (10,0) 42,5 -73 67,8 (15,0) 47,1 – 87,0 0,058 

Ingredientes e Preparações culinárias 8,4 (6,5) 0,4 – 18,1 8,2 (4,1) 1,2 – 13,4 0,903 

Alimentos Processados 14 (7,8) 1,4 – 23 14,0 (7,0) 5 - 24 0,904 

Alimentos Ultraprocessados 18,6 (13,3) 4,5 – 39,5 10,0 (1,9) 0 - 6 0,005 

Dados em média e desvio padrão; IC: índice de confiança; p<0,05. 

 

 

7.5 Caracterização da amostra e composição corporal dos principais cuidadores 

 

Os dados dos principais cuidadores estão descritos na (Tabela 25), na qual nossa 

amostra final foi constituída por mães 100% (n=8), com idade média (55,75±7,6) anos, 

sendo a mínima de 28 anos e a máxima 69 anos, na qual 87,5% (n=7) era do lar e apenas 

37,5% (n=3) possuíam o ensino superior completo. Em relação a renda familiar, a maior 

parte recebia em torno de um a três salários mínimos 62,5% (n=5). 

 

Em relação a composição corporal dos principais cuidadores de modo geral, 

(Tabela 26) não observamos redução peso e nem alteração na classificação do IMC. Desse 

modo, decidimos analisar as díades (pessoa com SD e seu principal cuidador) 

representadas na (Figura 18) antes e após a intervenção e verificamos que houve redução 

do peso corporal em 62,5% (n = 5) dos principais cuidadores, representados pelas díades 

1,3, 4, 5 e 8. Esse dado também pode ser confirmado para as pessoas com SD, no qual 

apenas o participante da díade dois não apresentou alterações. 
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Tabela 25. Características Demográficas do principal cuidador 

Características n (%) 

Escolaridade n=8 

Fundamental completo 1 (12,5 %)  

Fundamental incompleto 2 (25,0 %) 

Médio completo 1 (12,5 %) 

Médio incompleto 1 (12,5 %) 

Superior completo 3 (37,5 %) 

Profissão    

Do lar 7 (87,5%) 

Diarista 1 (12,5%) 

Dentista 1 (4,2%) 

Renda familiar   

1-3 salários 5 (62,5%) 

3-5 salários  3 (37,5%) 

 

 

 

Tabela 26. Dados antropométricos do principal cuidador antes e após intervenção 

 

Variáveis 

Inicial Final p 

   n = 8 

Peso (kg) média; DP 74,7 (15,13) 74,8 (15,83) 0,07 

IMC (kg/m2) média; DP 29,4 (4,77) 29,7 (5,0) 0,06 

Dados em média e desvio padrão. p<0,05.
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Figura 18. Comparação de peso corporal da díade antes e após a intervenção 
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7.6 Análise do consumo alimentar dos principais cuidadores 

 

Inicialmente os principais cuidadores apresentaram um consumo médio calórico 

diário de 1442,9±408,3 kcal e final 1281,8±291,2 kcal. De acordo com o grau de 

processamento dos alimentos (Tabelas 27 e 28) identificamos que por mais que tenham 

tido aumento no consumo de alimentos in natura e minimamente processados, sendo que 

anterior a intervenção era de 58±10,6 % e ao término passou a ser 61,3±9,2 %, esse 

consumo foi inferior comparado as pessoas com SD (inicial 59±10,0 % e final 67,8±15,0 

%). Ainda sobre os alimentos in natura e minimamente processados, ao analisarmos o 

consumo de forma detalhada ficou evidenciado que assim como as pessoas com SD, estes 

também apresentaram diminuição no consumo de farináceos (inicial 3,3±5,0 % e final 

1,0±1,2 %), tiveram consumo semelhante de legumes (inicial 1,3±0,7 % e final 1,5±0,8 

%), pessoas com SD (inicial e final 1,4±0,72 %) e verduras, principal cuidador  (inicial 

1,3±0,6 % e final 1,4±0,7 %) pessoas com SD  (inicial 1,2±0,7 % e final 1,4±0,8%). Por 

outro lado, houve diminuição no consumo de carne bovina (inicial 8,0±8,1 % e final 7,0± 

9,0 %), e as frutas um aumento (inicial 9,2±4,4 % e final 10,0±6,0 %). Diferente das 

pessoas com SD que apresentaram aumento no consumo de carne vermelha (inicial 

4,4±3,1 % e final 12,0±10,7 %). 

 

Os ingredientes e preparações culinárias também apresentaram diminuição 

(inicial 14,0±12,5 % e final 12,2±9,0 %) e desse grupo o alimento que mais contribui para 

a redução no consumo foi o açúcar (inicial 8,8±8,4 % e final 7,4±7,0 %). Enquanto nas 

pessoas com SD não houve diferença.  

 

E por fim os principais cuidadores não apresentaram alteração significativa no 

consumo de alimentos ultraprocessados (inicial 13,3±16,0% e final 11,5±15,0 %) como 

as pessoas com SD (inicial 18,6±13,3 % e final 10,0±1,9 %).  
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Tabela 27. Distribuição dos alimentos segundo grau de processamento e consumo do 

principal cuidador.  

 

Grau de processamento  

e respcctivos alimentos 

% média diária de consumo calórico; DP 

Inicial 

n=8 

IC 95% Final 

n=8 

IC 95% p 

Alimentos in natura  

e minimamente processados 

58 (10,6) 37 – 69 61,3 (9,2) 47,3 – 72 0,391 

Arroz 8,2 (3,6) 0,7 -11,1 8,4 (4,0) 0,84 – 12 0,750 

Raízes e tubérculos cozidos* 0,4 (0,7) 0 -2 1,7 (2,2) 0 – 5,7 0,076 

Massas** 1,2 (0,9) 0 – 2,3 2,3 (1,6) 0,6 – 5,7 0,169 

Farináceos*** 3,3 (5,0) 0 – 14,8 1,0 (1,2) 0 – 3,1 0,227 

Legumes 1,3 (0,7) 0,14 – 2 1,5 (0,8) 0,3 – 2,3 0,565 

Verduras 1,3 (0,6) 0,4 – 2 1,4 (0,7) 0,5 – 2,3 0,001 

Frutas 9,2 (4,4) 1,4 – 14,4 10,0 (6,0) 0 – 16,4 0,672 

Suco Natural 1,7 (2,3) 0 - 7 1,5 (2,1) 0 – 5,7 0,250 

Leite 8,0 (7,5) 0 - 21,2 11,0 (6,8) 2,6 – 24 0,236 

Peixe 1,4 (1,5) 0 – 4 1,6 (1,8) 0 – 4,2 0,034 

Carne bovina 8,0 (8,1) 0 – 1,7 7,0 (9,0) 0,5 – 27,5 0,078 

Frango 6,8 (6,5) 0 – 19 6,0 (4,4) 0 – 15 0,702 

Carne de porco 0,4 (0,6) 0 – 1,7 0,5 (0,9) 0 – 2,1 0,540 

Ovo cozido 0,3 (0,5) 0 – 1,2 0,7 (0,8) 0 – 2,1 0,225 

Feijão 6,1 (4,4) 0 – 13 6,7 (5,1) 0 – 15 0,026 

Ingredientes e preparações 

culinárias 

14,0 (12,5) 2,5 – 42 12,2 (9,0) 
0,9 – 26,3 0,313 

Açúcar refinado 8,8 (8,4) 0 – 26 7,4 (7,0) 0 – 19,3 0,488 

Manteiga 1,2 (1,7) 0 – 5,1 0,5 (0,8) 0 – 2,3 0,311 

Raízes e tubérculos fritos**** 0,3 (0,9) 0 – 2,5 0,5 (1,0) 0 – 2,8 0,202 

Ovo frito 0,7 (0,9) 0 – 2,3 0,7 (1,0) 0 – 2,8 0,883 

Bolo simples 1,6 (2,4) 0 – 7 2,0 (2,0) 0 – 6 0,376 

      

    Continua 
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Continuação 

 

Tabela 27. Distribuição dos alimentos segundo grau de processamento e consumo do principal 

cuidador 

Salgado frito***** 0,4 (0,7) 0 – 2 0,5 (1,0) 0 – 3 0,809 

Salgado assado****** 1,0 (1,3) 0 – 4 0,6 (0,7) 0 – 2,2 0,503 

Alimentos processados 15,1 (7,5) 1,2 – 24,3 15,0 (12,0) 1,4 – 38,2 0,760 

Pão francês 9,0 (8,0) 0,7 – 20,5 10,0 (9,5) 0 – 23,2 0,711 

Queijos 4,5 (5,4) 0 -14,8 5,0 (5,8) 0 – 15 0,680 

Carne seca 1,6 (3,4) 0 -10,0 0,1 (0,2) 0 – 0,5 0,235 

Toucinho 0,03 (0,1) 0 – 0,2 0,04 (0,1) 0 – 0,3 0,312 

Alimentos ultraprocessados 13,3 (16,0) 0,25-39,0 11,5 (15,0) 0,28 – 39,4 0,273 

Iogurte com sabor 1,6 (2,3) 0 -5,8 1,0 (2,4) 0 – 7 0,289 

Biscoito simples 0,1 (0,2) 0 – 0,4 1,0 (0,8) 0 – 2,5 0,130 

Biscoito recheado 0,3 (0,8) 0 – 2,2 - - 0,342 

Linguiça 0,1 (0,2) 0 – 0,6 0,2 (0,3) 0 – 0,7  0,098 

Peito de peru 1,6 (4,4) 0 -12,6 1,0 (2,5) 0 – 7,1 0,446 

Salsicha 0,3 (0,3) 0 – 1 0,3 (0,5) 0 – 1,1 0,880 

Hambúrguer 0,4 (0,0) 0 – 2,3 0,5 (0,9) 0 – 2,6 0,744 

Suco industrializado 2,8 (4,9) 0 – 12,1 2,0 (4,8) 0 – 13 0,467 

Refrigerante 1,8 (0,5) 0 – 1,5 0,2 (0,5) 0 – 1,7 0,351 

Pizza 0,6 (0,7) 0 – 1,6  0,3 (0,7) 0 – 1,8 0,134 

Margarina 1,3 (1,9) 0 – 5 1,0 (1,3) 0 – 2,8 0,499 

Doces 3,3 (7,1) 0 – 20,6 4,0 (8,1) 0 – 24,4 0,193 

Achocolatado - - - - - 

*Batata e mandioca. **Macarrão, nhoque e lasanha. ***Farinha de mandioca e de tapioca, aveia. 

****Batata e mandioca, polenta frita. *****Pastel, coxinha, rissoles e quibe. ****** Pão de queijo 

e esfiha. Dados em média e desvio padrão. IC: índice de confiança. p< 0,05. 
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Tabela 28. Comparação da porcentagem média de consumo de acordo com o grau de processamento dos 

alimentos do principal cuidador antes e após intervenção 

 

Grau de processamento de alimentos 

% calorica média; DP   

(n=8) 

Inicial IC 95% Final IC 95% p 

Alimentos In Natura 57 (10,6) 37 - 69 61 (9,2) 47,3 - 72 0,391 

Ingredientes e Preparações culinárias 14,4 (12,5) 2,5 - 42 12 (9,0) 0,9 - 26,3 0,313 

Alimentos Processados 14 (7,5) 1,2 - 24,3 15 (12,0) 1,4 - 38,2 0,760 

Alimentos Ultraprocessados 13,3 (16,0) 0,25 - 9,0 11 (15,0) 0,28 - 39,4 0,273 

Dados em média e desvio padrão. IC: índice de confiança. p< 0,05. 
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8. Discussão 

 

O presente estudo se propôs analisar se as estratégias de EAN poderiam auxiliar 

na melhora do estado nutricional das pessoas com SD. Sabe-se que essa população tem 

como uma das características clínicas associadas o excesso de peso, o que nos motivou a 

pesquisar se as mudanças no hábito alimentar poderiam auxiliar na melhora do estado 

nutricional ou se a síndrome, considerando seu conjunto de sintomas, seria uma condição 

pouco responsiva a EAN. Autores relatam que dentre as condições de saúde mais 

prevalentes, a obesidade apresenta um número expressivo na população com DI, no qual 

pessoas com SD e autismo tem entre duas a três vezes maior  probabilidade de serem 

obesas do que as pessoas da população em geral. Reforçando a necessidade dos cuidados 

nutricionias serem realizados no decorrer de sua vida.72,73  

Além disso, a população de modo geral passou por um período de transição 

nutricional e por consequência as pessoas com SD também. 12 

 

Partindo desse pressuposto iniciamos o desenho e desenvolvimento de nossa 

pesquisa baseado no que diz Paulo Freire 64: “Educar para tranformar.” Dessa forma, 

nossa fortaleza foi trabalhar continuamente estratégias de EAN envolvendo paciente e 

cuidador. Curtin14 no sentido de ampliar o conhecimento sobre hábitos alimentares de 

adolescentes e jovens adultos com SD e construir uma visão crítica na qual permitisse 

que o desejo e a busca transformassem a realidade desenvolveu um programa no qual o 

apoio dos pais auxiliava na perda de peso. O autor identificou que no grupo em que 

realizou atividade de educação nutricional e intervenção comportamental a perda de peso 

foi maior que no grupo que realizou somente atividade de educação nutricional.   

 

Uma revisão de estudos envolvendo pessoas com DI, e redução no peso corporal, 

apontou que as ações que envolviam intervenções na mudança do estilo de vida foram 

bem sucedidas, embora os estudos ainda sejam escassos nessa população.74  

 

Em contrapartida, nossa limitação foi nosso número de participantes que 

concluíram o processo de EAN ser menor do que o proposto inicialmente. 
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Um aspecto importante é que envolver os principais cuidadores no processo de 

intervenção é uma estratégia que permite estimular o desenvolvimento e adoção as 

práticas dos hábitos alimentares saudáveis melhorando o ambiente no qual vivem as 

pessoas com SD. Quando há o engajamento de todos no processo de educação, podemos 

gerar motivação e por consequência estimular adesão das pessoas com SD, uma vez que 

esses na maioria das vezes são influenciadas em suas escolhas por compartilharem ou 

dependerem da tomada de decisões de seus cuidadores.14,16  

 

Outro fator importante é a construção dos principais cuidadores junto ao processo 

terapêutico para o desenvolvimento da autonomia nas pessoas com SD. Ninguém é sujeito 

da autonomia de ninguém. Por outro lado, ninguém amadurece de repente, aos vinte e 

cinco anos. A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia, enquanto 

amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser.64 Cerrón e colaboradores75 

descrevem que o estímulo no decorrer do desenvolvimento da população com SD 

contribui não só para autonomia, mas também na construção da consciência crítica 

contribuindo para possíveis mudanças na construção de novos papéis.  

 

A participação de todos, com olhar direcionado, construção e pactuação de metas 

direcionadas para cada família, permite entender as reais necessidades e vulnerabilidades 

e desse modo, traçar estratégias que englobem suas reais dificuldades. 

 

Assim como em nosso estudo a média de idade dos participantes com SD foi 

semelhante ao de pesquisas que envolviam o mesmo público e promoviam estímulo na 

mudança do hábito alimentar com objetivo de melhora no estado nutricional.14,24,76  

 

Em relação a renda familiar dos participantes do nosso estudo observamos que os 

resultados encontrados estavam abaixo das necessidades de despesa mensal do brasileiro. 

Dados da última Pesquisa Orçamentária Familiar-POF (2017-2018) evidenciaram que os 

gastos familiares médio no Brasil em regiões urbanas era de (R$ 4.649,03), sendo que na 

região Sudeste esse valor aumentava para (R$ 5.415,49).77 Parte da renda familiar da 

nossa amostra era composta pelo valor do Benefício de Prestação continuada – BPC, o 

que evidenciou a baixa renda dessa população. Outro fato a ser descrito é que a maioria 

dos principais cuidadores eram mulheres, mães e embora estivessem inseridas em lares 
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com mais integrantes estas eram responsáveis pelos cuidados de forma integral das 

pessoas com SD, aspecto semelhante aos resultados encontrados por demais 

autores.78,79,80 Fato que gera impacto na composição da renda familiar estando atrelado a 

questão dessas mulheres terem uma sobrecarga de tarefas diárias, o que para maior parte 

da população é considerado como tarefas complexas, para essas mulheres são ainda mais. 

Como por exemplo procurar uma atividade remunerada que coincidam com os cuidados 

das pessoas com SD.80  

 

No que se refere aos problemas clínicos, o hipotiroidismo foi descrito como mais 

frequente em nossa população. Capone et al4 evidenciaram isso após realizar uma revisão 

sistemática de literatura sobre as condições médicas concomitantes na SD. Essa questão 

também foi descrita nas Diretrizes de Atenção à pessoa com síndrome de Down, no qual 

a função tireoidiana (TSH e T4 livre) desde o nascimento e ao longo da vida deve ser 

monitorada, pois essa população apresenta risco de hipotireoidismo congênito (1%) ou 

de hipotireoidismo ao longo da vida (14% ou mais).1, 82 

Outro aspecto relevante do estudo diz respeito aos resultados bioquímicos que 

encontramos anterior a intervenção no qual identificamos hiperuricemia. Após a 

intervenção embora a média de valor para ácido úrico tenha melhorado, ainda permaneceu 

fora dos parâmetros bioquímicos, fato esse que pode estar associado com aumento da 

conversão da xantina e hipoxantina em ácido úrico.82 Zitnanová e colaboradores83 ao 

analisarem crianças com SD de ambos os sexos e compará-las ao grupo controle (pessoas 

sem SD pareadas por idade) identificaram que esses níveis foram significativamente mais 

elevados na população com SD, além da associação com a obesidade.84 

O excesso de peso afeta mais de dois bilhões de pessoas no mundo todo, sendo 

responsável por quatro milhões de morte no ano. Apesar do Brasil ser caracterizado pela 

importante atividade agropecuária e classificado como o 5º maior produtor de alimentos 

do mundo a obesidade atingiu 19,8% da população em 2018.27  

O aumento crescente da obesidade tem afetado não só a população geral, mas 

também as pessoas com SD. Entretanto, devemos considerar aspectos fisiológicos no 

conjunto de fatores que influenciam a composição como a distribuição de gordura 

corporal, taxa metabólica basal, dimorfismo sexual, além dos parâmetros 

bioquímicos.22,85 
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Comparado aos nossos resultados, um estudo que avaliou a composição corporal 

de crianças e adolescentes entre 6-19 anos com SD, utilizando a técnica de mensuração 

de dobras cutâneas, peso estatura e IMC, identificou que a maior concentração de tecido 

adiposo estava localizada na região da coxa, supra ilíaca e abdominal  no sexo feminino 

e no sexo masculino na região supra ilíaca. Isso aponta para o fato de que essa população 

é proporcionalmente menor em relação ao tronco, o que sugere maior quantidade no 

acúmulo de gordura na coxa. Essa característica mostra a importância do 

acompanhamento multidiscilpinar, entre eles o nutricional, visto que o excesso de 

adiposidade corporal pode interferir em diversos aspectos da saúde.86,87  

O sobrepeso e a obesidade integram um painel onde são responsáveis por 5 % das 

mortes globais, já a falta de atividade física foi identificada como quarto principal fator 

de risco para a mortalidade, além de ser um componete do conjunto de fatores de risco 

para o desencadeamento de doenças mentais.88  

Em nossa população identificamos que o número de passos dos participantes 

estava abaixo da média e que as pessoas com SD eram menos ativas do que seus principais 

cuidadores. Mota ao analisar o número de passos de pessoas com SD entre 18-32 anos e 

seus cuidadores verificou que a média diária antes da intervenção (exercícios físicos) era 

de 8144±4429 e 9493±6487 respectivamente.89 Por outro lado, Marques e 

colaboradores90 identificaram que adultos brasileiros com SD e idade 46,8±6,7, 

apresentaram uma média de 4018 passos/dia.  

Adultos sem SD para serem considerados ativos devem ter em média 10.000 

passos/dia em intensidade moderada, uma vez que é considerado comportamento 

sedentário uma média inferior a 5.000 passos/dia.91  

A inatividade física pode trazer diversos comprometimentos para saúde. Dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) realizada entre setembro de 2014 

e setembro de 2015, apontou que pessoas com 15 anos ou mais de idade não praticavam 

qualquer tipo de atividade física ou esporte, de uma amostra de 161,8 milhões de 

brasileiros, o equivalente a 76% da população de nesta faixa etária.92  

Entretanto, devemos considerar que a inatividade prevalente na população com 

SD está atrelada também a fatores importantes e que devem ser considerados como: a 

dificuldade no acesso, a disponibilidade de cuidadores, baixa autonomia, locais de fácil 
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acessibilidade, inclusão e incentivo.9,93 

Nesse sentido ao analisarmos as principais barreiras que impediam a prática de 

atividade física das pessoas com SD e seus principais cuidadores identificamos que a falta 

de: tempo disponível, ambiente seguro, equipamento, condições financeiras, 

disponibilidade de ambiente, dores ou mal estar foram as mais citadas pelos participantes. 

Essas dificuldades também foram encontradas por Mota88, quando realizou um programa 

de exercícios físicos para pessoas com SD, na qual as principais dificuldades descritas 

foram falta de tempo disponível e condições financeiras. Já Bodde e Seo94 ao realizarem 

uma revisão sistemática no qual a população eram adultos com DI, descreveram que a 

falta de dinheiro, apoio familiar, acesso e transporte eram barreiras importantes para a 

não prática de exercícios. 

Pett e colaboradores95 ao conduzirem um estudo de intervenção com prática de 

atividade física, realizaram uma parceria com um centro de recreação comunitário que 

realizava o desenvolvimento de ações para pessoas com deficiência o que possibilitou 

maior adesão, limitando barreiras sociais como o acesso e transporte.  

Assim como a literatura, nossos dados reforçam a importância no planejamento e 

desenvolvimento de políticas públicas que atendam pessoas com DI.  Além de parcerias 

com instituições próximos aos locais onde vivem, trabalham e realizam atividades de 

lazer. Isso pode auxiliar a minimizar fatores como a diculdade no acesso, transporte, baixa 

renda e assim promover a inclusão e socalização, proporcionando melhora na qualidade 

de vida tanto das pessoas com DI quanto de seu núcleo familiar. 

Em relação ao estado nutricional da nossa amostra observamos que as pessoas 

com SD apresentaram melhora significativa em sua composição corporal e os principais 

cuidadores iniciaram um processo de evolução para esse diagnóstico. Nossos valores 

iniciais, anterior ao processo de EAN, também foi descrito em um estudo realizado com 

57 jovens mexicanos com DI, onde 42% dos cuidadores apresentaram diagnóstico de 

sobrepeso e 34% de obesidade. Além disso, as mulheres com DI tinham valores médios 

de % de gordura corporal e massa de gordura superior à dos homens.96 Estudos apontam 

que mulheres com DI apresentam fatores de risco superior aos homens para sobrepeso e 

obesidade, além de uma maior prevalência (23,1% a 58,5%) quando comparadas as 

mulheres da população geral (3,6% a 28%).16,97  
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Nossa hipótese inicial de que a mudança no contexto alimentar e estratégias de 

EAN poderiam proporcionar melhora no estado nutricional foi confirmada. Ao final 

processo de intervenção, embora com uma amostra menor que a inicial (anterior a 

pandemia) identificamos que os participantes apresentaram melhora para todas as 

variáveis da composição corporal, no qual esses evoluíram do diagnóstico de sobrepeso 

para o de eutrofia, além de melhoras significativas para massa de gordura e % de gordura 

corporal. Curtin e colaboradores14 ao realizarem um estudo randomizado com objetivo 

em avaliar se o treinamento dos pais de pessoas com SD (13-26 anos e IMC >P85) poderia 

auxiliar na perda de peso, obtiveram resultados positivos (-3,6kg) ao longo de 12 meses, 

embora a proposta dos autores fosse 1-2kg/semana. 

Já  um estudo de coorte que compreendeu pessoas com DI, idade entre 18-35 anos 

e com a participação de seus pais, no qual foram submetidos a realização de atividades 

em educação e saúde, exercícios físicos e orientações nutricionais no decorrer de 12 

semanas, as pessoas com SD foram as que menos perderam peso no final do programa.94
 

Ao comparar nosso estudo com os demais autores percebemos que as intervenções 

direciondas a essa população devem ser desenvolvidas com maior tempo respeitando suas 

características fisiológicas e sociais. Vale ressaltar que por mais que a perda de peso 

muitas vezes não atinja o peso ideal ou esperado as estratégias devem ser pautadas “nessa 

pequena redução”, considerando esses resultados satisfatórios, o que tendem a ter mais 

sucesso na abordagem do tratamento e controle da obesidade.8, 98  

Partindo desse pressuposto, ao analisarmos se o fato do excesso de peso 

desencadeava insatisfação corporal nas pessoas com SD, identificamos que não. Diferente 

de nossos resultados Boiani e colaboradores99 constataram uma diferença significativa em 

ambos os gêneros de pessoas com SD (n=27) quanto a insatisfação corporal, uma vez que 

o IMC desejado era inferior ao IMC atual. Por outro lado um estudo que analisou a 

percepção corporal utilizando a escala de silhueta (Stunkard)  de 11 adultos com síndrome 

de Down, ambos os sexos, idade média de 28 anos na cidade de Itarati-PR encontraram  

resultados positivos, ou seja, nenhum dos avaliados mostrou insatisfação, todos 

apresentaram consciência corporal exata de acordo com a realidade.100 
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Estudos a respeito da insatisfação corporal utilizando escalas de silhuetas na 

população com SD são escassos. É importante avaliar o quanto a DI pode ser uma barreira 

para a escolha correta das imagens e interpretação dos resultados. Muitos fatores podem 

influenciar essa relação como: questões sociais, influências socioculturais, busca pelo 

corpo ideal, entre outras causas.101   

Outro fato é, como a identidade dessas pessoas é construída no decorrer da vida, 

como elas se identificam com a imagem que seu núcleo familiar e demais pessoas lhe 

oferecem durante todo seu processo de formação, permitindo vivenciar experiências 

amorosas, reais, distorcidas, de rejeição, entre outras que moldarão o indivíduo a cerca da 

sua autoestima.102 

Além disso, a construção do hábito alimentar também se dá por experiências 

vivenciadas em família e sociedade. Podemos considerar a alimentação como um dos 

pilares responsáveis pelo equilíbrio do estado nutricional e de como o sujeito está inserido 

na sociedade, local em que vive. Enteder as necessidades individuais, fisiológicas e 

ambientais de cada indivíduo direciona para o desenvolvimento do plano terapêutico a 

ser desenvolvido. Diante disso, no decorrer de nosso estudo nosso objetivo era promover 

o conhecimento acerca do grau de processamento dos alimentos e como realizar melhores 

escolhas, além de valorizar a soberania alimentar, as práticas culinárias, a comensalidade 

respeitando costumes e regionalidade de acordo com as diretrizes do guia alimentar para 

população brasileira.26 

Nesse sentido, ao investigarmos a média de consumo calórica dos nossos 

participantes com SD observamos que foi inferior ao de jovens espanhóis com SD (16 a 

38 anos) no qual as mulheres tiveram um consumo de 1909±337 kcal/dia e homens 

2260±284 kcal/dia.75  

Um dado interessante que encontramos foi que embora a média da ingestão 

calórica das pessoas com SD não tenha apresentado redução significativa, houve uma 

mudança nas escolhas e ingestão dos alimentos de acordo com o grau de processamento 

após o programa de EAN, onde houve um aumento no consumo de alimentos in natura e 

minimamente processados, acompanhado da redução de alimentos ultraprocessados e de 

preparações culinárias, mostrando que nossa abordagem foi efetiva ao compararmos com 

demais estudos. 
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Esses resultados também foram descritos em um estudo que analisou a frequência 

do consumo alimentar  de 16 pessoas de ambos os sexos com SD e identificou elevado 

consumo de biscoitos, doces, carne vermelha e carne processada, acompanhado de um 

baixo consumo de frutas, hortaliças e cereais.75 

Em relação aos principais cuidadores identificamos uma diminuição na média do  

consumo calórico, com um pequeno aumento no consumo de alimentos in natura e 

minimamente processados (raízes, legumes, verduras, feijão e leite) e redução, porém não 

significativa, dos alimentos ultraprocessados. Enquanto dados da POF evidenciaram que 

a população brasileira apresentou diminuição no consumo de farinhas, massas, açúcares 

e gorduras, com aumento no consumo de frutas, verduras e legumes.76  

Um cenário que nos levou a reflexão foi o fato de que, embora os cuidadores 

fossem fisicamente mais ativos, além de apresentarem redução na ingestão calórica após 

o processo de EAN, a população com SD, que manteve semelhante seu consumo médio 

calórico (inicial e final) e permaneceu com nível de atividade física considerado pouco 

ativo, apresentou resultados significativos na composição corporal (redução no peso, em 

todas as variáveis do teste de Bioimpedância e nas dobras cutâneas). 

 

Esse resultado pode estar atrelado ao fato de que as pessoas com SD tiveram uma 

mudança na qualidade do consumo dos alimentos que ingeriam, com diminuição no 

consumo de alimentos ultraprocessados e aumento no consumo alimentos in natura e 

minimamente processados. O que não ocorreu com os principais cuidadores, embora eles 

tenham tido redução no consumo calórico total, não houve redução significativa de 

alimentos ultraprocessados. 

 

Os dados descritos acima foram evidenciados por pesquisadores em um ensaio 

clínico randomizado realizado com 10 homens e 10 mulheres entre 18-50 anos,  IMC> 

18,5kg/m2 e peso estável (<± 5% nos últimos 6 meses), no qual o objetivo era de avaliar 

se a ingestão calórica de alimentos ultraprocessados teria influência na mudança de peso 

corporal.  Ao final da pesquisa os autores concluíram que o consumo de alimentos 

ultraprocessados está associado ao ganho de peso e uma maior ingestão de calorias 

enquanto que os alimentos minimamente processados geram o efeito oposto.103 
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Cabe ressaltar que o termo “ultraprocessados” refere-se a formulações industriais 

fabricadas a partir de substâncias derivadas de alimentos ou sintetizadas de outras fontes 

orgânicas e normalmente contêm pouco ou nenhum alimento inteiro. Além de 

apresentarem alta densidade energética, com alto teor de calorias, sal, açúcar e 

gordura.104,105  

Além disso é importante debater sobre questões externas que podem influenciar 

de forma negativa e assim dificultar o acesso a uma alimentação equilibrada, como morar 

em territórios considerados desertos alimentares onde há um custo elevado de alimentos 

in natura e minimamente processados diante dos ultraprocessados, renda insuficiente, 

publicidade e propaganda excessiva de alimentos não saudáveis e dessa forma articular 

ações que promovam acesso e garantia a uma alimentação adequada.26,106  

De acordo com Painel Global sobre Agricultura e Sistemas Alimentares para 

Nutrição: Como enfrentar os desafios do século XXI107, em 2030 o número de pessoas 

com sobrepeso e obesidade aumentará de 1,33 bilhões em 2005 para 3,38 bilhões, fato 

atrelado ao crescimento populacional, mudanças climáticas, inércia política, produção e 

consumo bebidas e alimentos ultraprocessados.27, 32 

Dessa forma o tema “Alimentação saudável” não pode ser pautado somente na 

questão da “escolha individual”, o que muitas vezes culpabiliza o indivíduo como o único 

responsável pelo seu diagnóstico nutricional. Na maioria das vezes quando se aborda o 

tema obesidade, o debate central no tratamento gira em torno do binômio: ingestão de 

alimentos saudáveis combinadas ao exercício físico, enquanto isso, menos atenção é dada 

ao fato de que alimentos ultraprocessados devem ser evitados.108  

O consumo desses “alimentos” está relacionado com um risco aumentado de 

doenças não transmissíveis. A população com SD tem características fisiológicas que os 

tornam mais vulneráveis e com risco aumentado de DCNTs, o que reforça a necessidade 

de ações e políticas que estimulem e facilitem o acesso e consumo de alimentos in natura 

e minimamente processados tornando os ultraprocessados menos disponíveis, além da 

criação de centros esportivos e terapêuticos com acompanhamento em todos os ciclos 

vitais a fim de promover o cuidado integral dessas pessoas.  
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8.1 Forças e limitações do estudo 

Nosso estudo tem forças a serem destacadas, como o olhar individualizado e a 

construção no processo de EAN em conjunto com os familiares, o que possibilitou criar 

autonomia e segurança para esses realizarem escolhas alimentares para as pessoas com 

SD. Além disso, o acompanhamento mensal dessas pessoas possibilitando a criação de 

vínculo que permitiu o desenvolvimento das atividades e estabelecimento dos objetivos.  

As limitações da nossa pesquisa foram: escassez na literatura de estudos que 

abordassem escolhas alimentares qualitativas (de acordo com o grau de processamento 

dos alimentos) associadas a intervenções utilizando estratégias de EAN para pessoas com 

SD e seu núcleo familiar, bem como o nosso número amostral reduzido devido às 

restrições de circulação e interação durante a pandemia do COVID-19. 
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9. Conclusões 

 

Nosso estudo mostrou que as estratégias de EAN podem auxiliar na melhora do estado 

nutricional das pessoas com SD e seu principal cuidador.  

 

Em relação ao perfil bioquímico das pessoas com SD, embora não tenhamos 

encontrado diferenças significativas antes e após intervenção nutricional de forma geral, 

foi exceção o declínio dos níveis de ácido úrico. 

 

Houve melhora no peso corporal, estado nutricional (das díades) e relação 

cintura/estatura das pessoas com SD. Além disso, nossos resultados demonstraram que 

essa mudança não estava atrelada a diminuição na ingestão calórica, mas sim nas 

mudanças das escolhas alimentares de acordo com o grau de processamento dos 

alimentos. Além disso, as pessoas com SD não demonstram insatisfação com sua imagem 

corporal. 

 

No que se refere as barreiras que dificultavam a prática de atividade física nossos 

dados reforçam a importância no desenvolvimento de políticas públicas que permitam 

parcerias ou construção de centros esportivos de fácil acesso e localização. 

Associar a obesidade da pessoa com SD exclusivamente à questão genética, pode 

dificultar o acesso na compreensão e desenvolvimento de estratégias para o tratamento e 

acompanhamento dessa população. Os principais cuidadores e/ou familiares devem ser 

envolvidos na construção e desenvolvimento de um plano terapêutico visto que se 

mostrou efetivo. 

E por fim, é necessária uma mudança na abordagem do tratamento da obesidade de 

pessoas com SD, onde o foco não deve ser exclusivamente a prescrição dietética baseada 

em restrição calórica, mas sim estratégias relacionadas as escolhas alimentares de acordo 

com o grau de processamento dos alimentos.  
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10. Anexos 

Anexo A: Aprovação Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa-CAPPesq 
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Anexo A: Aprovação Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa-CAPPesq 

(Emenda) 
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Anexo B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP 

termo de consentimento livre e esclarecido 

_________________________________________________________________________ 

DADOS DA PESQUISA 

 

Título da pesquisa: Análise do estado nutricional e hábito alimentar de jovens adultos com 

síndrome de Down e seu principal cuidador, antes e depois de serem submetidos ao processo 

de Educação Alimentar e Nutricional. 

Pesquisador principal: Patrícia Zen Tempski 

Departamento/Instituto: Clínica Geral - Instituto Central – Ambulatório Geral e Didático 

– 4° andar. 

_____________________________________________________________ 

CONVITE à PARTICIPAÇÃO 

Convidamos o (a) Sra. para participar desta pesquisa 

Dados de identificação do sujeito da pesquisa ou responsável legal 

 

1.Nome:_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Documento de identidade Nº : ........................................ Sexo: M □   F  □  Data nascimento ......../......../......  

 

Endereço .................................................................. Nº ........................... Apto: .................. 

Bairro:..........................................................Cidade ...................................................... 

Cep:.........................................Telefone:(......................................................................)  

 

2.Responsável legal:___________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Natureza (grau de parentesco, tutor, curador etc.):_________________________________________ 

Documento de identidade:.................................... Sexo: M □   F  □   Data nascimento.: ....../......./...... 

Endereço: ................................................................................nº...................apto: .................. 

Bairro:..............................................................cidade:............................. Cep:..........................    

Telefone:................................................................................................................................... 
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Justificativa 

Justifica-se este estudo pela importância da intervenção e práticas de educação 

nutricional associadas aos cuidados da saúde da pessoa com SD. A adoção e manutenção 

de hábitos alimentares equilibrados, associando não só o fato de se alimentar, mas 

também o ambiente: social, econômico, educativo, cultural e familiar, podem minimizar 

problemas relacionados ao sobrepeso/obesidade.  

Objetivo  

O presente estudo pretende analisar e compreender o hábito alimentar praticado 

no dia a dia pela pessoa com SD e se há influência das pessoas do mesmo convívio que 

possam interferir em seu estado nutricional, além de verificar se a implementação de um 

programa de intervenção nutricional resultará em mudanças nas escolhas alimentares que 

auxiliem em seu estado nutricional adequado. 

Procedimentos que serão realizados e métodos que serão empregados 

1 – Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, 

que visa analisar o estado nutricional e hábito alimentar de jovens adultos com síndrome 

de Down e seus principais cuidadores submetidos ao processo de educação em saúde e 

intervenção nutricional.  

2- Será realizada anamnese clínica (coleta de dados pessoais e clínicos), avaliação 

antropométrica (dados de peso, estatura, circunferência da cintura, dobras cutâneas e 

nutricional (o que costuma ter o hábito de comer), para identificarmos o estado nutricional 

de pessoas com síndrome de Down de ambos gêneros (masculino e feminino); 

3- Avaliação do nível de atividade física habitual com a utilização de um sensor de 

movimento (um aparelho individual – Pedômetro/Power Walker PW-610 Yamax®, Japão); 

4- Aplicação do Questionário de Barreiras: composto por 11 itens considerados 

impeditivos para a prática de atividade física diária; 

3- Avaliação da Percepção Corporal: irá avaliar auto percepção de pessoas com SD, por 

meio da escala de silhuetas proposta por Stunkard, composta por 18 imagens (nove desenhos 

de silhuetas femininas e nove masculinas) representando figuras humanas com variações em 

ordem de tamanho corporal; 

4- Avaliação das práticas alimentares do principal cuidador em relação a pessoa com 

SD: aplicação do questionário Comprehensive Feeding Practices Questionnaire (CFPQ) 

composto por 43 itens, agrupados da seguinte forma: 16 itens (Orientação para uma 
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Alimentação Saudável), 4 itens (Monitoramento), 7 itens (Restrição para Controle de Peso), 

5 itens (Restrição para Saúde), 6 itens (Regulação da Emoção/Comida como Recompensa), 

4 itens (Pressão) ao principal cuidador e/ou responsável; 

5- Serão realizadas avaliações da composição corporal: percentual de gordura corporal, 

percentual de água corporal e de massa muscular; 

6- Serão realizados encontros mensais para orientações nutricionais em grupo e/ou 

individual, no qual abordaremos temas de alimentação saudável, prevenção de doenças 

crônicas e manutenção de qualidade vida; 

7- Os principais cuidadores e/ou responsáveis serão submetidos a avaliação 

antropométrica (peso e estatura) e do consumo alimentar (Recordatório de 24 horas e 

Questionário de frequência alimentar (QFA)), nível de atividade física habitual (uso de 

pedômetro) e barreiras impeditivas para realização de atividade física (Questionário de 

Barreiras); 

8– Trata-se de um estudo qualitativo, quantitativo, longitudinal e de intervenção, no qual 

espera-se que a intervenção nutricional por meio do processo de educação em saúde, com 

foco nos hábitos alimentares da pessoa com síndrome de Down e seus respectivos familiares 

e/ou principal cuidador possam propiciar adequado estado nutricional e melhora na 

qualidade de vida. Somente no final do estudo que poderemos concluir. 

Desconfortos e riscos decorrentes da participação na pesquisa 

O presente estudo não apresentará desconforto e riscos à saúde. 

Benefícios esperados para o participante 

Os benefícios diretos esperados para a pessoa com SD são: melhora no hábito 

alimentar, nos dados antropométricos e na qualidade de vida dessas pessoas. 

Acompanhamento e assistência a que terão direito os participantes da pesquisa  

Os participantes poderão participar do acompanhamento nutricional no decorrer 

do programa, caso não queiram participar do presente estudo. 

Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal 

investigador é a Dra Patricia Zen Tempski, que pode ser encontrado na Avenida Doutor 

Arnaldo, 455 (sala 2349) - Cerqueira César – CEP: 01246-903 - Telefone(s) 3061-8711 

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; 
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e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br. É garantida a liberdade da retirada de 

consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer 

prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. 

Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto 

com outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente; 

- Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em 

estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores; 

– Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer 

fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida 

pelo orçamento da pesquisa. 

- Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para 

esta pesquisa. Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações 

que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo ”Análise do estado nutricional 

e hábito alimentar de adultos com síndrome de Down e seus principais cuidadores 

submetidos ao processo de educação em saúde e intervenção nutricional”. 

Eu discuti com a pesquisadora responsável Dra Patricia Zen Tempski ou com 

a pessoa por ela delegada Pâmella Pollyanna Braga Carra Costela 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.  

 

Assinatura do participante /representante legal                Data ___ /___ /___ 

 

 -------------------------------------------------------------------------  

 

Assinatura do responsável pelo estudo                              Data ___ /___ /___ 

 

 -------------------------------------------------------------------------  

 

 

mailto:cappesq.adm@hc.fm.usp.br
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Anexo C: Anamnese clínica e nutricional 

1. IDENTIFICAÇÃO:                                                                        Data: ____/_____/_____ 

Nome:                                                                                                          RG HC: 

DN:                                          Idade:                 Sexo (  )F   (  )M      Estado civil:    

Endereço:                                                                                             Escolaridade: 

Profissão/Ocupação:                                                                            Telefone: 

Profissão dos pais/ responsáveis: 

Escolaridade dos pais/ responsáveis: 

Renda Familiar:_____________________DN principal cuidador:______________________ 

4.PATOLOGIAS E SINTOMAS ASSOCIADOS 

Patologia/sintoma Sim (1)   Não (0) Medicamento/posologia Outros 

Hipertensão    

Diabetes    

Hipercolesterolemia    

Hipertrigliceridemia    

Hipotiroidismo    

Doença Coronariana      

Gastrite    

Hérnia hiatal      

Refluxo gastroesofágico      

Pirose    

Alergia alimentar    

Osteopenia    

Osteoporose    

Anemia    

 

2. HISTÓRIA NUTRICIONAL 

Período de gestação:  

Parto:                                          Peso ao nascer:                              Comprimento ao nascer:  

Aleitamento materno exclusivo:                                      Introdução alimentar:  

Introdução de fórmulas ou leite de vaca: 

Quais alimentos ofertados inicialmente:  

Forma de preparo dos alimentos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. HÁBITO INTESTINAL 

Frequência:  

 

Consistência segundo escala de Bristol 

 

Classificação:  

Uso de laxante (  ) sim (  ) não    Dosagem/ frequência/ marca: 

Flatulência:(   )sim   (   )não   (   )às vezes   

(  ) tipo 1 (  ) tipo 2 (  ) tipo 3 (  ) tipo 4 (  ) tipo 5 (  ) tipo 6 (  ) tipo 7 
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5.EXAMES BIOQUÍMICOS 

 DATA DATA OBSERVAÇÕES 

Ácido úrico    

Glicemia    

Hemoglobina Glicada    

Col. Total    

HDL col.    

LDL col.    

Triglicérides    

TSH    

Tiroxina (T4 total e livre)    

Anticorpo anti-endomísio    

Anticorpo anti-gliadina    

Paratohormônio (PTH)    

Ferro/ Saturação de ferro    

Ferritina    

Cálcio    

Vitamina D    

Vitamina B12    

Folato    

Zinco    

Magnésio    

 

 6.ANTECEDENTES HEREDITÁRIOS  

(   ) HAS (   ) DM (   ) AVC (   ) Cardiopatia (   ) Aterosclerose (    ) CA (   ) Obesidade 

 

 

      

       

 

7. ATIVIDADE FÍSICA 

(   ) Sim                               (   ) Não 

Descrição Frequência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 

8. MASTIGAÇÃO / DEGLUTIÇÃO 

Dentição:   

Mastigação: (   )normal   (   )apresenta dificuldade 

Deglutição: (   ) normal   (   ) engasga facilmente ou tosse ao ingerir alimentos:  (   ) líquidos (   ) 

pastosos (   ) sólidos (   ) secos (   ) engasga facilmente 

Altera a consistência dos alimentos: (   )sim   (   )não 

Consistência dos alimentos: 

 

9. ALIMENTAÇÃO 

Faz alguma dieta: (   )sim   (   )não   (   )não, mas foi orientada Qual: 

(   )conhecimento próprio (   )orientada por 

Aversões/preferências: 

 

 

10. CONTEXTO FAMILIAR 

Nº de pessoas da família:                  Nº de pessoas que fazem as refeições em casa: 

Responsável pelo preparo da alimentação: 

Recebe ajuda financeira ou doação de alimentos? 

 

11. AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA  

Data Peso Estatura IMC/ Classificação 
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11.1 DOBRAS CUTÂNEAS 

Data DCT DCSE DCSI DC 

PEITORAL 

DC 

AX MÉDIA 

DC 

ABD 

DC 

COXA 

        

        

        

 

11.2 CIRCUNFERÊNCIAS 

 

11.3 Bioimpedância Teste inbody 

Parâmetros Data Valor/ Classificação Data Valor/ Classificação 

Massa Gorda %     

Massa Gorda Kg     

IMC Kg/m2     

Massa Magra Kg     

Massa Magra %     

Peso Ideal Kg     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetros Data Valor/ Classificação Data Valor/ Classificação 

Circunferência da cintura     

Relação Cintura/Estatura     
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Anexo D: Recordatório alimentar de 24h e/ou Dia alimentar habitual 

HÁBITO ALIMENTAR – INICIAL 

Recordatório alimentar de 24 horas/Dia alimentar habitual 

Horário Nome da refeição Alimentos, bebidas e/ou 

preparações 

Tipo e forma de 

preparo 

Quantidade 
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Anexo E: Questionário de Frequência Alimentar 

QUESTIONÁRIO DE FREQUÊNCIA ALIMENTAR. 

Alimentos   Quantas vezes come  Frequência 

Pão N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Manteiga ou Margarina N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Café com açúcar N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Leite N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Iogurte N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Queijos N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Biscoitos (com ou sem recheio) N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Bolos (sem recheio ou recheado) N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Arroz N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Feijão (carioca, ROXO, FEIJOADA) N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Macarrão, lasanha, nhoque N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Carne de boi N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Carne de porco N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Carne de frango N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Carne de peixe N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Linguiça fresca (porco ou frango) N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Carne seca ou carne de sol N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Embutidos (bacon, linguiça, calabresa, peru) N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Salsichas (em refeições ou cachorro quente) N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Hamburguer (em refeições ou sanduíche) N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Ovo (cozido, frito) N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Batata, mandioca ou polenta FRITOS N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Batata, mandioca, inhame, polenta COZIDOS OU 
ASSADOS 

N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Farinha de mandioca, farofa, aveia, tapioca N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Verduras N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Legumes N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Frutas N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Suco Natural N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Suco Industrializado N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Refrigerantes N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Pizza N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Salgados fritos (pastel, coxinha, rissoles, quibes)  N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Salgados assados (pão e queijo, esfiras, fogazzas) N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Chocolates, bombons, brigadeiros, doces, tortas N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Cerveja N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Vinho N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Destilados (pinga, vodka, caipirinha) N  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  D  S  M  A 

Com que frequência o (a) senhor(a): 
Toma café da manhã 
Faz algum lanche entre o café e o almoço 
Almoça 
Faz lanche da tarde 
Janta 
Faz lanche da noite 

 
              Nunca (  ) raro/ às vezes(  ) todos os dias(  ) 

Nunca (  ) raro/ às vezes(  ) todos os dias(  ) 
Nunca (  ) raro/ às vezes(  ) todos os dias(  ) 
Nunca (  ) raro/ às vezes(  ) todos os dias(  ) 
Nunca (  ) raro/ às vezes(  ) todos os dias(  ) 
Nunca (  ) raro/ às vezes(  ) todos os dias(  ) 
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Anexo F:  Escala de silhueta proposta por Stunkard. 

 

 

 

Fonte: Stunkard AJ, et al., 1983. 
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Anexo G: Diário de passos 

 

DIÁRIO DE AVALIAÇÃO DO NUMERO DE PASSOS 

1° Anote o número de passos que aparece no canto superior DIREITO 

2° Aperte o botão azul e anote o número de passos rápidos (caso tenha) 

3° Aperte o botão verde para voltar a tela inicial. 

 

Nome:____________________________________________________________ 

Data:___/___/______ 

Anote o número de passos dados em seus respectivos dias 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

DATA  

 

      

Número de passos  

 

      

 

Data:___/___/______ 

Anote o número de passos dados em seus respectivos dias 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

DATA  

 

      

Número de passos  

 

      

 

Data:___/___/______ 

Anote o número de passos dados em seus respectivos dias 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

DATA  

 

      

Número de passos  
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Anexo H: Questionário de Barreiras  

1. Identificação                       Prontuário: _____________________ 

 

Nome do Paciente:_______________________________________________________ 

 

Nome do responsável: ____________________________________________________ 

 

 

 

Indique com que frequência às barreiras abaixo dificultam você a realizar exercício físico. 

Fonte: Sousa AW, 2012. 

 

 

 

Barreiras  

Sempre 

Quase  

sempre 

 

Às vezes 

 

Raramente 

 

Nunca 

Falta de tempo disponível 
     

Fatores climáticos (vento, frio, chuva) 
     

Falta de disponibilidade de ambiente 
     

Falta de equipamento disponível 
     

Falta de companhia (amigos) 
     

Falta de incentivo 
     

Falta de condições financeiras (dinheiro) 
     

Dores ou mal estar 
     

Falta de habilidade (conhecimento) 
     

Falta de ambiente seguro 
     

Falta de interesse em praticar exercício físico 
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Anexo I: Instrumento Imaginético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Micali FG & Garcia RWD, 2014. 
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Anexo J: Receitas  

 

Antepasto de casca de melancia 

Ingredientes 

Cascas de meia melancia pequena (entrecasca) 

1 cebola média 

2 dentes de alho 

Óleo vegetal para refogar 

1 pedaço de salsão 

1 folha de louro 

1 colher de chá de amido de milho 

Suco de ½ limão 

Sal a gosto 
 

Modo de preparo 

Lave bem e pique as cascas (parte branca e verde) em cubinhos pequenos. Refogue o alho 

e a cebola com óleo e acrescente as cascas e o salsão. Refogue tudo. Acrescente um pouco 

de água, suco de limão, o louro e o sal. Tampe a panela e deixe a mistura cozinhar. Vá 

provando e acrescente água até atingir a textura desejada. O ideal é que os cubinhos de 

casca fiquem bem macios, mas não derretendo. Quando estiver ao seu gosto, dissolva o 

amido de milho em algumas colheres de água e o despeje devagar na panela, mexendo 

sempre. Assim que engrossar um pouco, desligue o fogo. Está pronto! Se quiser pode 

salpicar cheiro verde ou a erva fresca de sua preferência. 

Fonte: https://www.fsp.usp.br/sustentarea/?s=casca+de+melancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fsp.usp.br/sustentarea/?s=casca+de+melancia
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Farofa Rica 

Ingredientes 

1 xícara (chá) de casca de chuchu 

2 cascas de banana-nanica 

½ xícara (chá) de talos de verduras diversas 

2 colheres (sopa) de toucinho 

3 colheres (sopa) de manteiga 

2 colheres (sopa) de cebola picada 

2 unidades de dentes de alho 

1 colher (sopa) de coentro 

Páprica picante a gosto 

Alecrim a gosto 

2 xícaras (chá) de farinha de mandioca 

Modo de Preparo 

Lave bem as cascas do chuchu e da banana e os talos das verduras em água corrente. 

Pique-os e reserve. Frite o toucinho na manteiga, acrescente a cebola, o alho e refogue. 

Acrescente os talos e as cascas e refogue mais um pouco. Junte os demais ingredientes, 

acrescentando a farinha de mandioca por último. Misture bem para a farinha incorporar 

o refogado e os temperos. 

Dica: podem ser utilizados talos de agrião, espinafre, salsa, etc. 

 

Fonte: https://alimentesebem.sesisp.org.br/arquivos/receita/farofa-rica 
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