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 RESUMO 

  

 A Síndrome de Prader Willi (SPW) é uma doença de origem genética causada pela 

ausência de expressão de alelos paternos da região proximal do braço longo do 

cromossomo 15. Na síndrome são identificadas alterações neurocomportamentais, 

neuroendócrinas, respiratórias, psiquiátricas e nutricionais. O sintoma cardinal da doença é 

a hiperfagia e as comorbidades associadas a esta. No Brasil há uma escassez de programas 

de intervenção nutricional para estes pacientes. O objetivo geral do estudo foi implementar 

e avaliar a eficácia de um programa nutricional específico com dieta hipocalórica para 

crianças e adolescentes com Síndrome de Prader Willi. A amostra foi composta por uma 

série de crianças e adolescentes com idade entre 6 e 18 anos (média de idade=13 anos e 

quociente de inteligência médio=58,2/deficiência intelectual) e suas respectivas mães. 

Todas as crianças apresentavam diagnóstico clínico e citogenético-molecular positivo para 

a síndrome Os instrumentos de coleta de dados foram os seguintes a) Anamnese 

Nutricional, b) Avaliação de medidas antropométricas de peso, estatura, circunferência 

abdominal e Índice de Massa Corporal-IMC, c) Recordatório de 24 horas, d) Inventário de 

Comportamentos de Crianças e Adolescentes de 6 a 18 anos (CBCL/6–18. O programa de 

treinamento e acompanhamento nutricional com dieta hipocalórica abrangeu 10 sessões de 

atendimento ao longo de 8 meses. Neste foram utilizadas os seguintes recursos: palestras, 

receituários, listas de substituições de alimentos e receitas, tabelas informativas sobre 

calorias, premiações (brindes como reforçador positivo). Os principais resultados 

apontaram na análise de variância de Friedman que nas medidas de IMC e estatura 

identificaram-se diferenças estatisticamente significativas entre as avaliações. As médias 

destas medidas diminuíram entre a primeira e a última avaliação. Especificamente no peso 



corporal verificou-se perda de peso entre 200 gr e 6.300 gr. Os testes de correlação para 

verificar associação entre medidas antropométricas e problemas de comportamento não 

mostraram coeficientes estatisticamente significativos. De acordo com dados da anamnese 

nutricional e do recordatório de 24 horas, verificaram-se diversas dificuldades enfrentadas 

pelas mães para aderir ao programa. Embora nem todas as medidas antropométricas 

mostraram diferenças estatisticamente significativas, a diminuição de peso e IMC 

observada evidencia indicadores de eficácia do programa aplicado. Iniciativas deste tipo 

são de baixo custo e podem ser implementadas, inclusive, nas unidades básicas de saúde.  

  

 Palavras-chaves: Síndrome de Prader Willi. Hiperfagia. Obesidade. Dieta Hipocalórica. 

Crianças. Adolescentes. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  



 ABSTRACT 

  

 Prader-Willi Syndrome (PWS) is a genetic disorder caused by the lack of expression of the 

paternal alleles in the proximal region of chromosome 15‟s long arm. In the syndrome 

some of the following alterations are identified: neurobehavioral, neuroendrocrinal, 

breathing, psychiatric and nutritional. The main symptom is hyperphagia and its associated 

comorbidities. In Brazil nutritional intervention programs for PWS patients are scarce. 

Therefore, the general objective of this study was to implement and assess the efficiency of 

a specific nutritional program with hypocaloric diet for children and adolescents with 

Prader-Willi Syndrome. The sample consisted of a group of children and adolescents, age 

range 6-18 years old (mean age = 13 years old; mean IQ = 58,2/intellectual disability), and 

their respective mothers. All children presented clinical and cytogenetic-molecular 

diagnosis for the syndrome. The instruments for data collection were: a) nutritional 

anamnesis, b) assessment of anthropo-medical measures of weight, height, abdominal 

circumference and body mass index - BMI, c) report of the last 24 hours, d) Child 

Behavior Checklist (CBCL/6-18). The training and follow-up nutritional program with 

hypocaloric diet took 10 sessions and lasted 8 months. The strategies used were: 

workshops, prescriptions, lists of food substitution and recipes, informative tables about 

calories, prizes (tokens as positive reinforcers). The main results found in the Friedman test 

indicate that there was a statistically significant difference for the BMI and height. The 

mean of these values decreased between the first and the last assessment. It was observed a 

loss of 200g to 6.300g in the body weight. Correlation tests to verify the association 

between anthropo-medical measures and behavioral problems did not result in statistically 

significant coefficients. According to data from the nutritional anamnesis and the report of 



the last 24 hours, it was observed several difficulties faced by mothers to adhere to the 

program. Although not all anthropo-medical measures presented statistically significant 

differences, the decrease of weight and BMI reinforces the effectiveness of the program. 

This kind of low cost initiative can be implemented even in public health services. 

  

 Keywords: Prader-Willi Syndrome. Hyperphagia. Obesity. Hypocaloric Diet. Children. 

Adolescents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 14 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ........................................................................................................... 21 

2.1. Bases Neurogenéticas e fenótipo clínico-comportamental da Síndrome de Prader Willi. .......... 22 

2.2. Propostas de intervenção na Síndrome de Prader Willi ............................................................. 29 

2.3.  Aspectos nutricionais da avaliação e intervenção na Síndrome de Prader Willi ........................ 33 

3. OBJETIVOS ...................................................................................................................................... 39 

3.1. Objetivo geral ........................................................................................................................... 40 

3.2. Objetivos específicos ................................................................................................................ 40 

4. MÉTODO ......................................................................................................................................... 41 

4.1. Participantes ............................................................................................................................ 42 

4.2. Instrumentos e técnicas de coleta de dados ............................................................................. 43 

4.3 Procedimentos de coleta de dados ............................................................................................ 48 

4.4. Procedimentos durante a implementação do Programa de Treinamento e Acompanhamento 

Nutricional com Dieta Hipocalórica. ................................................................................................ 49 

4.5. Procedimentos de Análise Dados .............................................................................................. 53 

5. RESULTADOS ................................................................................................................................... 54 

6. DISCUSSÃO ..................................................................................................................................... 70 

7. CONCLUSÃO .................................................................................................................................... 76 

8. ANEXOS .......................................................................................................................................... 78 

9. APÊNDICES .................................................................................................................................... 110 

10. REFERÊNCIAS .............................................................................................................................. 138 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introdução 

 A Síndrome de Prader Willi (SPW) é uma doença de origem genética causada pela 

ausência de expressão de alelos paternos da região proximal do braço longo do cromossomo 

15. Pode ocorrer através de três mecanismos principais: a exclusão de 5-7Mb paternal herdada 

da região 15q11.2-q13 cromossômica, dissomia uniparental 15 materna e um defeito no 

processo genômico da região 15q11.2-q13 no cromossomo paterno. Embora mais rara, também 

pode haver a translocação cromossômica. A síndrome afeta o funcionamento de diferentes 

sistemas. Assim são descritas alterações neurocomportamentais, neuroendócrinas, de 

desenvolvimento, respiratórias, psiquiátricas e nutricionais, dentre outras (CASSIDY e 

DRISCOLL, 2009; CASSIDY e SCHWARTZ, 2009; JORDE, CAREY, BANSHAD e WHITE, 

2004; NUSSBAUM, MCINNES e WILLARD, 2002). 

 A doença se caracteriza por duas fases clínicas. Na primeira, os sintomas neuromotores 

são cardinais quando relacionados à hipotonia neonatal, dificuldade de alimentação, letargia, 

choro fraco e hiporreflexia com atraso no desenvolvimento. A segunda, a partir dos seis meses, 

apresenta melhora gradual da hipotonia, ganho de peso e desenvolvimento progressivo da 

hiperfagia e obesidade. Alterações genitais como criptorquidismo, micropênis e bolsa escrotal 

hipoplásica são encontradas em crianças do sexo masculino e hipoplasia dos genitais externos 

no sexo feminino. Deficiência intelectual leve a moderada, estrabismo, olhos amendoados, 

boca triangular, lábio superior fino, estreitamento do crânio, baixa estatura (média de 147 cm 

para mulheres e 155 cm para homens), pés e mãos pequenos, apnéia do sono, hipopigmentação, 

infecções respiratórias recorrentes, características faciais típicas e escoliose estão presentes em 

níveis variados (CASSIDY e DRISCOLL, 2009; CASSIDY e SCHWARTZ, 2009; CRINÒ, 

SCHIAFFINI, CIAMPALINI, SPERA, BECCARIA, BENZI, et al., 2003; JORDE, et al., 2004; 

HOLM, CASSIDY, BUTLER, HANCHETT, GREENSWAG, 1993; PEREIRA, SCHALK, 



GERAGHTY, 2009; NAGAI, MATSUO, KAYANUMA, TONOKI, FUKUSHIMA, OHASHI, 

et al., 2000).  

 Ocorrem diversos problemas de comportamento na infância, adolescência e vida adulta 

assim como transtornos mentais, por exemplo, comportamentos do espectro obsessivo-

compulsivo, repertórios comportamentais de falta de controle inibitório, problemas de 

socialização, não seguimento de regras, desafio e oposição que afetam consideravelmente o 

convívio familiar e social de pessoas com a síndrome. A saber, birras, ataques repentinos de 

raiva, agressividade, autoagressividade, queixas somáticas, oposição, comportamentos de 

mentir e furtar, não adesão a dietas ou tratamentos focados no manejo de estímulos alimentares 

direcionados ao controle da obesidade, dentre outros. Muitas das manifestações patológicas em 

nível comportamental se associam à falta de controle inibitório de base biológica frente a 

diversos estímulos. Dentre estes últimos, um dos que mais propicia a emissão de 

comportamentos agressivos e de manipulação são os estímulos alimentares, assim como 

condutas adotadas pelos pais para evitar ingestões calóricas exageradas (CASSIDY e 

DRISCOLL, 2009; CASSIDY e SCHWARTZ, 2009; MESQUITA, BRUNONI, PINA NETO, 

KIM, MELLO, TEIXEIRA, 2010). 

 Do ponto de vista do fenótipo cognitivo dentre algumas das principais características 

está a deficiência intelectual e alterações de outras funções neuropsicológicas relacionadas ao 

controle executivo, habilidades de atenção e organização viso-espacial (MIRCH, McDUFFIE, 

YANOVSKI, SCHOLLNBERG, TANOFSKI-KRAFF, THEIM, et al., 2006; 

TORREGROSSA, QUINN, TAYLOR, 2008).  

 A hiperfagia é o principal sintoma da síndrome e, ao mesmo tempo, a alteração de mais 

difícil manejo.  A mesma se desenvolve de maneira precoce e progressiva na infância a partir 

do primeiro ano de vida. Uma das hipóteses neurais que tem sido estudada para explicar a 



hiperfagia é a constatação de uma diminuição de oxitocina no núcleo hipotalâmico 

paraventricular, assim como uma hiperatividade orbitofrontal do córtex cingulado anterior e 

déficit regulatório do córtex prefrontal dorsolateral. Esta parece estar associada tanto à 

hiperfagia quanto a outros déficits cognitivos, por exemplo, em funções executivas (CASSIDY 

e SCHWARTZ, 2009; SWAAB, PURBA, HOFMAN, 1995; GOLDSTEIN e VOLKOW, 2002; 

UHER, MURPHY, BRAMMER, DALGLEISH, PHILLIPS, NG, et al., 2004; STAUDER, 

BOER, GERITS, TUMMERS, WHITTINGTON, CURFS, 2005).  

 Um dos desfechos importantes da hiperfagia que afeta a saúde destas pessoas é a 

obesidade e as comorbidades associadas a esta. Citam-se, diabetes mellitus, cardiopatias, 

distúrbios do sono, doenças osteoarticulares (CASSIDY e SCHWARTZ, 2009; BUTLER, 

WHITTINGTON, HOLLAND, BOER, CLARKE, WEBB, 2002; IZQUIERDO, 2006; 

CERCATO, SILVA, SATO, MANCINI, HALPERN, 2000). Perante esse complexo quadro de 

alterações orgânicas, de alterações de comportamento, deficiência intelectual e transtornos 

psiquiátricos, é provável que programas de intervenção nutricional sejam uma alternativa viável 

para tentar amenizar o desenvolvimento de níveis de obesidade, muitas vezes, incompatíveis 

com a sobrevivência (DYKENS, ROOF, 2008; GOOS, RAGSDALE, 2008; KIM, YOO, CHO, 

HONG, KIM, 2005). No Brasil, muitas dessas pessoas recebem o atendimento público de saúde 

momentaneamente, em especial na ocasião da verificação do diagnóstico em centros de 

excelência de nível terciário. Porém, posteriormente os profissionais da saúde não conseguem 

realizar um atendimento prolongado por inúmeras razões. Por exemplo, as famílias podem ter 

dificuldades de acesso aos serviços, desconhecimento sobre quadro clínico e evolução da 

doença por parte de profissionais, baixa adesão de pais e cuidadores aos tratamentos, dentre 

outros (MAGALHÃES, BURLANDY, SENNA, 2007; CARVALHO, CERCATO, ALMEIDA, 

MANCINI, HALPERN, 2007).  



 Alguns estudos demonstram a existência de indicadores quanto à eficácia para o 

controle da obesidade mediante o uso de estratégias de intervenção nutricional quando não 

estão isoladas, pois a adesão desses pacientes é prejudicada devido aos mecanismos 

orexigênico (CARVALHO, et al., 2007). Quando há a utilização de repreensão verbal, por 

parte dos pais, juntamente com controle de estímulos há um decréscimo no roubo de alimentos 

que é um dos atos mais freqüentes que contribui para o elevado consumo calórico. Com o 

auxílio dos cuidadores que aderem a programas de intervenção nutricional, as dietas se 

estabelecem sob a forma mais rigorosa de controle e, podem cumprir parcialmente o propósito 

de aprimorar a qualidade de vida, pois pacientes com SPW são considerados os de maior 

disposição para atingir a obesidade sindrômica (PEREIRA, SCHALK, GERAGHTY, 2009; 

FRÓES JUNIOR, CAVALCANTE, CAMELIER, TORALLES, ALVES, 2007; MAGLIERE, 

DELEON, CATTER, SEVIN, 2000).  

 Sabe-se de modo geral que há uma carência de estudos científicos nacionais com dados 

de pesquisa e propostas direcionadas ao manejo nutricional destes. Ainda não existem estudos 

conclusivos quanto ao tipo específico de intervenção para a diminuição ou amenização de 

obesidade na SPW. Há estudos que utilizam para o controle do peso medicamentos (octreotide, 

hormônio do crescimento), exercícios físicos, modificação de comportamento alimentar, 

atendimento psicoterapêutico, programas psicoeducativos de autoinstrução como o „Wellness 

(Mindfulness)‟ dentre outros. (SINGH, LANCIONI, SINGH, WINTON, SINGH, 

MCALEAVEY, et al., 2008; DE WAELE, ISHKANIAN, BOGARIN, MIRANDA, GHATEI, 

BLOOM, et al., 2008; GARZUZI, CARREIRO, SCHWARTZMAN, MESQUITA, PALMA, 

LOPEZ, et al., 2009; HALPERN, MANCINI, CERCATO, VILLARES, COSTA, 2006; 

CARVALHO, et al., 2007; LIN, LIN, TSAI, CHAO, CHEN, CHUANG, et al., 2008). 



 No Brasil alguns estudos foram realizados com pacientes que possuem esta síndrome. 

Estes trabalhos contemplam diversas áreas, dentre elas o estudo sobre o tratamento realizado 

com o medicamento fluoxetina por um período de 6 meses juntamente com dieta hipocalórica 

(SANTOS, PAULA, OSTERNE, NERY, TURRA, 2009). Tratamento com o uso do hormônio 

do crescimento para uma melhora na composição corpórea (KUO, DITCHEKENIAN, 

MANNA, KUPERMAN, DAMIANI, SETIAN, 2007; DAMIANI, 2008). Sobre a realização de 

testes genéticos, estudo genômico e diagnóstico clínico e genético (FRIDMAN, KOK, 

KOIFFMANN, 2000; FRIDMANN e KOIFFMANN, 2000; VARELA, FRIDMAN, 

KOIFFMANN, 2002). Tratamento cirúrgico (ALMEIDA, CERCATO, RASCOVSKI, 

GOLDBAUM, FIGUEIREDO, MATSUDA, et al., 2005). Um estudo de caso com um paciente 

que apresentava três condições clínicas não relacionadas: SPW, cariótipo 47,XXY (compatível 

com a Síndrome de Klinefelter) e craniossinostose coronal (CARVALHO, TRAD, PINA 

NETO, 2006). Estudo de um caso atípico onde o paciente possuía diagnóstico compatível com 

SPW e Síndrome de Angelman (DE MOLFETTA, FELIX, RIEGEL, FERRAZ, PINA NETO, 

2002). Outro estudo no qual é analisada a SPW e a Monossomia 1p36 por possuírem fenótipos 

semelhantes, sendo: obesidade, retardo mental e hiperfagia (RODRIGUEZ, MAZZUCATO, 

PINA NETO, 2008). Um trabalho de revisão analisou as opções terapêuticas disponíveis para o 

tratamento da obesidade na SPW e apontou para a necessidade de estudos multidisciplinares 

(CARVALHO, et al., 2007). Dentro do próprio Programa de Pós-graduação em Distúrbios do 

Desenvolvimento citam-se os estudos do Perfil Comportamental e Cognitivo de Crianças com a 

Síndrome de Prader Willi (MESQUITA, 2007), da caracterização do Fenótipo comportamental 

de crianças e adolescentes com SPW (MESQUITA, et al., 2 010) e Perfil comportamental de 

crianças e adolescentes com SPW e Obesidade Exógena (GARZUZI, et al., 2009). 



 Dentre todos os trabalhos realizados, estudos que enfoquem intervenções nutricionais e 

a prevenção da obesidade em crianças e adolescentes atendidos em níveis terciários do Sistema 

Único de Saúde, ainda são escassos. Quem tem cumprido parte deste papel de forma 

responsável é o atendimento ambulatorial realizado no Departamento de Endocrinologia da 

USP em São Paulo e o Departamento de Genética da USP em Ribeirão Preto (SP) através da 

realização deste projeto. 

 Devido a esta carência de estudos nutricionais em pacientes com SPW no Brasil é que o 

presente trabalho irá verificar se pacientes com esta síndrome quando são atendidos por meio 

de um programa de intervenção nutricional com dieta hipocalórica e acompanhamento 

psicológico produz algum resultado positivo na manutenção ou perdas de medidas 

antropométricas. Seguidamente um breve embasamento teórico da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 

 

 

 

 



2. Fundamentação Teórica 

2.1. Bases Neurogenéticas e fenótipo clínico-comportamental da Síndrome de Prader 

Willi. 

 A SPW é uma doença neurogenética relacionada ao fenômeno de impressão genômica, 

que perde a função de genes gravados, na região cromossômica 15q11-13, sendo considerada 

uma alteração cromossômica dominante (DE MOLFETTA, et al., 2002; FRIDMAN e 

KOIFFMANN, 2000; FRIDMAN, KOK, KOIFFMANN, 2000). 

 A SPW é resultante da ausência de genes paternos que normalmente são ativos no 

segmento cromossômico 15q11-13. Os alelos maternos herdados estão normalmente inativos 

em decorrência deste imprinting. Essa ausência dos genes paternos pode ocorrer por alguns 

mecanismos, como a deleção (deletion), onde 65 a 75% dos afetados pela síndrome têm uma 

deleção ou perda de material genético, de aproximadamente 4 Mb no cromossomo 15 de 

origem paterna. Em 95% das deleções de 15q11-13, dois tipos principais de rearranjos são 

encontrados: deleção tipo I e deleção tipo II. Essas deleções diferem quanto à localização de 

seus pontos de quebra proximais no cromossomo 15, tendo em comum o ponto de quebra 

distal. Outros pontos de quebra foram identificados no restante das deleções (cerca de 5%), nos 

casos de cromossomo marcador do tipo inv dup(15) (cromossomo extra formado por uma 

seqüência do cromossomo 15 duplicada e invertida),  assim como em algumas duplicações e 

triplicações de 15q11–q13. Na dissomia uniparental materna (UPD), 20 a 30% dos casos da 

SPW, os dois cromossomos 15 estão íntegros, mas os dois foram herdados da mãe o que 

conduz à ausência de alelos paternos. Existem impressões de defeito (ID) e mutação 

(mutation), 2 a 5% têm impressões de defeito, translocações ou outras anomalias estruturais do 

cromossomo 15 resultando na deleção paterna ou materna e, 1% dos pacientes tem mutações 

em um segmento genômico chamado de centro de imprinting (região que controla o processo 



de imprinting em 15q11-q13), resultando em um padrão de expressão gênica anormal. O 

cromossomo 15 paterno está presente, mas seus genes não se expressam (CASSIDY e 

DRISCOL 2009, FRÓES JUNIOR, et al., 2007; FRIDMAN e KOIFFMANN, 2000; 

FRIDMAN, KOK, KOIFFMANN, 2000; VARELA, FRIDMAN, KOIFFMANN, 2002).  

Observe-se na figura 1 uma ilustração dos diferentes subtipos genéticos de acordo com Cassidy 

e Driscoll (2009).  

 

 

Fig. 1 Classes moleculares de Síndrome de Prader Willi e suas freqüências (CASSIDY, 

DRISCOLL, 2009). 

  

 O teste de metilação do DNA no gene SNRPN através do PCR sensível a Metilação (M-

PCR) para a SPW é a técnica que se mostra até 99% eficiente; outro método também utilizado é 

através do Cariótipo de Banda G e a Hidridização in situ Fluorescente (FISH). O cariótipo 

permite a pesquisa de demais alterações cromossômicas, enquanto o FISH identifica a presença 

ou ausência de microdeleção na região 15q11-13, sem diferenciar sua origem materna ou 

paterna. O risco de recorrência da síndrome pode variar de 1 a 50% dependendo do tipo de 

alteração detectada nos exames moleculares. Assim um diagnóstico mais completo contribui 

para um tratamento mais adequado, também ampliando a abrangência e redução de custos para 

pesquisas nestas áreas (CASSIDY e DRISCOLL, 2009; CARAM, FUNAYAMA, SPINA, 



GIULIANI, PINA NETO, 2006; DE MOLFETTA, et al., 2002, FRIDMAN, KOK, 

KOIFFMANN, 2000; PINA NETO, FERRAZ, MOLFETTA, BUXTON, RICHARD, 

MALCOM, 1996; FRIDMAN e KOIFFMANN, 2000; VARELA, FRIDMAN, KOIFFMANN, 

2002). 

 É importante ressaltar que a prevalência da SPW é estimada em taxas de 1:15.000 a 

1:30.000 e a incidência de 1:10.000 a 1:15.000 independente de sexo ou raça  (CASSIDY e 

DRISCOLL, 2009; CASSIDY e SCHWARTZ, 2009). Taxas de morte são relatadas acima de 

3% ao ano (BUTLER, et al., 2002). Contribuem para o aumento dessas taxas as doenças 

cardiovasculares. Recente estudo sobre incidência de fatores de risco cardiovasculares e 

metabólicos em 85 crianças com SPW encontraram que 63% dos lactentes e 73% das crianças 

prépuberal demonstraram pelo menos um fator, definido como hipertensão ou dislipidemia (DE 

LIND VAN WIINGAARDEN, CIANFLONE, GAO, LEUNISSEN, HOKKEN-KOELEGA, 

2010). 

 Atualmente há uma demonstração da possível relação direta do excesso de peso e 

obesidade, analisados através do índice de massa corporal, em crianças e adolescentes com o 

aumento da pressão arterial (COSTA, HORTA, RESENDE, SOUZA, BARRETO, CORREIA, 

et al., 2009; FERREIRA e AYDOS, 2010; NAGHETTINI, BELEM, SALGADO, 

VASCONCELOS JÚNIOR, SERONNI, JUNQUEIRA, et al., 2010). Embora não se trate de 

um estudo recente, ainda há consenso entre clínicos e pesquisadores devido a uma metaanálise 

divulgada pela Organização Mundial da Saúde em relação à seguinte recomendação: a perda de 

1 kg de massa corporal está associada com a diminuição de 1,2 -1,6 mmHg na pressão sistólica 

e 1,0 -1,3 na pressão diastólica. Desta forma a perda de peso é recomendada para todos os 

indivíduos hipertensos que apresentem excesso de peso (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1995).  



A SPW caracteriza-se por duas fases clínicas. Na primeira, os sintomas cardinais são: 

hipotonia neonatal, dificuldade de alimentação, letargia, choro fraco e hiporreflexia. A segunda, 

a partir dos seis meses, apresenta melhora gradual da hipotonia, desenvolvimento progressivo 

da hiperfagia, ganho de peso e obesidade. Alterações genitais como criptorquidismo, 

micropênis e bolsa escrotal hipoplásica são encontradas em crianças do sexo masculino e, 

hipoplasia dos genitais externos, no sexo feminino. Crianças com obesidade de outras causas 

não apresentam complicações respiratórias significativas, já indivíduos com SPW podem ter 

problemas ventilatórios fatais (MESQUITA, et al., 2010;  CASSIDY e DRISCOLL, 2009).  

Múltiplos fatores neuroendócrinos têm sido alvo de pesquisas no intuito de encontrar 

possíveis causas biológicas ao sintoma cardinal da doença, a hiperfagia. Assim, desenvolvem-

se estudos que tentam dilucidar as possíveis causas da elevação dos níveis plasmáticos de 

grelina na síndrome. Pois se sabe que a grelina elevada estimula populações neuronais que 

expressam neuropeptídio Y (NPY) do núcleo arqueado do hipotálamo contribuindo para um 

estado de privação alimentar permanente. Demonstrou-se que em pacientes com SPW que 

apresentavam altos níveis de grelina, este peptídeo orexigênico produzido pelas células do 

fundo gástrico podia atuar como secretagogo endógeno do hormônio do crescimento. Assim o 

NPY levaria a três conseqüências: redução do nível de hormônio de crescimento (GH), 

diminuição da função reprodutora e hiperfagia (BIZZARRI, RIGAMONTI, LUCE, CAPPA, 

CELLA, BERINI, et al., 2010; CARVALHO, et al., 2007; CUMMINGS, CLEMENT, 

PURNELL, VAISSE, FOSTER, FRAYO, 2002; MOURÃO e BRESSAN, 2009).  

Estudo anterior pesquisou um grupo de crianças e adolescentes com SPW e comparo-as 

com um grupo controle pareado por idade (0 a 18 anos, média de idade= 3,6 anos). Neste 

verificou-se que aquelas crianças com SPW menores de 3 anos que ainda não haviam 

desenvolvido a hiperfagia e obesidade possuíam níveis normais de grelina; diferente das que 



estavam acima dos 3 anos de idade com hipergrelinemia e hiperfagia. Os dados permitiram 

levantar a hipótese de os níveis patológicos de secreção de grelina estarem relacionados com 

hiperfagia e obesidade (ERDIE-LALENA, HOLM, KELLY, FRAYO, CUMMINGS, 2006).  

 Trabalho realizado com crianças com SPW interessantemente demonstrou uma 

diferença significativa do metabolismo da glicose cerebral quando comparado a crianças 

saudáveis. Dentre estas alterações foi demonstrada através de imagens uma diminuição do 

metabolismo da glicose nas regiões que estão associadas com o gosto de recompensa de 

percepção/alimentos e função cognitiva e emocional, respectivamente, e também o aumento do 

metabolismo nas regiões orbitofrontais que estão envolvidos em funções executivas associadas 

a controle inibitório e alterações de tipo obsessivo-compulsivo. Os achados do estudo 

descrevem alguns dos substratos neurais subjacentes ao comportamento alimentar anormal e 

aos problemas neurocomportamentais da SPW (KIM, JIN, CHO, KIM, HONG, PAIK, et al., 

2006). 

Pesquisas sobre bases neurais da síndrome ainda não são conclusivas (PEREIRA, 

SCHALK, GERAGHTY, 2009). Circuitos neurais ligados à resposta alimentar são investigados 

através de imagens de ressonância magnética funcional. Sabe-se que em pessoas com SPW, há 

evidências de um aumento de ativação em circuitos neurais que controlam a resposta de 

privação alimentar quando comparados com um grupo controle. Tudo isso demonstra que os 

circuitos neurais na síndrome ativam-se anormalmente durante o período de privação/fome, em 

especial quando relacionados a estímulos ambientais (alimentos de alto valor calórico) e, como 

consequência, manifesta-se o processo induzido da hiperfagia com o seu significativo papel 

deteriorador nestes pacientes (DIMITROPOULOS e SCHULTZ, 2008; ALMEIDA, et al., 

2005). Há evidências de disfunções no processo de saciedade no sistema nervoso central desses 

pacientes (SHAPIRA, LESSIG, LEWIS, GOODMAN, DRISCOLL, 2004).  



Estudos de base neurocomportamental têm contribuído com o esclarecimento do papel 

de mecanismos neurais em problemas de comportamento relacionados com impulsividade, 

respostas compulsivas, desafio e oposição, dentre outros. Os autores destacam nesta revisão a 

influência do córtex orbitofrontal na regulação do comportamento adaptativo. Problemas deste 

tipo parecem estar associados com vários transtornos psiquiátricos, deficiência intelectual e 

problemas de autocontrole (TORREGROSSA, QUINN, TAYLOR, 2008). É provável que este 

padrão neural patológico seja um dos mecanismos neuro-hormonais do comportamento 

hiperfágico impulsivo na SPW (MIRCH, et al., 2006). Repare-se que, diferente de outros tipos 

de obesidade, a hiperfagia na síndrome não se manifesta a partir de comportamentos de comer 

impulsivamente desencadeados por estímulos cognitivos, ambientais ou afetivos. Ao contrário, 

é uma resposta alimentar que pode ser emitida o tempo todo sem a consequência natural de 

saciação. Daí a maior dificuldade de controle da resposta alimentar que não é compatível com 

estados de privação.  

Assim como ocorre em nível biológico, são descritas em pessoas afetadas pela síndrome 

diversas alterações comportamentais e cognitivas que dificultam o manejo destes pacientes. 

Inclusive, algumas destas se associam com o mau funcionamento dos circuitos neurais corticais 

do córtex orbitofrontal (TORREGROSSA, QUINN, TAYLOR, 2008). Dentre os problemas de 

comportamento de maior incidência encontram-se os de tipo psiquiátrico relacionados com o 

controle inibitório, emissão de rituais compulsivos, transtornos psicóticos e queixas somáticas. 

Uma revisão realizada por Dykens e Shah (2003) destacou entre as alterações mais prevalentes 

os comportamentos de cutucar lesões cutâneas, hábitos de armazenar comida, excessiva 

preocupação com simetria e exatidão na organização dos ambientes, rituais de limpeza, ordem 

e arrumação, comportamentos agressivos e oposicionistas. Do ponto de vista cognitivo há 

presença de deficiência intelectual em graus variados, alterações em funções executivas e de 



organização visuo-construtiva, entre outras (DYKENS e SHAH, 2003; JAUREGI, ARIAS, 

VEGAS, ALÉN, MARTINEZ, COPET, et al., 2007). Desde a infância, entre 70 e 90% dos 

pacientes com SPW apresentam outros problemas como comportamentos de teimosia, 

manipulação, compulsividade e dificuldade com mudança de rotinas (MESQUITA, 2007; 

CARVALHO, et al., 2007; CASSIDY e SCHWARTZ, 2009). 

 Na Coréia foram avaliados 14 pacientes com SPW, 24 com retardo mental e 45 com 

desenvolvimento típico em função de características psiquiátricas com foco particular nos 

problemas comportamentais e sintomas de foro obsessivo compulsivo. Foi utilizado um 

inventário de avaliação comportamental Child Behavior Checklist/CBCL/6-18. Diferente do 

grupo com desenvolvimento típico, os pacientes com SPW obtiveram escores dentro da faixa 

clínica nas escalas de problemas de socialização, problemas com o pensamento, problemas de 

atenção, comportamento agressivo. Assim os problemas externalizantes e totais de 

comportamento foram significativamente maiores nos pacientes com SPW. Quando comparado 

ao grupo com retardo mental, houve diferença significativa quanto ao perfil de problemas de 

comportamento. A comparação dos itens do inventário referentes a problemas do espectro 

obsessivo compulsivo identificou que o grupo com SPW, diferente dos outros dois, obteve 

maiores escores em respostas compulsivas, hábitos de cutucar lesões e roubo de alimentos. Por 

este ser o primeiro estudo realizado na Coréia, o autor incentivou maior atenção e tratamento 

psiquiátrico para os pacientes com SPW (KIM, et al., 2005). 

 Como apresentado nos parágrafos acima, evidencia-se na SPW um quadro clínico de 

difícil manejo devido às múltiplas alterações neurobiológicas e comportamentais associadas. 

Embora seja um transtorno sindrômico, esta complexidade fenotípica tem contribuído 

consideravelmente para que diversos pesquisadores da área de saúde desenvolvam diferentes 



propostas de prevenção, intervenção e manejo dessas alterações, tendo como foco essencial o 

controle da hiperfagia e da impulsividade.  

Seguidamente uma síntese de algumas dessas propostas. 

 

2.2. Propostas de intervenção na Síndrome de Prader Willi 

Propostas de intervenção medicamentosa em quadros clínicos de obesidade são 

frequentes (GARZUZI, et al., 2009). Os medicamentos são muitas vezes empregados para 

abrandar algumas das manifestações de falta de controle inibitório que condizem, dentre outras 

consequências, a obesidade (MANCINI e HALPERN 2006). Os autores destacam que quando 

são utilizadas técnicas terapêuticas com uso de drogas para combater a obesidade também 

devem haver orientações dietéticas e modificações no estilo de vida, pois os agentes 

farmacológicos somente amparam no processo de aderência dos pacientes quando há mudanças 

nutricionais e de comportamento. O uso de antipsicóticos atípicos têm se mostrado de grande 

auxílio em pessoas com características psicóticas ou agressividade extrema e impulsividade. 

Inibidores de recaptação de serotonina melhoram o sintoma obsessivo compulsivo (DYKENS e 

SHAH, 2003; CASSIDY e SCHWARTZ, 2009). 

 Outras terapias medicamentosas têm sido utilizadas com estes pacientes. A terapia com 

octreotide, agonista da somatostatina têm mostrado que seu uso em pacientes com SPW 

provoca um decréscimo nas concentrações de grelina embora não exista relato de mudanças no 

peso corporal, composição do corpo, nas despesas de energia em repouso, nos níveis de leptina, 

insulina e hormônio do crescimento, sendo assim necessários mais estudos por um período 

prolongado (HAQQ, STADLER, ROSNFELD, PRATT, WEIGLE, FRAYO, et al., 2003; 

DYKENS e SHAH, 2003; DE WAELE, et al., 2008; KOUSTA, HADJIATHANASIOU, 

TOLIS, PAPATHANASIOU, 2009).  



Pacientes com SPW possuem uma deficiência no hormônio do crescimento. Isto 

determina um menor crescimento estatural e alterações metabólicas desfavoráveis, além do 

desequilíbrio entre massa gorda e magra corporal (CARVALHO, et al., 2007; BURMAN, 

RITZEN, LINDGREN, 2001; NAGAI, MATSUO, KAYANUMA, TONOKI, FUKUSHIMA, 

OHASHI, et al., 2000; SCHMIDT, BECHTOLD, SCHWARZ, 2000). Estudo brasileiro 

realizado num período de 2 anos com hormônio do crescimento em crianças e adolescentes 

com SPW obteve um resultado de melhora na composição corporal, com ganho na relação de 

estatura para idade, massa magra e massa óssea, e decréscimo na relação peso para idade, 

índice de massa corporal e massa adiposa (KUO, et al., 2007). 

 Estudo de 2009 descobriu que o tratamento com hormônio do crescimento quando 

relacionado à densidade da massa óssea mineral ocorria uma diminuição temporária da 

densidade mineral óssea do corpo e da coluna lombar (BMDSDS) nos primeiros seis meses, 

mas ficando totalmente normal após este período. Dessa forma os autores destacam que os 

efeitos do tratamento precisam ser estudados com maior profundidade nestes pacientes (DE 

LIND VAN WIINGAARDEN, FESTEN, OTTEN, VAN MIL, ROTTEVEEL, ODINK, et al., 

2009). Ainda em 2009, autores compararam o efeito de duas variáveis sobre a composição 

corporal de crianças com SPW. A saber, hormônio do crescimento e controle parental quanto à 

ingestão alimentar. Os achados indicaram que a variável educação e controle parental 

associaram-se aos melhores resultados em relação à composição corporal (FILLION, DEAL, 

VAN VLIET, 2009).  

 Estudo realizado no Japão para construção de uma curva de crescimento para crianças 

com SPW, diz que a diferença para a curva de crianças normais possui um desvio de até -2 e 

cai ainda mais após a puberdade atingindo uma estatura média de 141,2 + /-4,8 cm para as 



fêmeas (n = 13) e 147,7 + /-7,7 cm para os machos (n = 17), apresentando 15,8 e 21,9 cm 

abaixo da altura média normal de japonês devido ao hormônio (NAGAI, et al., 2000).  

 Uma revisão de 2010 relata que crianças com SPW tratadas com hormônio do 

crescimento possuem uma diferença estatística significativa melhor, em especial nas meninas 

(TAKEDA, COOPER, BIRD, BAXTER, FRAMPTON, GOSPODAREVSKAYA, et al., 

2010).  

 Porém, há controvérsias sobre o uso do hormônio de crescimento. A Organização 

Mundial da Saúde em boletim informativo sobre produtos farmacêuticos divulgou sobre uma 

notificação realizada para a empresa farmacêutica A Pharmacia & Upjohn Company em 

associação com a Food and Drug Administration (FDA). Nesta informava-se aos profissionais 

de saúde sobre sete notificações pós-comercialização de fatalidades associadas ao uso deste 

hormônio em pacientes pediátricos com SPW. Os pacientes em questão apresentavam um ou 

mais dos seguintes fatores de risco incluindo obesidade, histórico de enfraquecimento 

respiratório ou apnéia do sono, ou infecção respiratória não identificada. Havendo uma 

contraindicação do uso do hormônio para pacientes com SPW que sejam gravemente obesos ou 

tenham enfraquecimento respiratório grave. Destacou-se que pacientes do sexo masculino 

podem ter maiores riscos. O cuidado para a ocorrência de obstrução das vias aéreas, caso 

ocorresse deveria ser descontinuado o tratamento. Recomendou-se a avaliação de apnéia do 

sono e sinais de infecções respiratórias. Todos os pacientes deveriam ser submetidos a um 

controle eficaz de peso. Com estes acontecimentos de letalidade com o tratamento com 

hormônio do crescimento, os profissionais alertavam para a necessidade de outros tipos de 

intervenções, por exemplo, as comportamentais e nutricionais (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 

DA SAÚDE, 2003). 



 Outro dos medicamentos de escolha no tratamento de problemas de comportamentos do 

espectro compulsivo e impulsivo tem sido a fluoxetina, um inibidor utilizado para auxiliar no 

tratamento da obesidade, devido ao fato de diminuir episódios de compulsão alimentar 

consequentemente reduz a ingestão calórica. Desta forma o uso em pacientes com SPW pode 

ter algum beneficio não apenas na redução de peso, mas também no comportamento 

compulsivo (MANCINI e HALPERN, 2006). Estudo realizado em 2002 de um paciente com 

SPW tratado com 40 mg/dia de fluoxetina por seis meses juntamente com uma dieta 

hipocalórica obteve uma perda de 20 kg (17%) do peso corporal, houve melhora da apnéia  do 

sono e do comportamento compulsivo, porém o efeito não se manteve a longo prazo 

(CARVALHO, et al., 2007). Já um estudo com uso de modelo animal, mostrou que a fluoxetina 

teve um efeito rebote impossibilitando atenuar o comportamento de comer compulsivo 

(SCAPINELLI, NASSIS, APPOLONIO, CAMPOI, OLIVEIRA, FASANO, et al., 2004). Desta 

forma são necessários outros estudos de pacientes com SPW utilizando este medicamento. 

 O topiramato é uma droga utilizada em casos de compulsão alimentar. Já foi avaliado 

em pacientes com SPW na sua dose máxima permitida (100 a 600 mg/dia). Nos pacientes com 

SPW, há registros de perda de peso, porém estas perdas parecem não ser significativas. 

Entretanto, eles apresentaram estabilização do ganho de peso ponderal progressivo, melhora do 

comportamento compulsivo, da automutilação e da agressividade, quando era administrado em 

um período de oito semanas (SMATHERS, WILSON, NIGRO, 2003; SHAPIRA, et al., 2004). 

Dois pacientes adultos com SPW que utilizaram uma dose de 100 mg/dia de topiramato durante 

20 semanas obtiveram uma perda de 4 e 5% do peso corporal (CARVALHO, et al., 2007).    

 A sibutramina é um medicamento utilizado para auxiliar na perda de peso em pessoas 

obesas. Um estudo comprovou o bom perfil da eficácia, tolerabilidade e segurança da mesma 



em tratamento na obesidade. Demonstrou uma perda de peso quando utilizada associada à dieta 

hipocalórica (HALPER, LEITE, HERSZKOWICZ, BARBATO, COSTA, 2002).  

 Em relação aos cuidados com o uso de medicação na síndrome, dois pesquisadores de 

renome internacional na SPW destacam que, embora não haja estudos comprovando a 

sensibilidade desses pacientes quanto ao uso deste medicamento, na prática é comum perceber. 

O uso ponderado e sempre que possível a partir da menor dose é recomendável (CASSIDY e 

SCHWARTZ, 2009). 

 Outra opção de intervenção diferente da medicamentosa tem sido a cirurgia bariátrica, 

uma vez que há grande dificuldade no processo de perda de peso (CARVALHO, et al., 2007; 

ALMEIDA, et al., 2005). Porém, antes que qualquer paciente obeso seja indicado para cirurgia 

é necessário explanar que sempre há o risco de um insucesso, pois não haverá a extinção ou 

redução da hiperfagia e com isso será necessária uma redução calórica com mudança no estilo 

de vida, exercícios, acompanhamento psicológico, envolvimento da família considerando o 

grau de deficiência intelectual do paciente (PEDRAGÓS e PALOP, 2009). Antes de ocorrer o 

processo cirúrgico o paciente deve ser avaliado quanto às possíveis complicações fisiológicas, 

médicas, problemas psicológicos entre outros. A família também precisa deste 

acompanhamento, pois estará na linha de frente de todo este tratamento que deve perdurar toda 

a vida (LAQUATRA, 2005). 

 

2.3.  Aspectos nutricionais da avaliação e intervenção na Síndrome de Prader Willi 

 Como descrito anteriormente o sintoma cardinal da síndrome é a hiperfagia e com isto a 

obesidade. De acordo com Descritor de Ciências da Saúde (2010), os termos correlatos para a 

hiperfagia são alimentação em excesso, hiperalimentação, ingestão excessiva de alimentos, 



superalimentação, ingestão excessiva de alimento (DESCRITORES EM CIÊNCIAS DA 

SAÚDE, 2010). 

 A obesidade é definida como o estado de adiposidade no qual a gordura corporal está 

acima do ideal. O peso corporal é a soma do tecido adiposo, ossos, músculos, órgãos e fluídos 

corporais. De acordo com a quantidade de alimento ingerido é que ocorrerá a aparição da 

obesidade de diversas formas. Esta flutuação exagerada do corpo dá-se devido a anormalidades 

de mecanismos neurais, hormonais e químicos entre a ingestão calórica excessiva e seu gasto 

(LAQUATRA, 2005). Além do grau de excesso de gordura, a distribuição regional no corpo 

também interfere nos riscos associados. A demasia de gordura abdominal representa maior 

risco do que o corporal por si só quando relacionado aos problemas cardiovasculares. Esta 

situação é definida como obesidade andróide, ao passo que a distribuição mais igual e 

periférica é definida como ginecóide e, comparada com a andróide, provoca menores 

comprometimentos à saúde do individuo. Porém este método não é amplamente utilizado na 

SPW devido aos pacientes já possuírem a obesidade e com isso fazerem parte do grupo de risco 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995; GIROTTO, ANDRADE, CABRERA, 2010).   

A obesidade tem sido classificada de duas maneiras, como exógena (resultante da 

ingestão excessiva em relação ao consumo energético) e em endógena (secundária a síndromes 

genéticas e endocrinopatias, como as síndromes de Prader-Willi e Down, hipotireoidismo, etc.). 

Logo o tratamento dos pacientes com SPW terão uma maior dificuldade em termos de 

manutenção eutrófica, que é o peso adequado para o indivíduo (BALABAN e SILVA, 2004). O 

embasamento estrutural da obesidade é o processo indesejável do balanço energético positivo 

que procede no ganho de peso. A mesma define-se em termos de excesso de peso. O indicador 

utilizado para medir o grau de obesidade é o IMC onde é recomendado para a população em 



grandes estudos e individualmente na prática clínica. Este índice é estimado pela relação entre 

peso e estatura, e expresso em quilogramas por metros ao quadrado (kg/m
2
) (ANJOS, 1992). 

 A obesidade é o maior distúrbio gerado quando o comportamento alimentar está 

alterado e torna-se excessivo a ingesta devido a uma disfunção hipotalâmica. O apetite humano 

é regulado por diversas vias complexas. Em nível cortical o apetite tem sua modulação 

realizada no hipotálamo, sobretudo, nos núcleos paraventriculares. Já perifericamente, vários 

hormônios e peptídios agem em duas vias principais que são responsáveis pelo equilíbrio entre 

a fome e a saciedade, sendo a via orexigênica, que estimula o apetite, e a via anorexigênica que 

o inibe. Devido a esse desequilíbrio geral, o portador da SPW não consegue atingir um platô de 

saciação na medida em que o consumo progride, por isso ocorre o descontrole na ingestão 

alimentar resultando na obesidade (CARVALHO, et al., 2007; ALMEIDA, et al., 2005). 

 A obesidade é considerada uma doença crônica que causa prejuízos ao indivíduo. Nos 

pacientes com SPW esses prejuízos são ainda maiores devido ao fato do gasto energético ser 

extremamente lento, cerca de 60% de um indivíduo sem a patologia (IZQUIERDO, 2006; 

PEREIRA, SCHALK e GERAGHTY, 2009; DIET MANUAL, 2010). 

 Em pacientes com SPW a obesidade se desenvolve entre 1 e 4 anos podendo ser 

acelerada pela hiperfagia (CASSIDY e DRISCOLL, 2009). É fundamental que os pais sejam 

instruídos a desenvolverem um estilo de vida e alimentação saudáveis para adiar ou amenizar 

ao máximo o estado de obesidade. Dados de pesquisa recentes sobre mudanças no fenótipo da 

obesidade entre os primeiros 12 meses de vida e os 5 anos sugerem que há fatores fisiológicos 

que agem independente do controle ambiental do apetite. Mediante uso de entrevistas com os 

pais foi avaliado a evolução do interesse por alimentos nas crianças. Constatou-se que a 

obesidade pode ser desenvolvida antes mesmo do aumento crescente do interesse por 



alimentos. Isto mostra a necessidade de intervenções nutricionais precoces (BUTLER, 

WHITTINGTON, HOLLAND, MCALLISTER, GOLDSTONE, 2010). 

   A tentativa de controlar a obesidade em crianças com SPW através da baixa ingestão 

dietética tem mostrado resultados conservadores devido à dificuldade no controle dos alimentos 

roubados. Especificamente, um estudo de 2006, duas pacientes com SPW do sexo feminino 

apresentaram perda de peso acentuada e melhoria no fracasso respiratório através da 

modificação de comportamento e melhoria do ambiente, sempre com o controle do roubo de 

alimentos (NISHIDA, OKADA, MORI, HIROSE, TANIKAWA, ARÃO, et al., 2006). 

 As intervenções nutricionais são formas de assistência nutricional que podem ser 

realizadas de forma individualizada ou em um grupo. São utilizadas diferentes ferramentas: 

atividades de acolhimento ao paciente, anamnese alimentar, estudo do perfil do paciente e seus 

familiares, diagnóstico nutricional, orientação dietética entre outras. Para os pacientes com 

SPW a intervenção nutricional é um recurso que pode ser muito útil no ato de amenizar e/ou 

diminuir o progresso da obesidade. Porém pacientes com a síndrome apresentam o 

impedimento de no aderir espontaneamente à intervenção (MAGLIERE, et al., 2000; 

PEREIRA, SCHALK, GERAGHTY, 2009; AQUINO, PHILIPPI, 2009). 

 Em linhas gerais aconselhamentos nutricionais que fazem parte do processo de 

intervenção visam promover apoio técnico e emocional a pacientes no desenvolvimento de 

tomadas de decisões adequadas em relação às escolhas alimentares (AQUINO e PHILIPPI, 

2009; PEREIRA, SCHALK e GERAGHTY, 2009). Já a aplicação destas estratégias 

terapêuticas nutricionais no caso de obesos de causa genética como a SPW demandam algumas 

especificidades. Uma delas é que as tomadas de decisões e o controle dos estímulos alimentares 

são, preferencialmente, de responsabilidade familiar (KIESS, REICH, MÜLLER, GALLER, 

KAPELLEN, RAILE, et al., 2001; CARVALHO, et al., 2007).  



 Não há consenso sobre qual deve ser a estratégia nutricional de maior eficácia para o 

controle da obesidade em pessoas com a síndrome, embora saiba-se da necessidade de uma 

dieta hipocalórica, uma vez que eles sempre possuem ou possuirão um quadro de obesidade 

(CARVALHO, et al., 2007). Conforme recomendações dietéticas atuais, indica-se um cálculo 

estimado de ingestão calórica para determinar a manutenção ou redução do peso. A fórmula é 

simples e as calorias prescritas estão diretamente relacionadas à estatura. Sendo assim o valor 

de 10 a 14 calorias por centímetro de estatura corpórea por dia é o necessário para a 

manutenção do peso. Já para a perda de peso o cálculo deve compreender entre 7 e 8 calorias 

por centímetro de estatura corpórea por dia. Estes valores certamente resultam em uma dieta 

hipocalórica e, no caso de pacientes com SPW, esta estratégia é necessária porque o 

metabolismo dos mesmos é mais lento que o normal e, consequentemente, o gasto energético 

de repouso também tende a ser menor. Há indícios que um indivíduo com SPW necessita de 

uma dieta em torno de 40 a 50% abaixo do que uma pessoa sem o distúrbio precisa (DIET 

MANUAL, 2010; PEREIRA, SCHALK, GERAGHTY, 2009; IZQUIERDO, 2006).  

Alguns autores relatam que embora tenham sido implementadas diversas formas 

clínicas e cirúrgicas de tratamento para pacientes com SPW, a perda de peso bem sucedida e a 

manutenção de peso tornam-se acertadas quando o controle do estímulo alimentar através da 

intervenção fica sob a responsabilidade de cuidadores (SANTOS, et al., 2009). A necessidade 

de um trabalho contínuo e multidisciplinar desde a primeira infância até a fase adulta para 

pacientes com SPW é essencial para um peso mais adequado possível (SAITOH 2010). 

 O estado nutricional dos pacientes com SPW deve ser considerado também em função 

das diversas condições de risco que a obesidade promove. Com tal planejamento, a intervenção 

nutricional pode auxiliar o paciente a atingir um platô para uma melhor qualidade de vida de 

acordo com suas necessidades individuais. As abordagens nutricionais devem incluir uma dieta 



de calorias reduzidas e aumento da atividade física, assim como supervisão dos familiares em 

relação a comida e ao armazenamento da mesma (DYKENS e SHAH, 2003). Há consenso 

entre pesquisadores de que a obesidade pode ser amenizada em indivíduos com SPW a partir de 

programas de dieta, exercícios e supervisão (CASSIDY e SHCWARTZ, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Objetivos 

3.1. Objetivo geral 

 Implementar e avaliar a eficácia de um programa nutricional específico com dieta 

hipocalórica para crianças e adolescentes com Síndrome de Prader Willi. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Avaliar o estado nutricional (medidas de peso, estatura, IMC, circunferência abdominal) 

dos participantes. 

 Implementar um programa de treinamento e acompanhamento nutricional específico 

com dieta hipocalórica. 

 Avaliar a associação entre o estado nutricional e as escalas de problemas de 

comportamento das crianças. 

 Avaliar a eficácia deste programa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MÉTODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Método 

4.1. Participantes 

  

 Participaram do estudo 5 crianças e adolescentes com idade entre 6 e 18 anos, média de 

idade igual a 13,2 anos, desvio padrão de 4,3 e diagnóstico clínico e citogenético-molecular da 

Síndrome de Prader-Willi, e suas mães. Todas as crianças foram identificadas a partir do 

Serviço de Genética da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

A amostra inicial era de 11 crianças. Todas as famílias receberam o convite para participar do 

estudo via correio. Houve uma perda inicial de quatro crianças que não compareceram na 

primeira reunião e em seguida de outros dois que desistiram devido a problemas familiares. 

Resultando uma amostra de 5 casos. Na tabela 1 são descritas variáveis de caracterização geral 

do grupo de crianças e adolescentes.  

 

Tabela 1 Caracterização dos grupos de crianças e adolescentes com Síndrome de Prader Willi. 

Legenda: WISC-III – Escala de Inteligência Wechsler para Crianças (WECHSLER, 2002) 

 

Sujeito Sexo Idade Escolaridade QI ESTIMADO 

WISC-III 

Categorias de QIs 

1 M 6 anos Escola Especial 51 Intelectual Deficiente 

2 M 13 anos Escola Especial 56 Intelectual Deficiente 

3 M 14 anos Escola Especial 77 Limítrofe 

4 M 16 anos 5º Ano Ensino Regular 48 Intelectual Deficiente 

5 F 16 anos 7º Ano Ensino Regular 59 Intelectual Deficiente 



 Fizeram parte da amostra as cinco mães das crianças. Antes do início do programa, em 

entrevista estruturada, foram explorados conhecimentos das mães sobre a síndrome. Observou-

se que quatro das cinco mães somente relatam a obesidade como característica fenotípica 

nitidamente observável, decorrente da hiperfagia. Duas mães responderam que desconhecem as 

causas da síndrome. As fontes de obtenção de informações são variadas, mas a maior parte tem 

a participação de equipes de saúde.  

 O projeto foi submetido junto a outro projeto de pesquisa, no caso da Doutoranda Maria 

Luiza Guedes de Mesquita. É necessário esclarecer que os procedimentos relativos ao método 

do presente projeto faziam parte deste projeto submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos conforme o protocolo - Processo CEP/UPM n° 1195/02/2010 e CAAE n° 

0001.0.272.000.10 (Anexo A), onde aprovou sua execução. Todos os participantes (mães e 

pacientes) tinham o direito de desistir ou interromper a aplicação em qualquer momento sem 

nenhum encargo para eles ou para o representante legal. As informações foram analisadas em 

conjunto, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante. 

 Durante todo o processo as mães e pacientes receberam um programa de treinamento 

parental para manejo de problemas de comportamento das crianças sob a coordenação da 

psicóloga e Doutoranda Maria Luiza Guedes de Mesquita, tutelada pela professora, orientadora 

do presente estudo.  

 

4.2. Instrumentos e técnicas de coleta de dados 

 Foram utilizados os seguintes instrumentos e procedimentos no grupo de crianças e 

adolescentes: 

a) Exame antropométrico: avaliaram-se nas crianças os indicadores de peso, estatura, Índice de 

Massa Corporal (IMC) e circunferência abdominal. Foi adotada uma padronização onde as 



medidas coletadas eram em triplicidade e após isso era considerada uma média para uma menor 

margem de erro. Através desta avaliação é que foi determinado o estado nutricional das 

crianças de forma não invasiva e conforme recomendação quanto à padronização de sexo e 

idade (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2007; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

PEDIATRIA, 2009).  

 O peso foi aferido com uma balança digital adulto com régua antropômetro com 

capacidade de até 200 Kg e precisão de 100 gramas da marca Welmy e modelo W200A. 

A balança encontrava-se em superfície plana. A criança ficava posicionada ereta, 

descalça, no centro do equipamento, de costas para o marcador, com os pés juntos, 

braços estendidos ao longo do corpo e com o mínimo possível de roupas. Foi solicitado 

que usassem as mesmas roupas ou semelhantes quanto ao peso das mesmas 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2009). 

 A estatura foi aferida mediante utilização de uma régua antropômetro que está acoplada 

à balança com extensão até 200 centímetros e com graduação de 0,5 em 0,5 cm. O 

paciente permaneceu descalço, em pé, o mais reto possível, com os calcanhares 

alinhados, a cabeça livre de adereços e erguida, olhando para um ponto fixo à frente e 

com os braços estendidos ao longo do corpo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

PEDIATRIA, 2009). 

 A circunferência abdominal não é considerada um bom parâmetro, pois sua principal 

função é detectar a probabilidade de incidência de problemas cardiovasculares, e isso é 

fato nos pacientes estudados com SPW, uma vez que todos se encontram com 

classificação mínima de obesidade, mesmo assim foi utilizado como uma medida para 

verificar o quanto reduziam de acordo com a dieta. A mesma foi adquirida através de 

uma fita métrica inelástica considerando o ponto médio entre a última costela fixa e a 



crista ilíaca superior, onde é encontrada a cintura natural, aproximadamente dois dedos 

acima da cicatriz umbilical. Freedman et al (1999) afirmam que a circunferência 

abdominal é refletida de maneira indireta a adiposidade central em crianças e 

adolescentes. Taylor et al (2000) também validaram a medida de circunferência  

abdominal para avaliar a adiposidade, mas de acordo com Almeida et al (2007) os dois 

estudos possuem pontos positivos, porém  o de Freedman et al  possui melhor ponto de 

vista de triagem, devido a este fato é o autor para o referencial dos valores a serem 

encontrados (FREEDMAN, SERDULA, SRINIVASAN, 1999; ALMEIDA, PINHO, 

RICCO, ELIAS, 2007; SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2009). 

 O IMC consiste numa medida de adiposidade levando em consideração a variação da 

estatura (NATIONAL CENTER FOR HEALTH STATISTICS, CENTERS FOR 

DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2000; NACIF e VIEBIG, 2007, 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2007, SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

PEDIATRIA, 2009). O IMC é estimado pela relação expressa em quilos por metros ao 

quadrado. Através do cálculo do IMC foi encontrado um valor. Em seguida utilizou 

uma tabela de relação do IMC para a idade de acordo com o percentil e o escore (Anexo 

B), desta forma utiliza-se outra tabela de classificação para encontrar o diagnóstico 

nutricional (Anexo C), conforme ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 2007. 

Para o diagnóstico antropométrico foi utilizada a tabela de relação de estatura para a 

idade também de acordo com o percentil e escore (Anexo D), e em seguida outra tabela 

de classificação para encontrar este diagnóstico (Anexo E). A fórmula é:  

  

 

  

IMC= PESO ATUAL (kg) 

              ALTURA
2
 (m) 



 Junto às mães das crianças foram utilizados os seguintes instrumentos e procedimentos: 

b) Recordatório de 24 horas: com objetivo de registrar a quantidade e qualidade da alimentação 

dessas crianças. Identificar o tipo de refeição, horário e local, tipos de alimentos ou preparações 

e a quantidade usual. E questionário de frequência alimentar para o conhecimento do consumo 

de acordo com os grupos alimentares (AQUINO e PHILIPPI, 2009; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2009).  

c) Medida de avaliação comportamental: efetuar-se-á mediante aplicação do Inventário dos 

Comportamentos de Crianças e Adolescentes de 6 a 18 anos (CBCL/6–18)- Child Behavior 

Checklist (CBCL/ 6-18), de Achenbach & Rescorla (2001). Este instrumento será respondido 

pela mãe da criança ou adolescente com SPW.  O informante circula o número zero caso a 

afirmativa “não é verdadeira em relação ao comportamento da criança”, circula o número 1 

caso a afirmativa seja “um pouco verdadeira ou algumas vezes verdadeira” e o número 2 

quando for “muito verdadeira ou frequentemente verdadeira”. O CBCL/6-18 é um questionário 

que avalia competências na realização de atividades e perfis comportamentais distribuídos nas 

seguintes escalas: 

 Perfil das escalas de Competência Social: composto por 20 questões e dividido em 

três escalas: a) Social – número de amigos, frequência semanal dos encontros com 

amigos e relacionamento com irmãos, outras crianças e pais, entre outros; b) Escola – 

desempenho nas disciplinas escolares, realização de reforço escolar, repetência, 

problemas no desempenho escolar; c) Atividades - número de esportes, passatempos, 

organizações que frequenta e tarefas que realiza.  

 Perfil das escalas das síndromes de problemas de comportamento: composto pelas 

escalas Ansiedade/Depressão, Isolamento/Depressão, Queixas Somáticas, Problemas 



de sociabilidade, Problemas com o Pensamento, Problemas de Atenção, 

Comportamento de Violação de Regras, Comportamento Agressivo. 

 Perfil dos problemas de internalização, externalização e totais. A soma das escalas das 

síndromes permite gerar outras escalas: a escala de Internalização, composta pela 

soma das escalas Ansiedade/Depressão, Isolamento/Depressão e Queixas Somáticas; 

a escala de Externalização, composta pelas escalas Comportamento de violação de 

regras e Comportamento agressivo; e, finalmente, a escala total de Problemas 

Emocionais/Comportamentais formada pela soma de problemas de todas as escalas do 

CBCL/6-18. 

 Perfil das escalas orientadas pelo DSM: composto pelas escalas de Problemas 

Afetivos, Problemas de Ansiedade, Problemas Somáticos, Problemas de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade, Problemas de Oposição e Desafio e Problemas de Conduta. 

Assim como no Perfil das escalas das síndromes de problemas de comportamento, as 

escalas orientadas pelo DSM são comparadas com amostras normativas para a idade e 

sexo.  

             De acordo com a escala original, nas escalas de competências, as pontuações 

ponderadas são distribuídas nas seguintes faixas: faixa normal- escores ≥ 35; faixa limítrofe- 

escores de 30 a 35; faixa clínica- escores abaixo de 30. Ainda de acordo com a escala original, 

nas escalas das síndromes de problemas de comportamento, escala de problemas emocionais e 

comportamentais e nas escalas que são orientadas pelo DSM, as pontuações ponderadas 

(escores T) são distribuídas nas seguintes faixas: faixa normal- escores abaixo de 50; faixa 

limítrofe- escores de 65 a 69; faixa clínica- escores ≥ 70. 



             A escala das síndromes de problemas de comportamento do CBCL/6-18 está formada 

por 105 itens e as escala orientadas pelo DSM por 55 itens. Destaca-se que a soma de itens de 

ambas as escalas é superior ao número total de itens (113) do inventário devido ao fato de 

vários itens pertencerem concomitantemente às duas escalas. 

 

4.3 Procedimentos de coleta de dados 

 Foi determinada uma agenda de atendimento durante os meses de março a novembro de 

2010. As datas dos encontros foram estabelecidas de acordo com disponibilidades de horários 

das famílias. As datas dos encontros foram: 15 e 22 de março, 03 e 24 de maio, 14 de junho, 26 

de julho, 16 de agosto, 13 de setembro, 25 de outubro e 8 de novembro, totalizando 10 

encontros. O tempo de duração do programa foi de oito meses. O local utilizado para os 

encontros foi no Departamento de Genética da USP Ribeirão Preto em uma sala onde a mesma 

possuía ventilação natural (janelas altas e amplas), ventilador de parede e luzes brancas, 

deixando o ambiente singelamente agradável, também havia uma maca, uma mesa, cadeiras, 

lavatório de mãos com saboneteira, papel descartável e lixeira. As avaliações antropométricas 

(peso, estatura, circunferência abdominal) foram realizadas em um corredor que dava acesso à 

sala dos encontros, o local era totalmente público, pois estava junto a uma sala geral de espera 

do Departamento, logo, onde todos os outros pacientes que não participavam do estudo 

aguardavam para serem atendidos. 

 O horário dos encontros iniciava-se às 12h30min com o limite até as 17h00min. Para a 

coleta dos dados antropométricos foi estabelecido o horário das 15h00min que correspondia ao 

horário antes do lanche da tarde, tentando padronizar e evitar um possível viés na coleta dos 

dados. No primeiro contato houve um momento de apresentação pessoal, onde todos os 

integrantes do grupo (nutricionista, psicóloga, mães e crianças) puderam falar um pouco de si. 



Em seguida foi explanado que o projeto funcionaria mediante palestras, orientações, tira-

dúvidas, dietas prescritas, treinamento para controlar a ingesta calórica diária, treinamento e 

acompanhamento com a psicóloga para auxiliar no manejo de comportamentos de desafio 

frente às restrições nutricionais. Também foram explicados os objetivos a serem alcançados. 

Foi utilizado um registro de ocorrências desde o primeiro encontro para acompanhar a adesão 

ao programa e suas justificativas (Apêndice I). 

 

4.4. Procedimentos durante a implementação do Programa de Treinamento e 

Acompanhamento Nutricional com Dieta Hipocalórica. 

  Houve entrega e explicação detalhada de dietas, tabelas de porcionamento, lista de 

substituições, orientações e receitas. Foi realizado o ajuste individual da quantidade de calorias 

que cada criança deverá ingerir a partir de tabelas com porcionamento e quantificação da 

ingesta alimentar diária (Anexos G, H e Apêndices II, III) 

 Nos cálculos das dietas prescritas foi definido o valor de 10 kcal/cm/dia. Escolheu-se 

este valor devido ao intervalo de tempo que abrangeria o projeto (8 meses), pois para realizar 

um processo de dieta regressiva, iniciando com 14 kcal/cm/dia (para manutenção) até chegar a 

7 kcal/cm/dia (para perda de peso), demanda-se um período de tempo mais prolongado 

(IZQUIERDO, 2006; DIET MANUAL, 2010; PEREIRA, SCHALK, GERAGHTY, 2009). 

 Desta forma a dieta prescrita resultou da seguinte forma de acordo com a tabela 2. 

 

 

 

 

 



Tabela 2 Valores correspondentes ao número de porções para a dieta individual. 

Porções  Criança 1 Criança 2 Criança 3 Criança 4 Criança 5 

Cereais (150 cal) 3-4 3-5 3-4 3-5 3-4 

Hortaliças (15 cal) 6-7 6-8 6-8 6-8 6-8 

Frutas (35 cal) 2-3 2-4 2-4 2-4 2-4 

Leguminosas (55 cal) 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 

Carne/ovos (190 cal) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Lácteos (120 cal) 2 2 2 2 2 

Óleos (73 cal) * * * * * 

Açúcares (110 cal) * * * * * 

Total aproximado em calorias 1.280 1.500 1.480 1.530 1.490 

* USAR ESPORADICAMENTE 

 Para chegar à quantidade do número de porções foi utilizada como base uma pirâmide 

projetada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos adultos que necessitam de 

1600 a 2800 calorias por dia. Onde a mesma é utilizada com algumas alterações para pessoas 

com Síndrome de Prader Willi de acordo com a Prader Willi Syndrome Association. Desta 

forma compreende-se que ainda não existe uma pirâmide específica para a Síndrome em 

questão (DIET MANUAL, 2010). 

 Para equiparar o conhecimento das mães foi realizada uma palestra intitulada: O que é 

Síndrome de Prader Willi? E a importância da Nutrição (Apêndice IV). Foram estudados 

tópicos como: de onde surge, a genética, prevalência-incidência, características fenotípicas, 

importância do diagnóstico precoce, consequências da síndrome, a necessidade do trabalho 

multidisciplinar (nutricionista, psicólogo, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 

psicopedagogo, entre outros). Após as mães e seus filhos conhecerem um pouco mais da SPW 



e a importância da nutrição foi realizada a Avaliação Antropométrica (Anexo F) com o objetivo 

de avaliar os resultados da intervenção proposta.  

 No último encontro desta fase houve entrega de brindes e prêmios através de atividades 

para incentivar a continuidade do programa mesmo com o projeto encerrado. As mães 

receberam mais receitas e um resumo geral do que aconteceu com seus filhos (gráficos 

relacionados à: peso, estatura, IMC e circunferência abdominal) e foram também presenteadas 

com kits de adoçantes. Foram novamente orientadas e tiraram dúvidas. 

 Um detalhamento completo de todas as etapas do programa desde a fase inicial até o 

follow up pode ser observada nas figuras 2,3 e 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  Fase I- Pré Intervenção. 

 

I Encontro - 15/03/2010 

 Apresentação (nutricionista, psicóloga, mães e pacientes). 

 Informações gerais sobre o projeto. 

 Registro de ocorrências (Apêndice I). 

II Encontro - 22/03/2010 

 Registro de ocorrências (Apêndice I). 

 Anamnese Nutricional (Anexo F). 

III Encontro - 03/05/2010 

 Anamnese nutricional (Anexo F). 

 Registro de ocorrências (Apêndice I). 

IV Encontro - 24/05/2010 

 Registro de ocorrências (Apêndice I) 
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Fig. 3 Fase II- Intervenção. 

INTERVENÇÃO  

VI Encontro - 08/11/2010 

 Devolutiva. 

 Estimulação positiva (premiação). 

V Encontro - 25/10/2010 
 

 Registro de ocorrências (Apêndice I). 

 

 

  

I Encontro - 14/06/2010 

 Dietas. 

 Palestra para as mães: O que é Síndrome de Prader Willi? E a importância da 

Nutrição (Apêndice IV). 

 Registro de ocorrências (Apêndice I). 

IV Encontro - 13/09/2010 

 Palestra: Reeducação alimentar diária para as crianças com SPW (Apêndice V). 

 Registro de ocorrências (Apêndice I). 

 

 

  

 

III Encontro - 16/08/2010 

 Palestra: Orientação geral sobre controle alimentar (Apêndice II). 

 Registro de ocorrências (Apêndice I). 

II Encontro - 26/07/2010 

 Palestra: Parâmetros de uma educação saudável e opções de receitas (Apêndice III).  

 Registro de ocorrências (Apêndice I). 

 

  

 
Avaliação antropométrica intermediária 

Peso  Estatura  IMC Circunferência abdominal 

Avaliação antropométrica intermediária 

Estatura  Circunferência abdominal Peso  IMC 

Avaliação antropométrica final 

Peso Estatura  IMC Circunferência abdominal 



 

  

 

 

Fig. 4  Fase III- Pós Intervenção 

 

Entre os meses de novembro de 2010 a fevereiro de 2011 as crianças e mães não 

receberão atendimento. Após este período haverá um novo encontro (Follow-up) onde serão 

reavaliados para verificar evolução de medidas antropométricas e manutenção de adesão ao 

tratamento.  

 

4.5. Procedimentos de Análise Dados 

 Foram realizadas análises descritivas dos dados referentes às medidas de avaliação 

nutricional e antropométrica. Os resultados do processo de intervenção nutricional foram 

analisados mediante uso do Teste Friedman e Teste Pareado de Medidas Repetidas não 

Paramétricas para verificar possíveis mudanças nos indicadores de avaliação antropométrica 

em função do programa de acompanhamento nutricional. Na análise de correlação com χ
2
 

Friedman aceitando-se como coeficiente estatisticamente significativo valores de p ≤ 0,05. 

 Para a análise de correlação entre medidas antropométricas e problemas de 

comportamento com uso do coeficiente de Spearman foi adotado o valor de p > 0,05.  
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5. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 



5. Resultados. 

 Nos registros de ocorrências (Apêndice I), observam-se os relatos das mães em relação 

a diferentes variáveis familiares e sociais que foram registradas durante a aplicação do 

programa. 

A mãe da criança 1 do sexo masculino, 6 anos referia que esta queixava-se o tempo todo 

de sentir muita fome. A mãe relatou que a criança vinha mês a mês adquirindo peso e nunca 

emagrecia, não se adaptava à escola e nunca obteve sucesso em dietas quando atendida 

anteriormente. Devido às orientações durante o programa, a mãe remeteu para a escola o prato 

adequado onde o filho deveria fazer as refeições. No mesmo dia a escola enviou de volta para a 

casa dizendo que isso não funcionaria lá. A criança apresentou comportamentos de furto de 

comida e ausência de atividade física. 

 A mãe da criança 2 do sexo masculino, 13 anos relatou que sua principal queixa do 

mesmo é de ser gordo e sentir muita fome. A mãe relatou que ele sempre vem ganhando peso, 

tem dificuldades para dormir devido a má respiração, precisando estar sentado durante as 

noites. Já teve acompanhamento nutricional, porém não deu certo. A mãe enviou para a APAE 

uma cópia de todo o programa da dieta a ser realizada, uma vez que a criança passa grande 

parte do dia nesta instituição. A criança não praticava atividade física, com o passar do 

programa inseriu caminhada no final das tardes. 

 A mãe da criança 3, sexo masculino com 14 anos expôs que a principal queixa do filho 

é de ter muita fome. Nunca teve acompanhamento nutricional e a mãe diz que não há grandes 

dificuldades na área de alimentação. Na primeira fase a criança não conseguiu realizar a dieta 

proposta devido ao fato de estar em férias com os pais, viajarem muito e terem muitas 

possibilidades de comidas diferentes. Suas atividades escolares são realizadas em escola 

regular, inserido na 5ª série. A criança faz caminhada todos os dias pela manhã um período de 



no mínimo 50 minutos acompanhado pela mãe. A criança apresentou durante a intervenção 

furtos de comida.  

 A mãe da criança 4, sexo masculino com 16 anos relatou que a principal queixa da 

criança é ter muita fome. A mãe relata que o filho sempre vem ganhando peso. Já teve 

acompanhamento nutricional durante três anos onde passou por um período bom, porém 

abandonou a terapia nutricional devido à dificuldade de acesso, por ser em outra cidade. Possui 

dificuldades familiares, pois o pai e irmão da criança levam para casa alimentos calóricos para 

recompensá-la. A pedido da mãe se fez contato com o irmão da criança solicitando um apoio 

para que houvesse as mudanças de hábitos necessárias para o desenvolver do programa. A 

criança é extremamente nervosa e quando suas vontades não são feitas têm rompantes de 

agressividade. Suas atividades escolares são realizadas na APAE onde passa o período da tarde 

e tem tido algumas dificuldades no relacionamento. A escola teve acesso às orientações 

nutricionais e a distribuição das porções que deveriam ser ofertadas. A criança realiza atividade 

física esporadicamente (fisioterapia na APAE). 

 A mãe da criança 5 do sexo feminino, tem 17 anos, a principal queixa é de ter muita 

fome e sono. Já teve acompanhamento nutricional, porém não foi bem sucedida quanto a perda 

de peso. A mãe relata que sempre houve dificuldades com atividades relacionadas à mudança 

de dieta. Suas atividades escolares são realizadas em escola regular, integrada na 7ª série e está 

começando a ter problemas, dificuldades de relacionamento com pessoas que a criança alega 

dizer que são preconceituosas. A mãe incentiva muito a filha na pratica de atividade física, 

realizando todos os dias da semana, sendo: academia (3 vezes por semana); natação (1 vez na 

semana); fisioterapia (1 vez por semana); hidroginástica (1 vez por semana). Durante o 

programa de intervenção a mãe alegou que por algumas vezes a filha manifestou respostas de 

agressividade e irritabilidade emocional. 



Para verificar a existência de diferenças entre as medidas repetidas de peso corporal, 

estatura e índice de massa corporal foi realizada Análise de Variância de Friedman. Na tabela 3 

se apresentam os resultados. Observe-se que nas medidas IMC e estatura as diferenças 

estatisticamente significativas que foram encontradas não parecem ter ocorrido por erro 

amostral. Isto é, as medidas antropométricas aferidas melhoraram ao logo da aplicação do 

programa. 

Observa-se na tabela 3 que o peso não apresentou diferenças estatisticamente 

significativas. Nas variáveis estatura e IMC obtiveram-se diferenças estatisticamente 

significativas entre as medidas, conforme mostra a tabela 3 (χ
2
 Friedman= 6,0, p= 0,05- 

estatura/quatro crianças aumentaram esta medida; χ 
2
 Friedman= 8,28; p= 0,04 – IMC/todas as 

crianças tiveram uma perda neste índice).  

 

Tabela 3 Resultados do Teste de Friedman nas medidas repetidas de peso corporal, estatura e 

índice de massa corporal. 

 

Medida antropométrica Qui-quadrado df(gl) Valor de p 

Peso corporal 4,92 3        0,17 

Estatura 6 3 0,05* 

Índice de Massa Corporal  8,28 3 0,04* 
 

*Significância estatística p > 0,05 

 

 

 

 



 Na figura 5 observa-se a evolução do peso corporal dos participantes. A média do peso 

era de 78.440 gramas na primeira coleta de dados e quando comparada com a última coleta 

houve uma diferença nas médias de 1.440 gramas a menos. Observa-se então uma diminuição 

da média do peso para 77.000 gramas.  

  

Fig. 5 Evolução das médias de medida de peso corporal do grupo de crianças ao longo do 

programa de intervenção nutricional. 
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 Observa-se na figura 6 a evolução das medidas de peso das crianças separadamente. Do 

total de cinco crianças, duas diminuíram o peso quando comparada a última medida com a 

primeira, o que não foi observado nas crianças 1, 3 e 4. 

 

Fig. 6 Evolução das medidas de peso corporal das crianças ao longo do programa de 

intervenção nutricional. 
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 Conforme mostra a figura 7, para a variável IMC foi verificado um decréscimo a cada 

tomada desta medida. O valor médio da primeira medida de IMC foi de 37,03 e o da última, 

25,71.  

 

Fig. 7 Evolução das médias de medida de Índice de Massa Corporal do grupo de crianças ao 

longo do programa de intervenção nutricional. 
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Observa-se na figura 8, que individualmente, todas as crianças perderam nesta medida 

de IMC (perdas de IMC de 0,01; 4,03; 0,50; 0,14 e 1,90 para os pacientes 1, 2, 3, 4 e 5, 

respectivamente). 

 

 

Fig. 8 Evolução das medidas de índice de massa corporal das crianças ao longo do programa de 

intervenção nutricional. 
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 Na figura 9 percebe-se a evolução de medidas de estatura das crianças. Observa-se que 

apenas uma criança não mudou nesta medida. As restantes aumentaram a estatura de um 

mínimo de diferença de 3 até um máximo de 6 cm. 

 

Fig. 9 Evolução das medidas de estatura das crianças ao longo do programa de intervenção 

nutricional. 

 

 Seguem abaixo figuras 10, 11, 12, 13 e 14 que mostram dados individuais das crianças 

em relação às medidas antropométricas aferidas durante o programa. 

 

125

127

129

131

133

135

137

139

141

143

145

147

149

151

153

155

157

159

Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 Medida 5

ES
TA

TU
R

A
 E

M
 C

EN
TÍ

M
ET

R
O

S

EVOLUÇÃO DA ESTATURA

Criança 1

Criança 2

Criança 3

Criança 4

Criança 5



 

  

 

Fig. 10 Dados evolutivos das medidas de peso (gr), estatura (cm) e índice de massa corporal da 

criança 1. 

 Na figura 10, a criança iniciou o programa com 61.500 gramas. Continuou a ganhar 

peso durante as três primeiras avaliações. Houve uma perda de peso na quarta medida e em 

seguida um aumento na última medida. A criança adquiriu 2.900 gramas durante todo o período 

do estudo. Na estatura teve apenas um ganho de 3 cm na última avaliação quando comparada 

com a primeira. E o IMC teve um mínimo declínio de 0,01. O diagnóstico nutricional em todas 

as avaliações foi de obesidade grave. O diagnóstico antropométrico foi de estatura adequada 

para a idade.  
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Fig. 11 Dados evolutivos das medidas peso (gr), estatura (cm) e índice de massa corporal da 

criança 2. 

 Na figura 11 são apresentadas as medidas evolutivas da criança 2. A mesma iniciou o 

programa com 105.100 gramas. Apresentou perda nas três medidas de peso em relação à 

primeira e teve um acréscimo na última etapa, ficando com as medidas 102.400, 100.500, 

98.800 e 101.400 gramas. O IMC também foi reduzido nos valores de: 47,34; 44,91; 43,78; 

43,33 e 43,31. Quanto à estatura teve um acréscimo de 3 centímetros. O diagnóstico nutricional 

em todas as avaliações foi de obesidade grave. O diagnóstico antropométrico foi de estatura 

adequada para a idade. 
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Fig. 12 Dados evolutivos das medidas de peso (gr), estatura (cm) e índice de massa corporal da 

criança 3. 

 Na figura 12 observa-se que a criança ganhou peso entre as duas primeiras avaliações, a 

partir daí obteve algumas perdas mínimas nas duas seguintes medidas e um aumento na última: 

59.700, 63.100, 60.800, 59.500 e 60.200, tendo em resultado final aumentado o peso em 500 

gramas. O valor do IMC também foi extremamente lento a partir da segunda fase. Quanto à 

estatura houve um acréscimo de dois centímetros entre a primeira e segunda coleta. O 

diagnóstico nutricional foi de obesidade nas três primeiras avaliações e sobrepeso nas duas 

últimas. 
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Fig. 13 Dados evolutivos das medidas de peso (gr), estatura (cm) e índice de massa corporal da 

criança 4. 

 A criança 4, conforme figura 13, iniciou o programa com o peso de 71.900 gramas. 

Entre a primeira e segunda avaliação obteve um ganho de peso resultando em 75.400 gramas, e 

após isto conseguiu obter o peso de 75.300, 74.400 e 74.000 gramas nas outras avaliações 

seguintes. O valor do IMC teve também uma pequena redução. O diagnóstico nutricional em 

todas as avaliações foi de obesidade. O diagnóstico antropométrico foi de baixa estatura para a 

idade. 
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Fig. 14 Dados evolutivos das medidas de peso (gr), estatura (cm) e índice de massa corporal da 

criança 5. 

 A criança 5 iniciou o programa com o peso de 94.000 gramas. Observa-se na figura 14 

que ela, posteriormente obteve os pesos de 90.500, 90.000, 90.400 e 89.900 gramas 

respectivamente nas datas das coletas das medidas. Os valores do IMC ficaram em: 42,34; 

40,76; 40,53; 40,71 e 40,44. A estatura permaneceu a mesma. O diagnóstico nutricional em 

todas as avaliações foi de obesidade grave. O diagnóstico antropométrico foi de baixa estatura 

para a idade. 
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Na tabela 4 se apresenta a distribuição de escores nas escalas das síndromes. Observa-se 

que as mães das crianças 4 e 5 atribuíram as pontuações maiores nos itens das escalas o que 

configurou a classificação clínica em todas as escalas com exceção da escala de 

ansiedade/depressão da criança 4. 

 

Tabela 4. Resultados obtidos nas escalas das síndromes de problemas de comportamento do 

CBCL-6/18. 

  

 A distribuição de escores nas escalas orientadas pelo DSM do CBCL/6-18 da tabela 5 

evidencia que o grupo de crianças apresenta diversos problemas de comportamento em todos os 

itens avaliados pelas escalas. De maneira geral os escores elevados que foram obtidos em todas 

as escalas das síndromes é compatível com os dados da tabela 6, que apresenta as pontuações 

atribuídas aos itens das escalas de problemas de externalização, internalização e escala total de 

problemas emocionais/comportamentais. 
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Sujeito 1 

Escore Bruto 

Escore T 

Classificação 

10 

69 

Clinico 

2 

58 

Normal 

0 

50 

Normal 

7 

65 

Clínico 

7 

70 

Clínico 

11 

67 

Clínico 

5 

64 

Normal 

17 

70 

Clínico 

Sujeito 2 

Escore Bruto 

Escore T 

Classificação 

2 

51 

Normal 

6 

70 

Clínico 

3 

61 

Normal 

14 

80 

Clínico 

8 

71 

Clínico 

12 

69 

Clínico 

4 

60 

Normal 
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59 
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Sujeito 3 

Escore Bruto 

Escore T 

Classificação 

12 

74 

Clínico 

8 

70 

Clínico 
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10 

72 

Clínico 

16 

82 
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81 
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76 
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Sujeito 4 

Escore Bruto 

Escore T 

Classificação 

4 

57 

Normal 

7 

68 

Clínico 

2 

58 

Normal 

10 

72 

Clínico 

8 

70 

Clínico 

12 

67 

Clínico 

10 

67 

Clínico 
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73 

Clínico 

Sujeito 5 

Escore Bruto 

Escore T 

Classificação 

10 

68 

Clínico 

11 

81 

Clínico 

6 

68 

Clínico 

10 

73 

Clínico 

11 

75 

Clínico 

10 
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Normal 

13 
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Tabela 5. Resultados obtidos nas escalas orientadas pelo DSM do CBCL-6/18. 

Escala 

 

 

 

Escores 

Problemas 

Afetivos 

 

Escore bruto 

total 

26 

Problemas de 

Ansiedade 

 

Escore bruto 

total 

12 

Problemas 

Somáticos 

 

Escore bruto 

total 

14 

Problemas de 

Déficit de 

Atenção e 

Hiperatividade 

Escore bruto 

total 

14 

Problemas de 

Oposição e 

Desafio 

 

Escore bruto 

total 

10 

Problemas de 

Conduta 

 

 

Escore bruto 

total 

34 

Sujeito 1 

Score Total 

T. score 

Classificacao 

7 

70 

Clínico 

7 

72 

Clínico 

0 

50 

Normal 

9 

66 

Clínico 

9 

77 

Clínico 

4 

60 

Normal 

Sujeito 2 

Score Total 

T. score 

Classificacao 

6 

68 

Clínico 

2 

55 

Normal 

1 

57 

Normal 

10 

69 

Clínico 

0 

50 

Normal 

6 

65 

Clínico 

Sujeito 3 

Score Total 

T. score 

Classificacao 

14 

80 

Clínico 

8 

74 

Clínico 

4 

68 

Clínico 

12 

73 

Clínico 

6 

66 

Clínico 

20 

80 

Clínico 

Sujeito 4 

Score Total 

T. score 

Classificacao 

4 

61 

Normal 

6 

71 

Clínico 

6 

60 

Normal 

10 

68 

Clínico 

6 

66 

Clínico 

11 

68 

Clínico 

Sujeito 5 

Score Total 

T. score 

Classificacao 

11 

74 

Clínico 

7 

72 

Clínico 

2 

59 

Normal 

4 

58 

Normal 

7 

69 

Clínico 

3 

59 

Normal 

 

Tabela 6. Resultados obtidos nas escalas problemas de externalização, internalização e escala 

total de problemas emocionais/comportamentais do CBCL-6/18. 

Escalas Escores 

Escala de 

Internalização 

Escala de 

Externalização  

Escala Total de Problemas 

Emocionais/Comportamentais 

Sujeito 1 
Score Total 
T. score 
Classificação 

12 
65 
Clínico 

22 
70 
Clínico 

76 
72 
Clínico 

Sujeito 2 
Score Total 
T. score 
Classificação 

11 
63 
Clínico 

12 
60 
Clínico 

75 
72 
Clínico 

Sujeito 3 
Score Total 
T. score 
Classificação 

26 
73 
Clínico 

35 
74 
Clínico 

118 
79 
Clínico 

Sujeito 4 

Score Total 

T. score 
Classificação 

13 

63 
Clínico 

29 

71 
Clínico 

82 

71 
Clínico 

Sujeito 5 
Score Total 
T. score 
Classificação 

27 
73 
Clínico 

16 
64 
Clínico 

84 
71 
Clínico 

  

 Análises de correlação com uso do coeficiente de Spearman foram realizadas para 

verificar possíveis associações entre as medidas antropométricas e as escalas de problemas de 

comportamento das crianças, no entanto os coeficientes obtidos não foram estatisticamente 

significativos. 
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6. Discussão. 

Desde 1987, alguns estudos têm se mostrado eficazes para a manutenção de peso em 

pacientes com SPW. Por exemplo, o trabalho de Mulins e Vogl-Maier (1987), realizado com 

um grupo de adolescentes que receberam acompanhamento por 3 anos mediante atuação de 

equipe multidisciplinar.  

Dados de observação na fase inicial do programa evidenciaram sentimentos de 

frustração e baixo nível de motivação das mães quando apresentado o programa, 

especificamente a dieta hipocalórica da intervenção nutricional. Relataram que os seus filhos já 

haviam realizado dietas ou acompanhamentos nutricionais e tinham uma grande resistência. 

Durante a dinâmica junto às mães e crianças, observou-se que participante número 5 ao 

perceber que se tratava de mudança de hábitos alimentares teve uma elevada resposta de 

autolesão cutucando os braços até sangrar, este comportamento autolesivo na presença de 

estímulos aversivos é relatado em estudos anteriores, sendo um dos traços típicos do fenótipo 

comportamental da síndrome (DYKENS e SHAH, 2003; KIM, et al., 2005; MESQUITA, 2007; 

CASSIDY e DRISCOLL, 2009). 

 Conforme mostra o Apêndice I, as ocorrências registradas durante a execução do 

presente programa de intervenção nutricional permitem avaliar que a adesão das mães ao 

programa desempenhou um papel fundamental que se refletiu na mudança de alguns dos 

indicadores antropométricos de quatro das cinco crianças, como mostram as figuras 6 até 10. 

Embora as análises não mostrassem associações estatisticamente significativas entre as medidas 

antropométricas e as escalas de problemas de comportamento das crianças as tabelas 7, 8 e 9 

mostram indicadores graves de problemas de comportamento. Porém, se observou nos registros 

efetuados que as mães, sempre que necessário, efetuaram trocas de alimentos muito calóricos 

por pouco calóricos. E na maior parte das vezes os fatores que interferiam no cumprimento de 



todas as orientações prescritas nem sempre eram decorrentes de problemas de comportamento. 

Por exemplo, familiares ou outras pessoas que forneciam alimentos com alto teor calórico. Os 

fatores relacionados com o comportamento das crianças diziam respeito ao roubo de alimentos 

ou oferecimento de alimentos em troca de diminuição de comportamentos agressivos 

(Apéndice I).  

Uma das características clínicas descritas na síndrome é a baixa estatura (CASSIDY e 

DRISCOLL, 2009; CASSIDY e SCHWARTZ, 2009; CRINÒ, et al., 2003; JORDE, et al., 

2004; HOLM, et al., 1993; PEREIRA, SCHALK, GERAGHTY, 2009). No presente estudo 

este dado foi confirmado, entretanto, as crianças 1, 2, 3 e 4 apresentaram aumento da estatura e 

diminuição do IMC durante o período da intervenção, conforme dados mostrados nas tabelas 5 

e 6. No peso não se observaram diferenças estatisticamente significativas, porém nas variáveis 

estatura e IMC sim (tabela 3- χ
2
 Friedman= 6,0, p= 0,05 – estatura e χ 

2
 Friedman= 8,28; p= 

0,04 – IMC). Embora a classificação de obesidade tenha se mantido igual ao logo da execução 

do programa levanta-se a hipótese de benefícios no indicador de IMC.   

  Estudo recente de Do Prado e colaboradores (2009) mostrou que quando o valor 

energético fornecido ao paciente é baixo o que é compatível com dietas hipocalóricas, crianças 

e adolescentes com obesidade severa podem apresentar retardo no crescimento (DO PRADO, 

SIEGFRIED, DÂMASO, CARNIEN, PIANO, SIEGFRIED, 2009). Um estudo onde foi 

utilizada também a proposta de 10 kcal/cm de altura, porém em um período de 8 anos 

demonstrou que o tratamento dietético foi eficaz para manutenção de peso, porém 

evidenciaram-se prejuízos no desenvolvimento da estatura (SCHMIDT, BECHTOLD-DALLA 

POZZA, BONFIG, SCHWARZ, DOKOUPIL, 2008). Modelos de atendimento multidisciplinar 

com dieta hipocalórica em pacientes com SPW ou obesidade endógena apresentaram uma boa 

manutenção do peso, mas também pouco aumento da estatura (MULLINS e VOGL-MAIER, 



1987; SCHMIDT, et al., 2008; SHALITIN, ASHKENAZI-HOFFNUNG, YACKOBOVITCH-

GAVAN, NAGELBERG, KAMI, HERSHKOVITZ, et al., 2009; DO PRADO, et al., 2009). 

Não há evidências neste trabalho de que a estatura tenha sido prejudicada pela adesão à dieta. 

Algumas limitações do programa contribuem para esta afirmação. Por exemplo, o programa foi 

adotado no ambiente familiar e social dos participantes, o que limitou o controle rigoroso da 

ingesta calórica; o estudo não contou com um grupo controle, seja de outras crianças com SPW 

ou de crianças com desenvolvimento típico e obesidade severa.  

 Não foram divulgados estudos que relatem curvas de crescimento em pessoas com SPW 

durante intervenções nutricionais com uso de dieta hipocalórica. Entretanto, o trabalho de 

Butler e Meaney 1991, mostra um estudo longitudinal com medidas antropométricas 

padronizadas para pessoas com a SPW em função de peso, altura, circunferência abdominal, 

dentre outras. Uma comparação entre os dados deste estudo e os dados antropométricos de 

estatura dos cinco participantes, observa-se que a criança 1 está acima do percentil 95; a criança 

2, 3, 4 e 5 encontram-se todas acima do percentil 60 nos gráficos para SPW (BUTLER e 

MEANEY, 1991). 

Os achados da pesquisa indicam resultados satisfatórios decorrentes da implementação 

das dietas hipocalóricas. O melhor indicador foi a diminuição do IMC. É provável que isto 

tenha repercutido favoravelmente no estado nutricional das crianças e na qualidade de vida 

destes e de seus familiares, embora não há medidas destas variáveis no presente estudo. A 

intervenção não foi realizada em ambiente hospitalar o que diminuiu o controle sobre fatores 

que eventualmente interferem na adesão ao tratamento como mostrado em alguns dos relatos de 

ocorrências (Apêndice I). A saber, professores que avaliaram como impossível seguir as 

recomendações sobre a redução da ingesta alimentar na escola, roubos de alimentos, 

fornecimento de comida para diminuir comportamentos agressivos e birras, férias que 



propiciaram o acesso a alimentos não recomendados, dentre outros. Estudos anteriores que tem 

utilizado programas deste tipo em ambientes controlados mostram resultados em medidas 

antropométricas com diminuições maiores (KIM, et al., 2005; CASSIDY e SHCWARTZ, 

2009). 

Para que a dieta hipocalórica prescrita fosse cumprida, uma das ações do programa de 

intervenção previu o treinamento e instrução das mães para que utilizassem as listas de 

substituições (Anexo G). A distribuição das porções dos alimentos foi individual, devido às 

necessidades de cada criança. Para todas as crianças houve a indicação de todos os grupos 

alimentares. De forma geral utilizou-se mais o grupo dos vegetais por conterem um menor 

valor calórico. O uso do grupo dos doces e gorduras foi recomendado só em ocasiões especiais 

de encontros familiares e sociais e sob a supervisão rigorosa das mães. É provável que a 

possibilidade das mães terem livre arbítrio entre as listas de substituições recomendados tenha 

contribuído para que estas aderissem o programa até o final da intervenção com uma 

assiduidade aos encontros de 100%. 

Os recordatórios de 24 horas não foram preenchidos rotineiramente pelas mães. Isto 

inviabilizou a verificação do padrão alimentar, da quantidade diária de calorias ingeridas e da 

distribuição de macro e micronutrientes. Entretanto, pelas diminuições de peso e IMC, infere-se 

que, pelo menos três das cinco crianças, se beneficiaram do programa.  Naquelas que houve 

aumento de peso, observou-se na tabela 4 que este aumento foi relativamente baixo (400 a 

2.500 gr). Uma variável que não fez parte do estudo e, certamente teria contribuído com a 

diminuição mais expressiva do peso e do IMC é a prática de exercícios físicos. Esta última teria 

efeitos benéficos não apenas nas medidas antropométricas, mas também em indicadores 

metabólicos e cardiovasculares em geral. 



Os resultados mostram que podem ser utilizados recursos de manejo nutricional em 

crianças com SPW para melhorar a condição de vida destes. Estes recursos devem, sempre que 

possível, abranger atendimentos multidisciplinares. Dessa maneira intervenções nutricionais 

com uso de dietas hipocalóricas, por exemplo, podem ser acompanhadas de atendimento 

pediátrico e psicológico. Deve ser salientado que, a despeito de qualquer método de controle 

nutricional utilizado, a participação da família é essencial para a obtenção de resultados 

positivos. Como apontado em estudos sobre obesidade severa no desenvolvimento típico, 

muitos programas de intervenção nutricional podem falhar diante da complexidade do 

problema e das inúmeras dificuldades impostas no ambiente urbano (GUIMARAES, DUTRA, 

ITO, CARVALHO, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 



7. Conclusão 

O programa de intervenção nutricional com dieta hipocalórica que foi utilizado 

apresentou indicadores de eficácia individual. Isto se comprovou a partir das medidas IMC, 

estatura e peso corporal. Já na classificação de obesidade e circunferência abdominal não houve 

dados que mostrassem diferenças entre as medidas iniciais e finais. Os achados devem ser 

interpretados com cautela devido ao número amostral restrito, a diversas variáveis ambientais 

não controladas, à falta de acompanhamento pediátrico, dentre outros. Recomenda-se para 

estudos futuros o uso de outras medidas antropométricas, por exemplo, aferir indicadores de 

massa gorda e massa magra que poderão contribuir com a obtenção de dados mais conclusivos 

(GUIMARÃES, et al., 2010). Recomenda-se também para outros trabalhos o uso de 

suplementação de vitaminas e minerais, acompanhamento pediátrico e controle sistemático de 

ingesta alimentar diária, o que não foi possível neste desenho metodológico adotado.  

Este trabalho apresenta dados preliminares sobre a viabilidade de programas como este 

que, no contexto brasileiro podem ser implementados a baixo custo e sem necessidade de 

internação hospitalar ou institucional dos participantes. Espera-se que o estudo tenha 

contribuído também com a melhora da qualidade de vida destes e de seus familiares. Programas 

deste tipo devem derivar em outras estratégias de reeducação alimentar familiar e individual.  

Crianças e adolescentes com SPW não desenvolvem motivações autônomas para o controle da 

ingesta alimentar. Por este motivo, intervenções nutricionais podem ser benéficas para a 

mudança de hábitos alimentares familiares que facilitem a adesão a hábitos de alimentação 

saudáveis e, consequentemente, o tratamento permanente da obesidade.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



8. Anexos  

Anexo A 

 



Anexo B 

 

 

(OMS, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo C 

 

Diagnóstico Nutricional relacionado à IMC-para-idade (de 5 a 19 anos) 

 

(OMS, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo D 

 

Anexo E 

Diagnóstico Nutricional relacionado à estatura-para-idade (de 5 a 19 anos) 

 

(OMS, 2007) 

 

 

 



Anexo F 

Anamnese Nutricional 

FICHA DE ATENDIMENTO NUTRICIONAL 

DADOS PESSOAIS 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Sexo:  (   ) M    (   )  F 

Endereço: __________________________________________________________________ 

Município: ____________________________________________Estado: _______________ 

Telefone(s): _________________________________________________________________ 

Data de nascimento:________/_______/__________  Idade:___________________________ 

Naturalidade/ Nacionalidade: ___________________________________________________ 

Atividade dentro e fora do ambiente escolar:________________________________________ 

Horário das atividades:_________________________________________________________ 

Atuação escolar: ______________________________________________________________ 

Composição familiar: __________________________________________________________ 

Etnia/ Religião: _______________________________________________________________ 

Encaminhamento/Indicação: ____________________________________________________ 

Água (    )sim   (    )não            Luz (   )sim   (    )não             Refrigerador (   )sim   (   )não 

Produção de alimentos (    )sim    (   )não 

 

HISTÓRICO NUTRICIONAL (PESO E TRATAMENTOS ANTERIORES) 

______________________________________________________________________ 

 

 

RECORDATÓRIO DE 24 HORAS 

Refeição  

(horário e local) 

Alimentos/preparações Quantidade 

(medida usual) 

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

Peso habitual (kg)  

Perda ou ganho de peso/tempo  

DATA ____/____/___ ____/____/___ ____/____/___ ____/____/___ 

Peso atual (kg)     

Altura (cm)     

IMC (kg/m
2
)     

Classificação      

Circ. Abdominal (cm)      

Percentil      

Classificação      

  

(AQUINO e PHILIPPI, 2009) 

 

 

 

 

 



Anexo G 

Tabelas nutricionais de alimentos de consumo diário em função de calorias. 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

(PHILIPPI, LATTERZA, CRUZ, RIBEIRO, 1999) 

 

Anexo H 

 

Tabela de Calorias dos alimentos mais servidos em nossa mesa: 

 

Alimento   Quantidade   Calorias  

Cafés, chás e sucos  

Água de coco verde  1 copo de 240 ml  62  

Café com açúcar  1 xícara de 50 ml  33  

Café sem açúcar  1 xícara de 40 ml  3  

Caldo de cana  1 copo de 240 ml  202  

Suco de abacaxi natural  1 copo de 240 ml  100  

Suco de acerola natural  1 copo de 240 ml  36  

Suco de maçã natural  1 copo de 240 ml  154  

Suco de manga natural  1 copo de 240 ml  109  

Suco de melão natural  1 copo de 240 ml  60  

Suco de milho verde natural  1 copo de 240 ml  271  

Suco de morango natural  1 copo de 240 ml  39  

Suco de pêssego natural  1 copo de 240 ml  77  



Suco de tomate fresco  1 copo de 240 ml  27  

Refrigerantes e energéticos  

Coca-Cola  1 lata de 350 ml  137  

Coca-Cola Light  1 lata de 350   1,5  

Fanta   1 lata de 350 ml  189  

Fanta Diet  1 lata de 350 ml  15  

Gatorate - todos os sabores  1 frasco de 473 ml  109  

Guaraná  1 copo de 240 ml  75  

Guaraná diet  1 lata de 350 ml  4  

Sport Drink limão  
2 colheres de sopa 

(20g)  
51  

Sprite  1 lata de 350 ml  115  

Sprite diet limão  1 lata de 350 ml  5  

Carnes  

Alcatra assada  2 fatias (150g)  301  

Alcatra frita  2 fatias (100g)  235  

Almôndega caseira de carne  1 unidade (30g)  61  

Almôndega de frango  1 unidade (25g)  54  

Almôndega de peru  1 unidade (25g)  46  

Antecoxa de frango assada   2 unidades (100g)  109  

Baby beef  1 unidade (100g)  120  

Bacon fatiado  1 fatia (10g)  54  

Bacon frito  2 cubos (30g)  198  

Bisteca de porco  1 unidade (100g)  337  

Costeleta de porco  2 unidades (100g)  483  

Coxa de frango  1 unidade (100g)  144  

Coxa de frango assada c/pele  1 unidade (100g)  110  

Coxa de frango assada s/pele  1 unidade (100g)  98  



Coxa de frango cozida  1 unidade (100g)  120  

Cupim  2 fatias (150g)  375  

Fígado de boi frito  1 fatia (100g)  210  

Fígado de galinha  1 colher de sopa (25g)  35  

Filé de frango   2 filés (100g)  101  

Filé mignon  1 fatia (100g)  140  

Hamburger bovina  1 unidade (56g)  116  

Hamburger calabresa  1 unidade (56g)  149  

Hamburger de chester  1 unidade (56g)  105  

Hamburger de frango  1 unidade (96g)  179  

Lagarto de boi assado  3 fatias (100g)  170  

Leitão  2 pedaços (170g)  308  

Língua de boi cozida  2 pedaços (100g)  287  

Lombo assado  1 fatia (100g)  272  

Maminha  1 fatia (100g)  141  

Miolo de coxão mole  1 filé (100g)  120  

Moela de galinha  1 pires (100g)  78  

Músculo cozido  3 pedaços (100g)  180  

Patinho de boi assado  3 fatias (100g)  200  

Peito de frango s/pele  1 filé (100g)  100  

Pernil de porco assado  1 fatias (100g)  196  

Perú  2 filés (100g)  155  

Picanha  1 fatia (100g)  287  

Rã  1 unidade (200g)  128  

Rabo de porco salgado  3 unidades (100g)  426  

Rosbife  1 fatia (50g)  83  

Tender  4 fatias (100g)  210  

Embutidos  



Apresuntado  1 fatia (15g)  22  

Blanquet de peru  1 fatia (10g)  13  

Copa fatiada maturada  1 fatia (6g)  22  

Lingüiça calabresa  1 porção (100g)  300  

Lingüiça de frango  1 porção (100g)  166  

Lingüiça de peru defumada  1 porção (100g)  148  

Lingüiça toscana  1 porção (100g)  255  

Lombo canadense  1 fatia (15g)  21  

Lombo defumado  1 fatia (15g)  29  

Morcela  1 porção (100g)  258  

Mortadela  1 fatia fina (15g)  41  

Mortadela de frango  1 fatia fina (15g)  20  

Paio  1 unidade (100g)  314  

Peito de peru defumado  1 fatia (15g)  14  

Presunto cozido  1 fatia (15g)  18  

Presunto cru  1 fatia (15g)  54  

Salame italiano  1 fatia pequena (2,5g)  10  

Salaminho  1 fatia pequena (2,5g)  10  

Salsinha  1 unidade (40g)  120  

Salsicha light de chester  1 unidade (40g)  64  

Salsicha Hot Dog  1 unidade (50g)  115  

Salsichão  1 fatia (10g)  30  

Peixes e frutos do mar  

Anchova cozida  1 filé (100g)  118  

Anchova à milanesa  1 filé (100g)  210  

Atum cru  1 posta (100g)  146  

Bacalhau cozido  1 porção (100g)  100  

Cação cozido  1 posta (100g)  129  



Camarão cozido  1 porção (100g)  82  

Camarão frito  1 porção (100g)  310  

Casquinha de Caranguejo  1 unidade  250  

Casquinha de Siri  1 unidade (200g)  413  

Caviar  1 colher de chá (10g)  24  

Dourado  1 posta (100g)  88  

Haddock cozido  1 filé (100g)  100  

Kani-Kama  1 stick (16g)  13  

Lagosta cozida s/ molho  1 unidade (200g)  196  

Linguado assado ou grelhado  1 filé (100g)  90  

Lula cozida  1 pires de chá (100g)  93  

Lula frita empanada  1 pires de chá (100g)  373  

Mariscos cozidos  1 xícara de chá (100g)  96  

Mexilhão cozido  ½ xícara de chá (100g)  79  

Namorado cozido  1 filé (100g)  122  

Ostras  3 unidades (100g)  81  

Ovas de peixe cruas  1 porção (100g)  125  

Pescada cozida  1 filé (100g)  97  

Pintado grelhado  1 posta (200g)  208  

Polvo cru  1 xícara de chá (100g)  64  

Robalo  1 posta (100g)  72  

Salmão assado ou grelhado  1 posta (100g)  292  

Salmão cru  1 filé (100g)  211  

Sardinha grelhada  1 unidade (33g)  97  

Sardinha em óleo comestível  4 unidades (100g)  174  

Sardinha em conserva com azeite  3 unidades (100g)  298  

Tainha Cozida  1 posta (100g)  204  

Truta assada ou grelhada  1 unidade (200g)  378  



Biscoitos e bolachas  

Água e sal  1 unidade  32  

Biscoito de manteiga  1 porção (100g)  500  

Biscoito integral de trigo  1 unidade (15g)  28  

Champanhe  1 unidade  40  

Cream Cracker  1 unidade  31  

Leite  1 unidade  24  

Maisena  1 unidade  20  

Maria  1 unidade  25  

Palitinhos salgados  100g  383  

Passatempo alpino  1 unidade  76  

Recheado chocolate  1 unidade  72  

Recheado morango  1 unidade  73  

Salclic aperitivo  1 unidade  11  

Waffer chocolate  1 unidade  41  

Balas  

Caramelo ao leite  1 unidade  21  

Goma média  1 unidade  18  

Halls  1 unidade  19  

Halls diet  1 unidade  8  

Jujuba  1 unidade  5  

Bolos  

Ana Maria Pullman  1 unidade (50g)  130  

Bolo de cenoura caseiro  1 fatia (50g)  135  

Bolo de cenoura com cobertura de 

chocolate  
1 fatia (50g)  371  

Bolo de chocolate  1 fatia (50g)  171  

Bolo de fubá caseiro  1 fatia (50g)  310  



Bolo de Laranja  1 fatia (50g)  173  

Bolo pão-de-ló  1 fatia (50g)  268  

Bolo de coco  1 fatia (50g)  186  

Chocolates  

Aerado ao leite  1 unidade (30g)  167  

Alfajor chocolate  1 unidade (50g)  190  

Alpino Bombom chocolate ao leite  1 unidade (13g)  71  

Chocolate meio-amargo  1 unidade (200g)  1074  

Ao leite  1 unidade (200g)  1044  

Baton  1 unidade (16g)  66  

Bis  1 unidade (7,5g)  39  

Chocolate em pó solúvel  1 colher de sopa (6g)  22  

Diamante Negro  1 unidade (30g)  156  

Diplomata  1 unidade (11g)  60  

Chocolate Branco  1 unidade (30g)  170  

Ouro Branco  1 unidade (21,5g)  114  

Sulflair  1 unidade (50g)  271  

Trufas  1 unidade (20g)  89  

 

Doces  

Amendoim c/ chocolate  1 colher de sopa (40g)  140  

Apfelstrudell  1 fatia (100g)  296  

Arroz-doce  1 porção (100g)  164  

Baba-de-moça  1 taça (150g)  615  

Banana Caramelada  1 unidade  140  

Bananada  2 unidades (100g)  254  

Banana passa  1 unidade (15g)  28  

Bomba de chocolate  1 unidade (80g)  187  



Bomba de chocolate c/ cobertura de 

chocolate  
1 grande  296  

Bombocado  1 unidade (30g)  91  

Brigadeiro  1 unidade (30g)  96  

Cajuzinho  1 unidade (12g)  102  

Calda de caramelo  1 colher de sopa (20g)  55  

Calda de chocolate com leite  1 colher de sopa (20g)  109  

Canjica  1 xícara de chá (200g)  226  

Chantibon  1 colher de sopa (15g)  67  

Claybon Amendocrem  1 colher de sopa (20g)  123  

Cobertura de caramelo  1 colher de sopa (15g)  156  

Cobertura de cereja  1 colher de sopa (15g)  147  

Cobertura de chocolate  1 colher de sopa (15g)  128  

Cobertura de marshmellow  1 colher de sopa (15g)  50  

Cocada Branca  1 unidade  55  

Creme de amendoim  
1 colher de sobremesa 

(15g)  
88  

Creme de marshmellow  1 colher de sopa (15g)  158  

Doce de Banana mole  1 colher de sopa (20g)  46  

Doce de leite  1 fatia (50g)  158  

Folheado com creme  1 fatia (50g)  704  

Framboesa em calda  1 colher de sopa (25g)  29  

Geléia de goiaba  
1 colher de sobremesa 

(15g)  
30  

Geléia de morango  
1 colher de sobremesa 

(15g)  
39  

Geléia de mocotó  1 colher de sopa (20g)  36  

Marmelada  1 fatia (100g)  264  

Marrom glacê  1 fatia (100g)  270  



Mel com própolis  1 colher de sopa (20g)  65  

Mel de abelhas  1 colher de sopa (20g)  62  

Mousse de chocolate  1 taça (150g)  333  

Paçoca  1 unidade (30g)  114  

Pamonha  1 unidade  135  

Papo-de-anjo  1 unidade  150  

Pastel de Santa Clara  1 unidade (80g)  143  

Pavê  1 fatia (100g)  200  

Pé-de-moleque  1 unidade (20g)  46  

Pêssego em calda  1 unidade (100g)  81  

Pudim de arroz caseiro  1 porção (100g)  230  

Quindim caseiro  1 unidade (80g)  314  

Rabanada  3 fatias (100g)  445  

Rapadura  1 pedaço (50g)  84  

Sonho  1 unidade (85g)  573  

Suspiro pequeno  1 unidade (10g)  37  

Gelatinas  

Abacaxi  1 porção (100g)  68  

Cereja  1 porção (100g)  68  

Framboesa  1 porção (145g)  68  

Limão  1 porção (100g)  68  

Morango  1 porção (100g)  68  

Uva  1 porção (100g)  68  

Sorvetes  

Ao leite coco  1 unidade  94  

Ao leite morango  1 unidade  123  

Banana Split  1 taça  843  

Colegial  1 taça  482  



Milk-Shake Baunilha  1 copo (290ml)  336  

Milk-Shake Chocolate  1 copo (300ml)  380  

Sorvete de massa chocolate creme 

morango e coco  
1 bola (40g)  75  

Sorvete de massa de limão  1 bola (40g)  62  

Sundae  1 taça  616  

Adoçantes e condimentos  

Açúcar branco refinado  1 colher de chá (10g)  40  

Açúcar Mascavo  1 colher de chá (10g)  36  

Alcaparra sem azeitona  1 colher de chá (6g)  2  

Alho  1 dente  7  

Caldo de carne  1 tablete (12g)  33  

Caldo de galinha  1 tablete (12g)  35  

Cebola crua  1 colher de sopa (20g)  6  

Cheiro verde  1 maço  4  

Curry  1 colher de café (6g)  23  

Erva-doce  1 colher de chá (6g)  1  

Extrato de tomate  1 colher de sopa (20g)  14  

Ketchup  1 colher de sopa (15g)  20  

Leite de coco  ½ copo (120ml)  132  

Molho de pimenta vermelha  1 colher de chá (6g)  2  

Molho Inglês  1 colher de sopa (15g)  5  

Mostarda  1 colher de chá (10g)  8  

Páprica  1 colher de chá (6g)  20  

Pimenta-do-reino  1 colher de chá (6g)  1  

Sal branco refinado  1 colher de chá (6g)  0  

Shoyu  1 colher de sopa (15g)  6  

Vinagre  1 colher de sopa (15g)  3  



Cremes e molhos  

Branco  1 colher de sopa (20g)  28  

Chutney de manga  1 colher de sopa (20g)  82  

Maionese  1 colher de sopa (20g)  141  

Molho agridoce  1 colher de sopa (20g)  31  

Molho de iogurte  1 colher de sopa (15g)  21  

Molho roquefort  1 colher de sopa (15g)  78  

Molho rose  1 colher de sopa (15g)  135  

Molho de tomate caseiro  1 colher de sopa (15g)  10  

Molho tártaro  1 colher de sopa (15g)  64  

Gorduras e óleos  

Azeite-de-dendê  1 colher de sopa (10g)  89  

Azeite de oliva  1 colher de sopa (10g)  90  

Banha de galinha  1 colher de sopa (20g)  126  

Banha de porco industrializada  1 colher de sopa (20g)  180  

Gordura vegetal hidrogenada  1 colher de sopa (20g)  180  

Manteiga com sal  1 colher de sopa (10g)  77  

Margarina  1 colher de chá (10g)  74  

Óleo de algodão  1 colher de sopa (10g)  90  

Óleo de amendoim  1 colher de sopa (10g)  90  

Óleo de canola  1 colher de sopa (10g)  90  

Óleo de fígado de bacalhau  1 colher de sopa (13g)  130  

Óleo de gergelim  1 colher de sopa (10g)  90  

Óleo de girassol  1 colher de sopa (10g)  90  

Óleo de milho  1 colher de sopa (10g)  90  

Óleo de peixe  1 colher de sopa (10g)  90  

Óleo de soja  1 colher de sopa (10g)  90  

Frutas frescas e secas  



Abacate  1 porção (100g)  177  

Abacaxi  1 fatia (80g)  50  

Acerola  1 unidade (12g)  4  

Banana-da-terra  1 unidade (100g)  117  

Banana-maçã  1 unidade (65g)  72  

Banana-nanica  1 unidade (90g)  87  

Banana-prata crua  1 unidade (65g)  55  

Caju  1 unidade (100g)  37  

Cana-de-açúcar  1 gomo (100g)  64  

Caqui chocolate  1 unidade (100g)  74  

Castanha de caju picada  1 xícara de chá (150g)  835  

Cereja  1 porção (100g)  97  

Coco ralado fresco  1 colher de sopa (20g)  50  

Figo maduro  1 unidade (50g)  68  

Framboesa  1 colher de sopa (20g)  12  

Goiaba vermelha  1 unidade (100g)  43  

Graviola  1 unidade (100g)  60  

Guaraná  100g  69  

Kiwi  1 unidade  46  

Laranja  1 unidade  46  

Limão  1 unidade  12  

Maçã verde  1 unidade (130g)  79  

Maçã vermelha  1 unidade (130g)  85  

Mamão maduro  1 fatia (100g)  36  

Manga  1 unidade (350g)  230  

Maracujá comum (polpa)  1 unidade (50g)  28  

Melancia  1 fatia (100g)  24  

Melão  1 fatia (70g)  19  



Morango  9 unidades (100g)  43  

Nozes  1 unidade (10g)  71  

Pêra crua  1 unidade (110g)  68  

Pêra seca  1 xícara de chá (150g)  144  

Pêssego  1 unidade (150g)  63  

Tangerina  1 unidade (100g)  50  

Uva branca nacional  1 cacho pequeno  130  

Uva passa  1 colher de sopa (18g)  54  

Iogurtes  

Agite morango Danone  1 copo (200ml)  90  

Coalhada  1 colher de sopa (20g)  52  

Batavo c/ mel  1 unidade  210  

Corpus Diet morango  1 unidade  74  

Danette  1 unidade  75  

Danoninho morango  1 pote (65g)  71  

Dan'up  1 unidade  170  

Iogurte batido com açúcar e mel  1 copo (200ml)  180  

Iogurte desnatado light Batavo  1 copo (200ml)  88  

Iogurte natural batido Vigor  1 unidade (200ml)  176  

Iogurte natural batido light Vigor  1 unidade (200ml)  78  

Iogurte natural Paulista  1 unidade  89  

Iogurte natural light Paulista  1 unidade  57  

Neston c/ cereal e frutas  1 unidade  202  

Parmalat natural desnatado  1 unidade  88  

Shake morango Nestlé  1 pote 400g  376  

Leites  

Achocolatado Leco  1 copo (200ml)  194  

Chocolate pronto Glória  1 unidade  204  



Creme de leite  1 colher de sopa (15g)  37  

Leite com chocolate  1 xícara (200ml)  222  

Leite condensado  1 colher de sopa (20g)  65  

Leite de búfala  1 copo (240ml)  253  

Leite de cabra  1 copo (240ml)  220  

Leite de soja  1 copo (240ml)  120  

Leite em pó desnatado  
2 colheres de sopa 

(40g)  
73  

Leite em pó integral  1 colher de sopa (20g)  99  

Leite integral  1 copo (240ml)  150  

Leite longa vida c/ ferro  1 copo (240ml)  146  

Leite semidesnatado  1 copo (240ml)  115  

Queijos  

Brie  1 fatia (30g)  110  

Camembert  1 unidade (50g)  136  

Catupiry  1 colher de sopa (20g)  49  

Cheddar americano  1 fatia (30g)  107  

Cottage Lacreme  
2 colheres de sopa 

(30g)  
55  

Cream cheese light Danúbio  1 colher de sopa (20g)  38  

Cream cheese tradicional Alouette  1 colher de sopa (20g)  70  

Edam  1 fatia (30g)  92  

Ementhal  1 fatia (30g)  85  

Estepe  1 fatia (30g)  52  

Gorgonzola  1 porção (30g)  119  

Gouda Luna  1 fatia (30g)  107  

Gruyère francês  1 porção (25g)  93  

Mussarela  1 fatia (15g)  47  



Palmira  1 fatia (30g)  114  

Parmesão  1 fatia (30g)  121  

Pecorino  1 fatia (35g)  128  

Petit-Suisse  1 unidade (25g)  45  

Polenguinho  1 unidade  57  

Prato  1 fatia (15g)  53  

Provolone  1 fatia (15g)  51  

Queijo-de-minas  1 fatia (30g)  112  

Queijo-de-minas semicurado  1 fatia (30g)  90  

Queijo-do-reino  1 fatia (30g)  155  

Ricota de leite integral  1 fatia (30g)  54  

Requeijão cremoso Nestlé  1 colher de sopa (20g)  54  

Requeijão cremoso light Nestlé  1 colher de sopa (20g)  36  

Roquefort  1 porção (25g)  100  

Suíço  1 fatia (30g)  121  

Tofú (queijo de soja)  1 porção (50g)  68  

Ovos  

Omelete  1 porção (100g)  170  

Ovo de codorna  1 unidade  33  

Ovo de galinha cozido  1 unidade  78  

Ovo de galinha frito  1 unidade  108  

Ovo mexido  1 porção (100g)  195  

Legumes, verduras e grãos  

Abóbora  1 porção (100g)  40  

Agrião  1 porção (100g)  28  

Aipim frito  1 pires de chá (100g)  353  

Alface  2 folhas (20g)  4  

Amendoim  1 porção (100g)  549  



Arroz branco cozido  1 colher de sopa (25g)  41  

Arroz integral cozido  1 colher de sopa (20g)  22  

Aspargo cozido  2 talos (20g)  4  

Azeitona preta  1 unidade (3g)  4  

Azeitona verde  1 unidade (4g)  5  

Batata-doce assada  1 unidade (100g)  143  

Batata-doce frita  1 unidade (100g)  383  

Batata palha frita  1 porção (70g)  220  

Berinjela  1 unidade (250g)  489  

Beterraba  1 pequena (125g)  55  

Brócolis  1 pires de chá (80g)  23  

Cebola  1 unidade (70g)  32  

Cebola cozida  1 unidade (100g)  54  

Cenoura  1 unidade (100g)  45  

Cenoura cozida  1 unidade (100g)  54  

Couve-flor cozida  1 porção (100g)  41  

Ervilha em conserva  1 colher de sopa (20g)  19  

Escarola  2 folhas (20g)  7  

Espinafre  1 pires de chá (100g)  38  

Feijão-branco cozido  1 colher de sopa (20g)  24  

Feijão cozido e desidratado  1 colher de sopa (20g)  78  

Feijão-preto cozido  1 colher de sopa (20g)  14  

Mandioca frita  1 pires de chá (100g)  352  

Palmito cru  1 pires de chá (100g)  26  

Palmito em conserva  1 unidade (100g)  22  

Pepino cru com casca  1 unidade (150g)  21  

Pepino cru sem casca  1 unidade (150g)  5  

Repolho  1 porção (100g)  33  



Repolho cozido  1 porção (100g)  13  

Tomate cozido  1 unidade (100g)  18  

Tomate maduro  1 unidade (100g)  20  

Vagem cozida  1 porção (100g)  52  

Pães  

Baguete  1 fatia grossa  70  

Baguete com gergelim  1 fatia grossa  82  

Bisnaguinha  1 unidade  45  

Brioche  1 unidade  210  

Broa de milho  1 unidade  150  

Croissant  1 unidade (60g)  247  

Panetone  1 fatia (100g)  283  

Pão de batata-inglesa  1 unidade (30g)  90  

Pão de cará  1 unidade (50g)  140  

Pão de centeio integral  1 fatia  58  

Pão francês  1 unidade (50g)  135  

Pão de fôrma tradicional  1 fatia  74  

Pão de hambúrguer  1 unidade (100g)  278  

Pão de hot-dog  1 unidade (100g)  286  

Pão de mel c/ cobertura de chocolate  1 unidade (20g)  91  

Pão de queijo  1 unidade (20g)  68  

Pão integral de trigo  1 fatia(100g)  261  

Pão sírio integral  1 unidade (50g)  147  

Massas e pizzas  

Canelone de presunto e queijo à 

bolonhesa  
2 unidades (150g)  552  

Capelete de carne  1 xícara de chá (100g)  278  

Capelete de frango  1 xícara de chá (100g)  279  



Espaguete comum cozido  1 prato (160g)  233  

Espaguete ao sugo  1 prato (160g)  163  

Lasanha  1 porção (100g)  139  

Macarrão à carbonara  1 prato (100g)  362  

Macarrão integral cozido  1 prato (160g)  195  

Macarrão com molho de tomate e 

queijo  
1 xícara de chá (100g)  104  

Macarrão cozido  1 xícara de chá (100g)  154  

Macarronada  1 prato  289  

Nhoque s/ molho  1 prato (160g)  227  

Pizza alho e óleo  1 fatia (140g)  276  

Pizza de calabresa  1 fatia (140g)  412  

Pizza de catupiry com tomate  1 fatia (140g)  324  

Pizza de champignon c/ mussarela  1 fatia (140g)  249  

Pizza de escarola c/ mussarela  1 fatia (140g)  246  

Pizza de frango com catupiry  1 fatia (140g)  305  

Pizza de mussarela  1 fatia (140g)  304  

Pizza margherita  1 fatia (140g)  275  

Pizza portuguesa  1 fatia (140g)  396  

Pizza quatro queijos  1 fatia (140g)  432  

Cereais, farinhas e complementos  

Aveia em flocos  1 colher de sopa (15g)  50  

Corn Flakes  1 prato (110g)  217  

Farinha de amendoim  1 colher de sopa (15g)  56  

Farinha de arroz  1 colher de sopa (15g)  53  

Farinha de aveia-crua  1 colher de sopa (15g)  57  

Farinha de batata-doce  1 colher de sopa (15g)  52  

Farinha de batata-inglesa  1 colher de sopa (15g)  53  



Farinha de fubá de milho  1 colher de sopa (20g)  69  

Farinha de mandioca  1 colher de sopa (15g)  54  

Farinha de milho integral  1 colher de sopa (15g)  30  

Farinha de rosca  1 colher de sopa (15g)  54  

Farinha de trigo  1 colher de sopa (15g)  54  

Granola com castanhas  1 xícara de chá (60g)  300  

Grão de aveia cru  1 colher de sopa (15g)  48  

Germe de trigo  1 colher de sopa (15g)  55  

Maisena  1 colher de sopa (15g)  52  

Malte em pó  1 colher de sopa (15g)  56  

Pratos caseiros e produtos industrializados  

Arroz com feijão  
2 colheres de sopa 

(40g)  
75  

Arroz-de-carreteiro  1 colher de sopa (20g)  56  

Bife à parmegiana  1 bife  485  

Carne de panela  1 bife (100g)  230  

Creme de milho c/ leite e maisena  1 colher de sopa (20g)  72  

Empadão de frango  1 fatia (100g)  359  

Estrogonofe  1 concha  332  

Farofa  1 colher de sopa (20g)  169  

Feijoada  1 concha  273  

Frango xadrez  1 porção  180  

Leitão a pururuca  1 porção  966  

Moqueca de peixe  1 concha  325  

Panqueca  1 unidade (30g)  60  

Pimentão assado com carne  1 unidade (200g)  298  

Rabada  1 porção  389  

Ratatoille  1 colher de sopa (20g)  38  



Risoto caseiro  1 colher de sopa (20g)  52  

Salada de batata  1 xícara de chá (100g)  147  

Sashimi c/ atum namorado, linguado e 

nabo  
1 porção  363  

Tabule  1 colher de sopa (20g)  52  

Torta de camarão  1 fatia (100g)  310  

Vatapá  1 concha  227  

Sanduíches  

Beirute  1 unidade  510  

Cachorro-quente com maionese e molho 

vinagrete  
1 unidade  624  

Cachorro-quente com ketchup  1 unidade  314  

Cachorro-quente com mostarda  1 unidade  330  

Cachorro-quente com ketchup e 

mostarda  
1 unidade  342  

Cheeseburguer  1 unidade  305  

Cheese salada com maionese  1 unidade  738  

Hambúrguer  1 unidade  296  

Misto quente  1 unidade  283  

Sanduíche de lingüiça  1 unidade  370  

Sanduíche de peito de peru  1 unidade  220  

Sanduíche de queijo quente  1 unidade  340  

Sanduíche de salada de atum  1 unidade  417  

Acesso em: http://www.faac.unesp.br/pesquisa/nos/bom_apetite/tabelas/cal_ali.htm 
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9. Apêndice 

 

Apêndice I 

 

Registro de ocorrências. 

 

CRIANÇA 1 Cumpriram o programa? Sim. Não. Justifique 

22/03/2010 Não. A criança sente muita fome 

03/05/2010 Não. Problemas familiares 

24/05/2010 Não. A mãe se sente cansada de lutar sozinha 

14/06/2010 Sim. Com muitas dificuldades 

26/07/2010 Sim. Com muitas dificuldades 

16/08/2010 Não. Problemas familiares e com a escola (não aderiu ao porcionamento) 

13/09/2010 Não. Furto de comida 

25/10/2010 Não. Furto de comida 

08/11/2010 Sim. Com muitas dificuldades 

 

CRIANÇA 2 Cumpriram o programa? Sim. Não. Justifique 

22/03/2010 Sim. Com muitas dificuldades 

03/05/2010 Sim. Com muitas dificuldades 

24/05/2010 Sim. Com muitas dificuldades 

14/06/2010 Sim. Com muitas dificuldades 

26/07/2010 Sim. Com muitas dificuldades 

16/08/2010 Sim. Com muitas dificuldades 

13/09/2010 Sim. Com muitas dificuldades 

25/10/2010 Sim. Com muitas dificuldades 

08/11/2010 Sim. Com muitas dificuldades 

 

CRIANÇA 3 Cumpriram o programa? Sim. Não. Justifique 

22/03/2010 Não. A família saiu de férias 

03/05/2010 Não. A criança sente muita fome 

24/05/2010 Sim. Com muitas dificuldades 

14/06/2010 Sim. Com muitas dificuldades 

26/07/2010 Sim. Com muitas dificuldades 

16/08/2010 Sim. Com muitas dificuldades 

13/09/2010 Sim. Com muitas dificuldades 

25/10/2010 Não. Furto de comida 

08/11/2010 Não. Furto de comida 

 



CRIANÇA 4 Cumpriram o programa? Sim. Não. Justifique 

22/03/2010 Não. A criança sente muita fome. Problemas familiares. O irmão e pai trazem 

comidas extremamente calóricas. 

03/05/2010 Não. A criança sente muita fome. Problemas familiares. O irmão e pai trazem 

comidas extremamente calóricas. Agressividade. 

24/05/2010 Não. A criança sente muita fome. Problemas familiares. O irmão e pai trazem 

comidas extremamente calóricas. Agressividade. 

14/06/2010 Não. A criança sente muita fome. Problemas familiares. 

26/07/2010 Sim. Com muitas dificuldades. Agressividade.  

16/08/2010 Não. Problemas familiares. 

13/09/2010 Sim. Com muitas dificuldades. Agressividade.  

25/10/2010 Sim. Com muitas dificuldades. Agressividade.  

08/11/2010 Sim. Com muitas dificuldades 

 

CRIANÇA 5 Cumpriram o programa? Sim. Não. Justifique 

22/03/2010 Sim. Com muitas dificuldades. 

03/05/2010 Sim. Com muitas dificuldades. 

24/05/2010 Sim. Com muitas dificuldades. 

14/06/2010 Sim. Com muitas dificuldades. Agressividade. 

26/07/2010 Sim. Com muitas dificuldades. 

16/08/2010 Sim. Com muitas dificuldades. Agressividade.  

13/09/2010 Sim. Com muitas dificuldades. 

25/10/2010 Sim. Com muitas dificuldades. 

08/11/2010 Sim. Com muitas dificuldades. 

 

 

Apêndice II 

Orientação geral sobre controle alimentar 

 

 Identificar os possíveis riscos de aquisição de alimentos: armários, refrigeradores, 

familiares, vizinhos, mercearias, padarias. 

 Limitar o acesso ao alimento tanto em casa como fora. 

 Ter sempre um controle dos alimentos que possuem dentro de casa. 

 Fechar com chave o acesso à cozinha, despensa, armários. 

 Não levar a criança para fazer qualquer tipo de compras domésticas que envolva 

alimentos: mercado, padaria, açougue. 

 Não deixar dinheiro ao alcance (controle de bolsas, carteiras e cofrinhos). 



 Pedir a cooperação de familiares, vizinhos, professores e amigos, explicando o que pé a 

Síndrome e  a necessidade do controle alimentar sério. 

 Pedir também que não presenteie a criança com guloseimas, alimentos, dinheiro (que 

permita comprar alimentos). 

 Não ter muitas opções de comida, sendo um cardápio único e preparações pouco 

calórica para toda a família. 

 Ter horários fixos e cumpri-los rigorosamente. 

 Evitar comer ou beber guloseimas na presença da criança: refrigerante, bombom, 

salgadinho. 

 Cuidado com aperitivos em dias de churrasco 

 Seguir rigorosamente o porcionamento fornecido. 

 Preparar os alimentos na quantidade em que serão utilizados evitando excessos e desejo 

de comer além do que é proposto. 

 Tente fazer o momento das refeições um momento muito tranqüilo (sem televisão, 

conversas, discussões, brigas, correrias). 

 Servir a refeição para toda a família e após isso retirar de uma só vez a mesa, de 

preferência as panelas e travessas ficarem no fogão e a criança ser servida pela mãe ou 

responsável (que conheça o porcionamento da dieta prescrita) 

 Não servir aperitivos ou entradas antes das refeições (lingüiça, queijo, azeitona). 

 Beber até dois copos de água antes de iniciar as refeições. 

 A bebida mais adequada é água. Restringir e retirar se possível o consumo de 

refrigerantes. 

 Iniciar sempre com salada verde (folhosos). 

 Utilizar pratos, copos, colheres e garfos pequenos. 

 Cortar os alimentos em pequenos pedaços. 

 Utilizar o máximo de alimentos integrais (arroz, farinhas, pão). De preferência pão 

torrado. 

 Se a criança gosta de repetir a refeição, divida-a ao meio. Cuidado para não exceder. 

 Sempre lembrar que eles devem fazer uma boa mastigação dos alimentos. 

 Nunca é tarde para começar a mudar os hábitos da criança e da família. 

 Tente utilizar técnicas de diluição de alimentos (sopas, cremes e sucos). 



 A perda de peso não irá curar a Síndrome, mas irá contribuir para a saúde da criança. 

 Não utilizar os alimentos como prêmio ou punição, mesmo que seja alimento saudável. 

 A comida deve ser mantida inacessível a criança. 

 

 

Apêndice III 

 

Parâmetros de uma Educação Saudável e Opções de Receitas. 

Princípios de uma alimentação saudável

• Variada com diferentes tipos de alimentos.

• Colorida. 

• Moderada, nada de excessos.

• Equilibrada, comer de tudo um pouco.

• Segurança, feita com muita higiene. 

• Prazerosa.

 

SALADAS CRUAS
 Cenoura
 Beterraba
 Alface (lisa, crespa, roxa, 

americana)
 Agrião
 Acelga
 Rúcula
 Escarola
 Mostarda
 Chicória
 Almeirão (radite)
 Repolho (verde, roxo)
 Alho poró
 Catalonha

 Nabo
 Rabanete
 Taioba
 Serralha 
 Broto de alfafa
 Broto de bambu
 Broto de feijão
 Endívia 
 Pimentão
 Pepino
 Tomate
 Salsão (aipo)
 Couve

 



SALADAS COZIDAS
- Cenoura

- Aspargos

- Beterraba

- Brócolis

- Couve-flor

- Berinjela

- Abóbrinha

- Abóbora

- Quiabo 

- Nabo

- Vagem 

- Alcachofra

- Chuchu

- Couve

- Couve de bruxelas

- Espinafre 

- Jiló

- Maxixe

- Repolho

 

TEMPEROS
- Manjericão
- Hortelã
- Salsinha (cheiro verde)
- Cebolinha
- Cebola
- Coentro
- Orégano fresco
- Alho
- Vinagre
- Limão 
- Sal (com moderação)
- E outros de costume

EVITAR AO MÁXIMO: 

 TEMPEROS PRONTOS 
(TIPO SAZON)

 AZEITES OU ÓLEOS 
PARA TEMPERAR 
SALADAS.

 

SALADA MEXICANA

4 colheres(sopa) de molho de mostarda
100 gramas de cenouras raladas
200 gramas de pimentão
Agrião 
Sal a gosto

Partir o pimentão em tiras mais ou menos largas, eliminar 
bem as sementes, lavar e colocar um pouco de cenoura ralada 
sobre cada tira de pimentão. Arrumar num prato, enfeitar com 
galhos de agrião e temperar com molho de mostarda.

 



SALADA COR DE ROSA

2 colheres (sopa) de iogurte desnatado ou

1 colher de sopa de maionese (light) + 3 colheres de água

100 gramas de rabanetes cortados em rodelas

100 gramas de repolho cru bem picadinho

100 gramas de beterrabas cozidas

Gotas de limão

Sal a gosto

Cortar a beterraba em quadradinhos, juntar o repolho e o 
rabanete. Temperar com o iogurte ou a maionese + água, 
sal e gotas de limão.

 

SALADA VERDE COM LEGUMES

200 gramas de abobrinha

100 gramas de cenoura

200 gramas de agrião

Lavar a abobrinha, raspar a cenoura, cortar em rodelas 
e cozinhar. Use temperos frescos. Se quiser, enriqueça 
a salada com 1 ovo cozido cortado em rodelas, mas isso 
acarretará um aumento de 37 calorias em cada porção.

 

SALADA DE NABO COM BETERRABA

200 gramas de nabos cozidos

100 gramas de beterraba cozida

100 gramas de alface crua

Temperos frescos

Sal a gosto

Cortar os nabos e beterrabas em fatias finas. Temperar 
separadamente. Colocar a beterraba no centro de 1 prato e o 
nabo ao redor. Terminar com uma grinalda de folhas de 
alface e regar com limão ou vinagre e sal.

 



ARROZ INTEGRAL

1 xícara de arroz integral 

4 xícaras de água fria

Temperos a gosto 

Lave bem o arroz, coloque na panela de pressão junto 
com a água e os temperos. Tampe e deixe cozinhar de 
15 a 20 minutos. Desligue e deixe sair a toda a pressão 
sozinha. Verifique se está no ponto de servir, pois 
existe diferença no cozimento entre marcas de arroz.

 

FEIJÃO

1 xícara de feijão

4 xícaras de água

Temperos a gosto

Escolha e lave bem o feijão. Deixe de molho de um dia 
para o outro. Coloque cozinhar na panela de pressão 
por 20 a 30 minutos. Coloque os temperos leve para 
ferver novamente. Deixe o caldo de acordo com o 
gosto.

 

Almeirão com sobras de arroz

Ingredientes
• 1/2 maço de almeirão
• 1/2 cebola picada
• 1 dente de alho
• 2 xícaras (chá) de arroz cozido
• 1/2 colher (sopa) de óleo

Modo de Preparo
Escolher e lavar bem o almeirão, picar fininho e cozinhar
em água e sal por 10 minutos. Escorrer bem, espremer
para sair toda água. Fritar a cebola e o alho no óleo.
Juntar o almeirão e deixar refogar por 5 minutos. Juntar
em seguida o arroz cozido e mexer com um garfo para
ficar bem soltinho.
Dicas: o almeirão pode ser substituído por espinafre, couve,
acelga etc.

 



Arroz colorido

Ingredientes
• 6 xícaras de arroz cozido
• 1 beterraba pequena cozida e batida no liquidificador
• 1 cenoura cozida e batida no liquidificador
• 1 xícara de folhas verdes cozidas e batidas no
liquidificador (almeirão, agrião, espinafre, folhas de
cenoura, folha de brócolis, folha de couve-flor, mostarda
etc.)
• Sal a gosto

Modo de Preparo
Dividir o arroz em 4 partes. Uma ficará branca. Em outra
parte, colocar a beterraba, na terceira, a cenoura e na
última, o purê de folhas. Colocar em uma forma o arroz
branco e depois fazer camadas de arroz colorido até
terminar. Apertar bem para poder tirar da forma.

 

Bolinho de arroz

Ingredientes
• 2 xícaras (chá) de arroz cozido
• 1 colher (sopa) de cebola picada
• 1/2 dente de alho
• 2 colheres (sopa) de salsinha
• 2 ovos
• 1 xícara (chá) de farinha de trigo
• sal a gosto

Modo de Preparo
Misturar todos os ingredientes e formar os bolinhos. Assar
em forno médio por 30 minutos

 

Creme de folha de couve-flor

Ingredientes
• 5 xícaras (chá) de folhas de couve-flor
• 1/2 xícara (chá) de cebola
• 1 xícara (chá) de leite
• 1/2 xícara (chá) de água
• 2 colheres (sopa) de óleo
• 1 colher (sopa) de farinha de trigo
• sal a gosto

Modo de Preparo
Lavar as folhas de couve-flor e picá-las muito bem. Em uma
panela, refogar a cebola no óleo, até dourar. Juntar as folhas
picadas e o sal. Misturar bem. À parte, misturar a farinha, o
leite e a água. Adicionar a mistura ao refogado mexendo
bem até o creme encorpar. Deixar cozinhar. Servir quente.

 



Empadão de vegetais

Ingredientes
• 1/2 xícara (chá) de arroz cozido
• ¼ xícara de talos
• ¼ xícara (chá) de cenoura cozida
• 1 xícara (chá) de leite
• 2 colheres (sopa) de óleo
• 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
• 1 gema

Modo de Preparo
Misturar o óleo, a farinha e a gema. Acrescentar o arroz
e os vegetais cozidos. Distribuir em forma e colocar em
uma forma grande com água. Deixá-la no forno até dourar.

 

Farofa de folhas e talos

Ingredientes
• 1 colher(sopa) de óleo
• 2 colheres (sopa) de cebola ralada
• 2 xícaras (chá) de farinha de mandioca torrada ou farinha
de milho
• sal a gosto
• folhas ou talos bem lavados, picados e refogados

Modo de Preparo
Refogar a cebola com o óleo até dourar. Juntar as folhas ou talos. 
Acrescentar, aos poucos, a farinha de mandioca ou milho e o sal. Mexer 
bem. Servir em seguida. Podem ser usados folhas de beterraba, 
rabanete, nabo, couve-flor, brócolis ou mesmo seus talos.

 

Quibe de soja

Ingredientes
• 2 xícaras (chá) de PTS (proteína de soja texturizada)
• 1 xícara (chá) de trigo para quibe
• 5 copos (requeijão) de água fervente
• 1 ovo
• 4 colheres (sopa) de hortelã picada
• 1 cebola ralada
• sal e pimenta síria a gosto
• um fio de azeite
recheio a gosto

Modo de Preparo
Misturar a soja e o trigo e hidratá-los com a água fervente.
Deixar descansar por 15 minutos e escorrer. Apertar bem
com as costas de uma colher para retirar o excesso de
água. Juntar o restante dos ingredientes da massa e
misturar bem. Espalhar metade do trigo em um refratário
untado, dispor o recheio e cobrir com o restante do trigo.
Em toda a superfície, fazer marcas de quadrados com a
faca. Levar para assar em forno médio pré-aquecido até dourar.
Dicas: Experimente com recheio de talos.

 



Bolo de laranja com casca

Ingredientes
• 2 laranjas médias
• ½ xícara (chá) de óleo
• 3 ovos
• 2 xícaras (chá) de açúcar
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de Preparo
Cortar as laranjas em quatro, retirar as sementes e a
parte branca do centro (deixar a casca e o bagaço). Bater
no liquidificador as laranjas, o óleo, os ovos, o açúcar. 
Despejar esta mistura em uma vasilha,
acrescentar a farinha de trigo mexendo bem e, por último,
o fermento, misturando levemente. Assar em forma
untada. Se preferir, despejar sobre o bolo quente suco de
duas laranjas, adoçado com 2 colheres (sopa) de açúcar.

 

HAMBÚRGUER DE ABOBRINHA

Ingredientes
4 xícaras (chá) abobrinha ralada
2 dentes de alho
8 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de maionese light
1 colher (sobremesa) de salsa
Sal a gosto
1 colher de sopa de óleo

Modo de Preparo
Em uma tigela, misture todos os ingredientes e tempere
com sal. Mexa bem. Unte uma frigideira com o óleo,
modele os hambúrgueres com o auxílio de uma concha,
como se fosse panqueca, grelhando dos dois lados. Sirva
ainda quente.
Atenção: o hambúrguer é grelhado e não frito em óleo.

 

PANQUECA

Ingredientes
1 ovo
1 xícara de trigo
1 xícara de água
1 pitada de sal

Modo de preparo
Juntar todos os ingredientes e bata no liquidificador. Unte a 
frigideira e deixe esquentar bem. Coloque uma porção 
média para não deixá-la grossa.
O recheio pode ser com legumes e verduras também (ex: 
carne moída, alface, escarola – ou espinafre, alface e 
cenoura ralada)

 



NO LUGAR DA MASSA PARA A LAZANHA UTILIZE:

- Abóbrinha fatiada levemente ferventada

- Acelga ou repolho levemente ferventado

- Berinjela sem casca escaldada.

 

 RECEITAS (apenas uma porção no domingo)



 GELADO DE MORANGO

 Ingredientes

 1 pacote de gelatina diet ou light de morango
1 copo de iogurte desnatado
Morangos apenas para enfeitar (poucos)

Modo de Preparo

 Faça a gelatina conforme instruções da embalagem e 
coloque na geladeira. Quando começar a endurecer colocá-
la no liquidificador junto com o iogurte. Bata. Deixe 
endurecer na geladeira e enfeite com pedaços de morangos.

 

 TORTA DE BANANA OU MAÇÃ
 Ingredientes

12 bananas nanicas maduras
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
2 xícaras (chá) de farinha de soja
1 xícara (chá) de açúcar
4  ovos inteiros
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 colher de margarina

Modo de Preparo
 Misturar o açúcar, as farinhas, o fermento e peneirar, juntar a margarina e 

preparar uma "farofa" esfregando os ingredientes com as mãos. Untar uma 
assadeira com margarina e polvilhar com farinha de trigo. Colocar metade da 
"farofa" e cobrir com as bananas cortadas em três partes (no sentido do 
comprimento). Cobrir com o restante da "farofa", sem apertar. Bater quatro 
ovos inteiros, como se fosse fazer uma omelete, ir colocando sobre a última 
camada, com ajuda de um garfo. Polvilhar com canela em pó e, levar ao forno 
em temperatura média, por cerca de 25 minutos.

 



 BOLO SIMPLES DE CHOCOLATE LIGHT (LIQUIDIFICADOR)

 Ingredientes

1 xícara (chá) de leite desnatado morno 
3 ovos 
3 colheres (sopa) cheias de margarina light derretida 
1 xícara (chá) de açúcar light 
1 xícara (chá) de nescau light 
2 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo 
1 colher (chá) de bicarbonato ou uma colher (sopa) de fermento em pó 

Modo de Preparo


Bata no liquidificador, a margarina e ovos. Acrescentar o leite, o açucar, 
o chocolate, a farinha de trigo e o fermento ambos peinerados. Bater 
bem. Colocar em forma untada. Levar ao forno médio, pré - aquecido, 
por aproximadamente 40 minutos, ou até dourar.

 

 BOLO LIGHT DE LARANJA (LIQUIDIFICADOR)
 Ingredientes

2 laranjas
2 xícaras de farinha de trigo
1 xícara de farinha de aveia
2 1/2 xícaras de açúcar mascavo
1 colher de margarina light (sabor mel)
1 colher de fermento em pó
3 ovos

Modo de Preparo
 Lavar e cortar as duas laranjas em quatro. Retirar as sementes e a 

fibra branca do meio e colocar no liquidificador (com casca e 
tudo). Acrescentar o açúcar mascavo, a margarina (sabor mel é 
opcional), a aveia e as gemas. Bater bem até triturar as laranjas 
(uns 5 minutos). Em uma vasilha colocar a farinha de trigo e o 
fermento. Misturar com a massa do liquidificador. Acrescentar as 
claras batidas em neve. Untar e enfarinhar a forma. Levar para 
assar em forno quente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apêndice IV 

O que é Síndrome de Prader 
Willi? E a importância da 

Nutrição

Vivian Penner de Lima
viviandelima@hotmail.com

 

Descrita em 1956 por ANDREA PRADER, 
HEINRICH WILLI, ALEXIS LABHART

GENÉTICA – perda de expressão de genes no 
cromossomo 15: 

 



 Prevalência – 1:15.000 a 1:30.000

 Incidência – 1:10.000 a 1:15.000

 Taxa de morte – acima de 3% ao ano

 

DIAGNÓSTICO MOLECULAR

 Teste de metilação do DNA do gene SNRPN 
através do PCR sensível à metilação(M-PCR)

 Cariótipo da banda G

 Hidridização in situ Fluorescente (FISH)

 



Fonte: Holm VA, Cassidy SB, Butler MG, Hanchett JM, Greenswag LR, Whitman BY, et al. Prader-
Willi syndrome: consensus diagnostic criteria. Pediatrics 1993;91:398-402.  

Fonte:Gunay-Aygun M, Schwartz S, Heeger S, ORiordan MA, Cassidy SB. The changing purpose
of Prader-Willi syndrome: clinical diagnostic criteria and proposed revised criteria. Pediatrics
2001;108(5):E92.  



 

 



 

 



 HORMÔNIO DO CRESCIMENTO

OCTREOTIDE 

 FLUOXETINA

 TOPIRAMATO

CIRURGIA BARIÁTRICA

 

 REEDUCAÇÃO 

ALIMENTAR PARA TODA A FAMÍLIA

 PALESTRAS  (A CADA 3 SEMANAS)

 PADRONIZAR UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 
UTILIZADOS

 PADRONIZAR PORCIONAMENTO

 



 SEGUIR DIETA HIPOCALÓRICA

paciente com 100 kg e 1,49 m 

- 1.490 kcal até 2.086 kcal para a manutenção.

- 1.043 kcal até 1.192 kcal para perda

 10 – 14 Kcal/cm/dia para manutenção do 
peso
 7 – 8 kcal/cm/dia para perda de peso

Izquierdo, 2006; Diet Manual, 2010

 

 

 

 

Apêndice V 

 

 Reeducação Alimentar Diária para as Crianças com SPW. 

 

UM NOVO ACORDO

 



COMO   VOCÊ   É?

 

 

BOM DIA

 



 

 

 



 

CAFÉ DA  MANHÃ

 

 



LANCHE  DA MANHÃ

 

 

ALMOÇO

 



ALMOÇO

 

 



 

CAFÉ DA TARDE

 



 

 

JANTAR

 



CEIA
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