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RESUMO 
 

 
A Síndrome de Down é um distúrbio genético e metabólico, que pode afetar o estado 
nutricional, por essa razão, são necessárias avaliações e intervenções nutricionais 
para que esses indivíduos possam ter uma melhora na qualidade de vida, no 
crescimento e desenvolvimento. O objetivo foi avaliar o estado antropométrico dos 19 
alunos portadores de Síndrome de Down atendidos na Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Araras, unidade Escola. Também foi avaliado o estado nutricional 
de 14 membros da equipe que estão envolvidos com a alimentação desses alunos. 
Foram coletados peso, altura, relação cintura quadril e pregas cutâneas. Em relação 
aos alunos, 16 estão acima do peso de acordo com a curva de Cronk, todos os alunos 
apresentaram índices altos de relação cintura quadril, de acordo com a classificação 
da Organização Mundial de Saúde e 18 alunos apresentaram uma alta porcentagem 
de gordura de acordo classificação do protocolo de Guedes. Em relação a equipe, 8 
membros apresentaram eutrofia ( peso adequado) de acordo com os pontos de cortes 
da Organização Mundial de Saúde, 8 membros apresentam índices normais em 
relação cintura quadril, de acordo com a classificação da Organização Mundial de 
Saúde e 4 membros da equipe apresentaram porcentagem de gordura adequada de 
acordo classificação de Lohman. Foi aplicado um questionário elaborado e validado 
por Guadagnin, para verificar o conhecimento da equipe em relação à alimentação 
saudável, após foi ministrada uma palestra e aplicado novamente o mesmo teste. O 
domínio que obteve maior porcentual de acerto, foi o domínio 4, onde as questões 
eram referentes ao conhecimento sobre o sal. O domínio que obteve menor 
porcentagem de acerto foi o domínio 2, onde as questões estavam  relacionadas a 
percepção de alimentação saudável. Foi elaborada uma cartilha sobre alimentação 
saudável entregue a equipe, tendo o foco principal o professor, onde deverá realizar 
as  atividades contidas na cartilha, juntamente com a nutricionista. Até a finalização da 
tese foram realizadas cinco atividades durante um mês. Após essas atividades pode 
observar que 14 alunos continuam acima do peso. De acordo com a estatística 
realizada houve diminuição de peso, e índice de massa corporal dos alunos, 
entretanto a maioria continua acima do peso. Para um trabalho futuro o ideal seria 
trabalhar com os pais (família), pois são os principais influenciadores na alimentação, 
sendo  que a maioria não tem conhecimento do que é  a alimentação saudável, e 
quais as consequências que uma má alimentação pode ocasionar principalmente em 
portadores de Síndrome de Down.   

 

Palavra chave: Síndrome de Down. 2. Equipe de assistência ao paciente. 3.  
Antropometria .   
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ABSTRACT 
 
 
The Down Syndrome is genetic  and metabolic disturb that can affect the nutrition 
physic state and for this reason are necessary intervation and the nutritivon 
assessment for these people can have a best quality of ife in their growth and 
development. The aim has to assess the  antropometrical states from 19 students with 
Down Syndrome that  are treated at  Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Araras.  Also  were assessed the nutrition state of 14 members of the team, that are 
directly  involved to the sudents´ food.  Its was collected the weigh, high, together 
waist, hips and the skin measure. In relation to students, 16 are overweight in relation 
to curve de Cronk, all the students had índices higher in relation to waist and hips in 
relation the OMS and 18 students had a higher fat percentage in relation to Guedes. 
However, 8 members had a normal weight in relation to OMS, 8 members had normal 
índices to waist and hips in relation to OMS, 4 members had the normal fat percentage 
in relation Loham.  It was made a questionnaire elaborated and validated by 
Guadagnin to check the knowledge of the team in respect of the healthy nutrition and it 
was administered a speech and it was held another test. The domínion that had the 
biggest percentage of rsucess was the domínion 4, where the Knowledge was about 
salt.The domain had lower percentage of success was the domain 2, where issues 
were related to perceptions of healthy eating. Was prepared a primer on healthy food 
delivered to staff, with the main focus of the teacher, which shall carry out the activities 
contained in the booklet along with the nutritionist. Until the completion of the thesis 
were five activities for a month. After these activities can be seen that 14 students are 
still overweight. According to the statistics made significant reduction in weight and 
body mass index of students, though most still overweight. For future work ideally 
working with parents (families) as they are the key influencers in food, and most have 
no knowledge of what is healthy eating and what consequences that a poor diet can 
cause especially in patients Down Syndrome. 

 
Keyword: Down Syndrome. 2. Patient care team. 3. anthropometry 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais foi 

fundada em 1954, no Rio de Janeiro. Caracteriza-se por ser uma organização 

social, cujo objetivo principal é promover a atenção integral à pessoa com 

deficiência, prioritariamente aquela com deficiência intelectual e múltipla. A 

Rede APAE destaca-se por seu pioneirismo e capilaridade, estando presente, 

atualmente, em mais de 2 mil municípios em todo o território nacional 1 .  

A APAE de Araras atende cerca de 260 indivíduos entre, 7 e 64 

anos, portadores de alguma deficiência. Está dividida entre Escola (60 alunos) 

e Sítio Arco-Íris (200 alunos). Conta com equipe multidisciplinar formado por 

profissionais da assistência social, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, 

nutrição e pedagogia.   

O projeto das APAEs oferece uma alternativa de atendimento 

às pessoas com deficiência intelectual que apresentam maiores 

comprometimentos cognitivos e precisam de um programa mais específico 

para suprir suas necessidades. Tem como objetivo favorecer o 

desenvolvimento de habilidades e potencialidades de pessoas com 

necessidades especiais através da participação em atividades desenvolvidas 

nas oficinas terapêuticas1. 

O setor das oficinas terapêuticas apresenta programa 

pedagógico específico e quatro oficinas de artes: Oficina de Tecelagem, onde 

os alunos aprendem a tecer no tear e em grades; Oficina de Tapeçaria onde 

são realizadas atividades de estímulo das habilidades manuais, para que se 

aumente os níveis de atenção e concentração, coordenação motora e 

sentimento de auto-estima; Oficina de Pintura Artesanal, onde os alunos 

participam de atividades como lixamento, pintura em madeira, trabalhos com 

textura, decoupage; Oficina de papel reciclado trabalhos com  Espuma Vinílica 

Acetinada (E.V.A) , papelão, biscuit e argila; Oficina de Reciclagem, onde são 

desenvolvidas atividades com garrafas plásticas.  Todas as atividades visam 
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desenvolver potencialidades artísticas, habilidades manuais, coordenação 

motora, criatividade e socialização.  

                           A Síndrome de Down (SD) é um distúrbio genético e 

metabólico, no qual ocorre uma alteração cromossômica, que pode ser de três 

tipos: a) Trissomia do cromossomo 21, onde ocorre a presença e expressão de 

três cópias de genes localizados no cromossomo 21 a partir de uma falha na 

separação desse cromossomo durante a meiose, por não-disjunção, sendo 

prevalente na maioria dos casos, aproximadamente 95%; b) Translocação, o 

material cromossômico extra fica aderido a outro cromossomo, e o paciente 

tem 46 cromossomos, representa cerca de 3% dos casos; c) Mosaicismo, o 

comportamento se assemelha a não disjunção como uma tentativa de correção 

do processo, porém compromete apenas um grupo das células, alguns 

pacientes têm 47 e outras 46 cromossomos, encontrado em aproximadamente 

2% dos casos diagnosticados2 .       

                           No Brasil atualmente existem 300 mil portadores de Síndrome 

de Down com uma expectativa de vida em torno de 50 anos, sendo estes 

dados bem semelhantes às estatísticas mundiais de acordo com o censo de 

20003,4.   

                           Calcula-se que aproximadamente 0,1% da população mundial 

seja portadora de Síndrome de Down, sendo de prevalência em indivíduos 

brancos e rara em negros4. 

A Síndrome de Down, afeta um em cada 800 recém--nascidos 

em todo o mundo.  É o principal fator genético no desenvolvimento da 

deficiência intelectual. São registrados cerca de 8 mil nascidos por ano com 

Síndrome de Down no Brasil, sendo a alteração genética mais diagnosticada 

na clinica pediátrica5. 

A baixa ingestão de acido fólico antes da gestação e a idade 

reprodutiva da mãe são consideradas fatores de risco.  O fator endógeno mais 

associado à incidência de Síndrome de Down é a idade materna, 

provavelmente devida a uma deterioração das estruturas celulares necessárias 

para a separação dos cromossomos na meiose. Uma das explicações 
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consideradas é de que a trissomia podem estar relacionados a erros na 

formação de quiasmas, e pareamento de cromossomos meióticos, assim como 

o decréscimo da seleção de óvulos e embriões aneuplóides em mulheres mais 

velhas6.  

Em idade materna de 20 anos a incidência é de 1 caso /1925 

partos, em idade materna de 25 anos a incidência é de 1/1205, em idade 

materna de 30 anos a incidência é de 1/885, em idade materna de 35 anos a 

incidência  é de 1/365, em idade materna de 40 anos a incidência é de 1/110, 

em idade materna  de 45 anos a incidência  é de 1/32 e aos 49 de 1/117. 

Os portadores de Síndrome Down apresentam várias 

malformações ou problemas de saúde associados com frequências variáveis: 

cardiopatia, atresia do duodeno, fístula traqueosofágica, pâncreas anular, 

hipotireoidismo, doença celíaca, disfunções imunológicas, distúrbios de 

audição e visão, problemas ortopédicos e leucemia8. O crescimento de 

crianças com Síndrome de Down difere das demais e caracteriza por 

precocidade no início do estirão de crescimento e velocidade reduzida de 

crescimento linear, o que resulta em indivíduos de estatura mais baixa em 

relação à população em geral9. 

Além dessas enfermidades, a obesidade tem sido descrita 

como frequente nessa síndrome8. 

O estudo realizado em 2003 indicou que cerca de 30% a 50% 

das crianças com Síndrome de Down são obesos10. Outro estudo realizado em 

2005, observou que crianças com Síndrome de Down tinham um risco 

aumentado de desenvolver diabetes mellitus tipo 2, devido à sua propensão 

para a obesidade e uma grande quantidade de depósitos de gordura 

abdominal11. O estudo por Bertapelli12 com crianças com Síndrome de Down 

mostrou que 29% das crianças com idade entre 6-12 anos do sexo masculino e 

67% do feminino foram classificados como obesos. Quando se considerou as 

idades entre 13-18 anos, verificou se que a prevalência aumentava de  69% do 

sexo masculino e 88% do feminino . Outro estudo reforça a hipótese de que 

estas crianças tem aumento da obesidade mostra a prevalência de 45% do 

sexo masculino e 56% do feminino foram classificados como obesos13. 
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Os aspectos genéticos envolvidos na fisiopatologia da 

obesidade destas crianças estão relacionados à ausência do gene RE XBAL 

(receptor de estrogênio que media o efeito e a distribuição de gordura 

corporal), que provoca hiperplasia e hipertrofia dos adipócitos determinando 

alteração significativa na quantidade e no tamanho das células do tecido 

adiposo, respectivamente14. 

 Indivíduos com Síndrome de Down também podem apresentar 

disfunção no hormônio protéico leptina, alterações no metabolismo de 

nutrientes (zinco), resistência a insulina, dislipidemias e diminuição da taxa 

metabólica basal14. 

 A leptina é um hormônio que desempenha um papel 

importante na regulação da ingestão de alimentos por estimular a saciedade, 

promovendo a homeostase de energia através de dispêndio de energia.  O 

hormônio tem sido implicado no desenvolvimento da obesidade na população 

geral, e pode também ser relevante para crianças com Síndrome de Down. 

Normalmente, os aumentos dos níveis do hormônio correlacionam-se com a 

obesidade, pois em excesso, os receptores hipotalâmicos tornam se 

insensíveis ao hormônio. Como resultado, ocorre diminuição da saciedade. Em 

estudo realizado em 2004 corrobora esta hipótese ao mostrar que crianças pré-

púberes com Síndrome de Down apresentam níveis elevados de leptina 

quando comparados às crianças de mesma idade não portadoras da Síndrome 

de Down15.  

Crianças com Síndrome de Down também apresentam baixas 

concentrações plasmáticas de zinco, o que está relacionado à distúrbios na 

atividade dos hormônios tireoidianos ocasionando maior tendência ao 

desenvolvimento de doenças auto-imunes16. A alteração tireoidiana mais 

frequente na Síndrome de Down é a elevação isolada do hormônio estimulante 

da tireóide (TSH), sem alterações dos hormônios tireoidianos, conhecida como 

hipotireoidismo subclínico, tendo o nível de TSH sérico valores pouco acima 

dos de referência (entre 5 e 10 µUI/ml) e, em muitos casos, não apresentando 

uma etiologia detectável17.  
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Os portadores de Síndrome de Down tanto podem desenvolver 

alterações no metabolismo lipídico como níveis aumentados de triglicerídeos, 

lipoproteínas de baixa densidade (VLDL), lipoproteínas de alta densidade 

(HDL) costuma, porém, apresentar valores. Apesar destas alterações  os 

indivíduos com Síndrome de Down, mostram ausência de lesões 

ateroscleróticas. Isto pode ser explicado pela peroxidação de lipídeos e suas 

implicações no processo de aterogênese. A peroxidação dos lipídeos produz 

um fluxo contínuo de radicais livres, agentes químicos extremamente nocivos 

no envelhecimento dos tecidos e deterioração do endotélio18.   

Outra particularidade que aparece na Síndrome de Down é a 

distribuição diferente da gordura corporal nestas crianças, o que pode 

representar uma característica mais da Síndrome ou ser resultado da hipotonia 

muscular, oque pode reduzir o nível de atividade e de energia. Portanto, a 

alteração do metabolismo glicídico na Síndrome de Down pode estar associada 

não só com a maior propensão para a obesidade, mas também ao aumento 

das reservas de gordura abdominal, o que reflete uma maior quantidade de 

gordura visceral levando ao desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 19. 

Adolescentes com Síndrome de Down apresentam menor taxa 

metabólica, podendo ser explicada pela baixa composição de massa livre de 

gordura14. 

                            Outros fatores de risco para a ocorrência da obesidade na 

Síndrome de Down são a predisposição ambiental, o sedentarismo, a prática 

limitada do exercício e alimentação inadequada. Em relação à prática limitada 

de exercício físico, pode ser causado pela hipotonia muscular e a prevalência 

de cardiopatias congênitas, que afetam aproximadamente um terço dos 

portadores20. Em relação à incorporação de alimentos inadequados à dieta, os 

pais de crianças com Síndrome de Down buscam compensar o erro 

cromossômico através da liberdade irrestrita de suas vontades, onde o ato de 

comer pode assumir proporções indesejáveis de contribuição para doenças 

crônicas, tais como obesidade, diabetes tipo 2  e doenças cardiovasculares. 

Quase 60% dos portadores de Síndrome de Down apresentam hábitos 

alimentares inadequado. 
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O tratamento nutricional deve incluir: educação alimentar, 

escolhas alimentares equilibradas e saudáveis (para as crianças) ou restrição 

alimentar (para os adultos) e prática de exercício físico. A educação alimentar 

deve ser facultada aos pais desde o nascimento da criança com Síndrome de 

Down, como medida preventiva21.                            

O papel da equipe da unidade escolar, merendeira, 

professores, assistente social, fonoaudióloga, fisioterapeuta, psicóloga e 

diretora na alimentação e na educação nutricional das crianças são 

inquestionáveis e assume particular importância uma vez que pode oferecer 

uma aprendizagem formal a respeito do conhecimento de alimentação 

saudável as crianças23. O conhecimento e a escolha dos alimentos pela criança 

têm a influência direta dos hábitos alimentares dos pais24.  O desconhecimento 

da alimentação ideal para estas crianças é um fato determinante para o 

desenvolvimento de obesidade por estas crianças.  

Para promover a educação nutricional da criança é necessário 

utilizar estratégias de seu entendimento de forma lúdica. A família assume 

papel considerável na mudança de praticas alimentares, pois  moldam e 

oferecem um ambiente adequado à criança, por isso o educador deve 

estabelecer uma relação estreita de confiança com os pais e a criança25,26. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 Avaliar o estado antropométrico dos alunos portadores de 

Síndrome de Down e da equipe de atendimento da 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de 

Araras. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Definir o estado nutricional dos alunos portadores de 

Síndrome de Down e da equipe merendeiras, professores, 

assistente social, fonoaudióloga, fisioterapeuta, psicóloga e 
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diretora da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

Araras, da unidade Escola. 

 Avaliar o conhecimento da equipe sobre questões 

relacionadas à nutrição, em dois momentos: previamente a 

palestra de hábitos alimentares saudáveis e após a palestra. 

 

 

3. METODOLOGIA 

           3.1 Amostragem 

Trata-se de um estudo realizado com alunos portadores de 

Síndrome de Down que frequentam a APAE Escola-Araras, além da 

participação da equipe da unidade.  

O estudo foi realizado de acordo com a Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde e  foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. A participação dos alunos e da equipe foi condicionada 

à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice A).  

A população do estudo foi composta por 19 alunos de ambos 

os sexos portadores de Síndrome de Down, com idade entre 9 a 17 anos, 

frequentadores da unidade escola e 14 sujeitos da equipe envolvida 

diretamente com alimentação dos alunos: a diretora, assistente social, 

fonoaudióloga, psicóloga, fisioterapeuta, 2 merendeiras e  7 professores.  

                          Tratou-se, de uma pesquisa de caráter exploratório, 

quantitativo de coorte prospectivo.  

3.2 Aplicação do questionário  

                          Para a verificação do conhecimento de nutrição da equipe 

utilizou-se o questionário validado32, aplicado em dois momentos, previamente 

a palestra de alimentação saudável e após dois meses da palestra (anexo 2). 

Os domínios do questionário foram elaborados a partir de 

partes das informações do Guia Alimentar para a População Brasileira33 que 
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contém informações importantes sobre Nutrição, estando relacionadas com a 

alimentação e doenças crônicas não transmissíveis, propriedades nutricionais 

das frutas e hortaliças, tipos de gordura, consumo de sódio, rotulagem dos 

alimentos e alimentação saudável em prática32. 

                          O questionário elaborado e validado possui perguntas 

agrupadas pelos seguintes domínios32 :  

 Relacionar alimentação e doença; 

  Aplicar conceitos acerca de alimentos saudáveis;  

 Classificar os alimentos segundo suas características nutricionais ou de 

composição; 

 Interpretar informações contidas nos rótulos dos alimentos; 

           3.3  Coleta de dados antropométricos  

A antropometria é o método mais empregado para a avaliação 

do estado nutricional, permite a obtenção de informações valiosas para o 

adequado cuidado nutricional e clínico do indivíduo. O peso, a estatura, suas 

combinações e dobras cutâneas são os indicadores e parâmetros 

antropométricos mais utilizados em estudos epidemiológicos27.   

A avaliação antropométrica foi realizada em todos os 33 

indivíduos envolvidos no projeto através da medida de peso, estatura, relação 

cintura quadril e pregas cutâneas tricipital, subescapular. Na equipe além 

dessas medidas foram aferidas as dobras cutâneas biciptal e suprailiaca, em 

dois momentos previamente a palestra para a equipe e após a palestra.  

A aferição do peso foi realizada com os alunos e a equipe 

descalços, vestidos com short e camiseta, em uma balança digital (Indústrias 

Fillizola/S.A, Brasil) com capacidade de 0-150 kg e precisão de 100 g. Para a 

coleta da estatura foi utilizada um estadiômetro da marca Filizola  com altura 

máxima de 2 metros. Os alunos e a equipe foram colocados em posição ereta, 

encostados numa superfície plana vertical, braços pendentes com as mãos 

espalmadas sobre as coxas, os calcanhares unidos e as pontas dos pés 

afastadas. 
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Para a aferição das dobras cutâneas foi utilizado um 

adipômetro (Cescorf). Tanto a dobra cutânea tricipital como a subescapular 

foram medidas em posição ereta e os braços pendentes naturalmente. A dobra 

tricipital foi medida no ponto médio do braço entre o ponto acromial da 

escápula e o olécrano da ulna. A dobra subescapular foi medida num ponto 

localizado imediatamente abaixo do ângulo inferior da escápula direita. A dobra 

biciptal foi medida na linha média da parte superior do braço a meio caminho 

entre o ombro e a fossa cubital, sobre o bíceps braquial, ao nível do mamilo. A 

dobra suprailíaca foi medida acima do osso do quadril, coincidente com uma 

linha imaginária descida da linha axilar anterior. As quatro dobras foram 

medidas no lado direito, em triplicata, para o cálculo da média.  O perímetro da 

cintura foi medido com fita métrica metálica ao nível do umbigo e o perímetro 

do quadril na área de maior circunferência na região glútea. 

Essas informações foram anotadas no registro de dados e 

utilizadas para classificar o estado nutricional dos indivíduos.  

Os alunos foram classificados como eutróficos, sobrepeso ou 

obesos de acordo com as curvas de crescimento específicas de Cronk et al 

(1988) relacionando o peso e a estatura com a idade, considerando se baixo 

peso quando o percentil é  menor que 5 (P5) e excesso de peso, maior que 

percentil 95 (P95) 28. Para a equipe foi utilizado o Índice de Massa Corpórea, 

classificado de acordo com pontos de corte da Organização Mundial da Saúde: 

Índice de Massa Corpórea normal (18,5-24,9 kg/m2), sobrepeso (25-29,9 kg/m2) 

e obesidade (> 30 kg/m2) em adultos29. 

A circunferência da cintura quadril foi classificada de acordo 

com Organização Mundial de Saúde, onde define os índices de > 9,0 em 

homens e > 8,5 em mulheres como uma relação decisiva para a síndrome 

metabólica (doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2)29. 

 A porcentagem de gordura corporal dos alunos foi estimada a 

partir da somatória das dobras tricipital e subescapular utilizando-se as 

equações preditivas propostas em protocolo descrito por Guedes (1997) que 

levam em consideração as variações sexuais e de etnia nos seus cálculos 
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(Tabela 1). Essas medidas têm sido utilizadas por vários autores como 

indicadoras de gordura corporal periférica em crianças30 . 

 

TABELA 1 – Valores de referência de gordura corporal para análise em crianças e 

adolescentes de 7 a 17 anos. 

Classificação      Masculino           Feminino 

Baixa  6,01 a 10%  12,01 a 15% 

Adequada  10,01 a 20%  15,01 a 25% 

Alta  20,01 a 31%  25,01 a 36% 

Extremamente alta  Maior que 31,01%  Maior que 36,01 % 

                    Fonte: Guedes, 1997 (30) 

 

 A porcentagem de gordura corporal da equipe foi estimada 

utilizando-se as equações preditivas propostas por Lohman (1992) a partir da 

somatória das dobras tricipital, biciptal, subescapular e suprailíaca31 (Tabela 2) 

 

TABELA 2. Valores de referência de gordura corporal para analise em adultos. 

 

 

Classificação     Masculino          Feminino 

            Baixa 6 a 14% 9 a 22% 

Adequada 15% 23% 

Alta 16 a 24% 24 a 31% 

Extrem. alta 25% 32% 

   
 

 

                             Fonte: Lonhan, 1992 (31) 
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             3.4 Intervenção Educacional: Palestra  

Após aferição das medidas antropométricas dos alunos e da 

equipe, foi realizada uma palestra no período da hora atividade dos 

professores, juntamente com outros membros da equipe. Foi ministrada com 

intuito de transmitir conhecimentos sobre alimentação saudável. Os assuntos 

abordados na palestra foram: definição de alimentação saudável; definição de 

grupos alimentares (carboidrato, lipídio, gorduras, vitaminas, mineiras, fibras e 

água); 10 passos para uma alimentação saudável; explicação dos tipos de 

alimentos que devemos nos alimentar em cada refeição; Alimentação da 

atualidade; A importância de ler os rótulos dos alimentos; Consequências de 

uma alimentação abundante em açúcar, gordura e sal; 

Após três meses de intervalo da palestra, foi realizada a 

reavaliação nutricional dos alunos e da equipe, onde novamente foi aferido o 

peso, as pregas cutâneas (tricipital, bicipital, subescapular e suprailíaca) e a 

circunferência cintura- quadril dos sujeitos avaliados. 

Após a aferição final, foi entregue uma cartilha (apêndice C) 

contendo o conteúdo da palestra e das atividades sobre alimentação para os 

membros da equipe. Os professores foram orientados a realizar essas 

atividades propostas, com o objetivo de transmitir a importância da alimentação 

adequada aos alunos pois, mesmo sendo portadores de Síndrome de Down, a 

maioria tem capacidade de entender a atividade proposta, pois possuem 

deficiência intelectual leve. A duração das atividades foi de aproximadamente 

seis meses, com frequência de uma vez por semana, com a supervisão da 

nutricionista.   

 Após a realização de cinco atividades propostas (apêndice D), 

foi aferido novamente o peso dos alunos com Síndrome de Down. 

            3.5 Análise estatística  

Para análise estatística dos dados antropométricos foram 

aplicados os seguintes testes: 
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 Teste t Student para dados emparelhados34 com o objetivo de 

comparar em cada individuo os valores observados antes e depois da 

intervenção nutricional. Este foi aplicado para a altura, peso, índice de massa 

corporal (IMC), relação cintura quadril (RCQ) e porcentagem de gordura 

corporal (% de gordura) em separado para o grupo equipe e alunos. 

Análise de variância de Fridemam35 com finalidade de 

comparar separadamente, para o grupo equipe e para alunos, as diferenças 

percentuais (∆ x) calculadas para as variáveis, peso, índice de massa corporal 

(IMC), relação cintura quadril (RCQ) e porcentagem de gordura corporal (% de 

gordura corporal). Para o cálculo das diferenças aplicou-se a fórmula: 

                               ∆ %= (valor antes-valor depois) 

                                               valor antes x 100 

 

   Para análise estatística do questionário foi aplicado os 

seguintes testes:  

                                Índice de g36 com a finalidade de comparar os acertos das 

questões separadas por domínios. O índice foi calculado através da formula:  

g= (k-1)[k∑(Q²) –( ∑L) ²] 

   K∑L - ∑L ² 

 

 Teste de Kappa35 de concordância para analise do domínio 4, 

como o objetivo de comparar os acertos ou erros observadas na pré e pós 

orientação nutricional.  

 

 

4. RESULTADOS 

 A amostra constituiu se de 19 alunos entre 9 a 17 anos 

portadores de Síndrome de Down (SD) que frequentam a APAE- Araras 

Escola.  Desses, 12 eram do sexo masculino (63 %), e 7 eram do sexo 
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feminino (37%) (Tabela 3), e de 14 membros da equipe multidisciplinar 

envolvidos diretamente com a alimentação dos alunos, sendo 7 professores, 2 

merendeiras, 1 fonoaudióloga, 1 fisioterapeuta, 1 assistente social, 1 psicóloga, 

1 diretora. 

 

TABELA 3  - Distribuição dos alunos segundo gênero e faixa etária 

Faixa Etária 
(anos) 

Gênero  
Masculino Feminino 

09 - 13 5 3
14 - 17  7 4
Total  12 7

  

 Quanto ao grau de escolaridade dos pais e mães responsáveis 

pelos alunos atendidos, obtidos através do prontuário fornecido pela assistente 

social, pode-se observar que 7  completaram o ensino médio (18,5%), 29 

realizaram o ensino fundamental (76,5%), 1 concluiu o ensino superior (2,5%) e 

1 não foi alfabetizado (2,5 %). Em relação à renda, pode-se observar que 5 

possuem renda entre 650 a 1000 reais (26,5%), 4 possuem renda  entre 1001 

reais  a 2000 reais  (21%) e 10 apresentaram renda superior a 2001 reais 

(52,5%). 

 Quanto aos hábitos alimentares dos alunos atendidos, todos 

realizam em média cinco refeições diárias, sendo três delas realizadas na 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, o café da manhã, almoço e 

lanche da tarde (Anexo 1 ). A Central de Abastecimento da Prefeitura de Araras 

é a responsável pela distribuição de alimentos na APAE. Semanalmente, é feita 

a entrega de alimentos perecíveis (carnes e hortifrútis) e mensalmente dos 

alimentos não perecíveis que serão usados na merenda da unidade. 

                 4.1 Avaliação do Estado Antropométrico  

Para o cálculo do teste t34, foi utilizado os valores de cada 

aluno/equipe em relação ao peso, ao índice de massa corpórea, relação cintura 

quadril e porcentagem de gordura, antes e pós palestra, no intervalo de 3 
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meses. Os dados foram analisados por meio do programa estatístico SPSS      

(Statical Package for the Social Sciences) para Windows, obtendo, portanto o 

valor de t e p. O nível de significância adotado foi de 5% (p≤0,05) Para o 

cálculo da analise de variância de Fridemam35 (X²r), foi calculado o delta para o 

peso, para o índice de massa corpórea, para a relação cintura quadril e 

porcentagem de gordura, e posteriormente foi colocado os dados no mesmo  

programa obter o valor de X²r e p, com o nível de significância de  5% ( p≤0,05) 

( Tabela 4).  

                         TABELA 4. Dados antropométricos dos alunos  

Alunos 
Peso IMC RCQ %GORDURA 

antes depois ∆% Antes depois ∆% antes depois ∆% antes depois ∆% 
1 124 121 2,42 47,84 46,68 2,42 1,04 1,02 1,92 31 30 3,22 
2 83 80 2,61 47,64 45,91 3,63 0,96 0,95 1,04 29,9 28,7 4 
3 74 74 0 30,02 30,02 0 1,02 1 1,96 26,7 26,6 0,37 
4 100 100 0 33,41 33,41 0 0,92 0,93 -1,08 25 26 -4 
5 59 56 5,08 34,91 33,14 5 0,95 0,92 3,15 27 26,7 1,11 
6 65 65 0 34,63 34,63 0 0,99 1 -1,01 28 27,9 0,35 
7 75 72 4 34,24 32,87 4 0,88 0,86 2,27 26,8 26,1 2,61 
8 75 74 1,33 33,33 32,89 1,32 0,9 0,89 1,11 27,1 27 0,369
9 30 29 3,33 20,83 20,14 3,31 0,94 0,94 0 25 25 0 

10 86 84 2,32 43,26 42,25 2,33 0,96 0,95 1,04 28 27,9 0,35 
11 89 89 0 32,69 32,69 0 0,98 0,98 0 27 27,1 -0,37
12 94 93 1,06 40,16 39,73 1,07 1,01 1 0,99 25,1 25 0,39 
13 80 75 6,25 33,73 31,62 6,25 0,9 0,87 3,33 24,9 24,4 2 
14 37 40 -8,1 21,89 23,67 -8,13 0,84 0,83 1,19 23,9 24 -0,41
15 41 40 2,43 27,55 26,87 2,46 1,08 1,07 0,92 31 30,8 0,64 
16 60 58 3,33 26,67 25,78 3,33 0,9 0,7 22,2 24,9 24,8 0,4 
17 62 59 4,83 27,56 26,22 4,86 0,92 0,91 1,08 25,6 19,5 23,82
18 100 99 1 37,18 36,81 0,99 0,94 0,94 0 25 25 0 
19 74 70 5,4 25,61 24,22 5,44 0,89 0,87 2,24 25 24,8 0,8 

Média 74,1 72,5 1,96 33,32 32,61 2,01 0,95 0,96 2,22 26,7 26,2 1,87 
Mediana 2,42 2,42 1,08 0,4 

DP 23,3   22,90   7,64 7,36   0,06 0,019   2,1 2,5   
             

De acordo com os valores obtidos ( tabela 4)  em relação aos 

alunos, 16 estão acima do peso de  acordo com a curva de Cronk28, todos os 

alunos apresentaram índices altos de relação cintura quadril, de acordo com a 

classificação da Organização Mundial de Saúde29 e 18  alunos apresentaram 
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uma alta porcentagem de gordura  de acordo classificação do protocolo de 

Guedes30.  

                           

TABELA 5. Dados antropométricos da equipe. 

EQUIPE 
Peso IMC RCQ %GORDURA 

antes depois ∆% Antes depois ∆% antes depois ∆% Antes depois ∆% 
1 60 57 5 25,3 24,03 5,01 0,89 0,88 1,12 28 28 0 
2 94 98 -4,26 32,15 33,51 -4,23 0,94 0.97 -3,19 36 36.2 -0,55
3 77 74 3,9 30,46 29,27 3,9 0,92 0,9 2,17 34 33.7 0,88
4 60 60 0 23,44 23,44 0 0,84 0,84 0 27 27.2 -0,74
5 100 98 -2 35,86 35,14 2 0,9 0,88 2,22 35.1 34.8 0,85
6 58 56 3,44 22,66 21,88 3,44 0,7 0,69 1,42 20 18 10 
7 72 70 2,77 23,51 22,86 2,76 0,86 0.85 1,16 22 20 9,09
8 53 53 0 20,2 20,2 0 0,65 0,65 0 19 19 0 
9 57 58 -1,75 22,27 22,66 -1,75 0,64 0.64 0 24 24 0 

10 59 59 0 26,22 26,22 0 0,73 0,74 -1,36 27 27 0 
11 60 58 3,3 23,44 22,66 3,3 0,71 0,7 1,4 25 24 4 
12 63 60 4,76 28 26,67 4,75 0.82 0,81 1,21 29 28,7 1,03
13 63 63 0 21,3 21,3 0 0,63 0,64 -1,58 20 20 0 
14 80 78 2,5 27,04 26,37 2,477 0.90 0,88 2,22 29 27 6,89

Média 68,3 67,3 1,26 25,8 25,4 1,5 0,8 0,79 1,54 24,28 16,83 2,24
Mediana 1,25 2,24 1,14 0,43

DP 14,4 14,8   4,5 4,5   0,11 0,11   5,6 5,9   
 

De acordo com os valores obtidos (tabela 5) em relação à 

equipe, 8 membros apresentaram eutrofia ( peso adequado) de acordo com os 

pontos de cortes da Organização Mundial de Saúde29, 8 membros apresentam 

índices normais em relação cintura quadril, de acordo com a classificação da 

Organização Mundial de Saúde29 e 4 membros da equipe apresentaram 

porcentagem de gordura adequada de acordo classificação de Lohman 31.  

Os dados antropométricos foram submetidos à análise 

estatística utilizando-se Teste t 34 (tabela 6). A análise demostra que houve 

redução significativa de peso e do índice de massa corpórea dos sujeitos 

avaliados após a palestra.  Já em relação à porcentagem de gordura e relação 

cintura quadril houve diminuição, porem quando analisado não alcançou 

significância estatística.  
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TABELA 6. Teste t de Student para dados emparelhados – Alunos nos 

períodos A (anterior) e D ( posterior) a palestra 

 

 

 

Na análise de variância de Friedman35 (onde compara o Peso x 

IMC x Relação cintura quadril x % Gordura Corporal para valores de delta nos 

alunos), houve redução significante Onde o percentual de gordura foi 

significante menor do que o índice de massa corpórea e peso ( X²r = 11.48 

P=0,0094) 

Para avaliação do estado antropométrico da equipe foi utilizado 

o teste t34 (tabela 7), podendo observar que teve uma diminuição significativa 

em relação ao peso e ao índice da massa corpórea, em relação à porcentagem 

de gordura e relação cintura quadril não houve mudança estaticamente 

significante. 

TABELA 7. Teste t de Student para dados emparelhados – Equipe  

PESO IMC RCQ %G 
t=1.91 t=2.03 t=1.15 t= 2.37 

(P=0.0395) (P=0.0314) (P=(0.1361) (P=(0.171) 
A>D A>D N.S N.S 

 

Na análise de variância de Friedman35 (onde compara o Peso x 

IMC x Relação cintura quadril x % Gordura Corporal para valores de delta na 

equipe), pode observar que as diferenças das variâncias não foram 

significantes (X²r = 2,83 P=0,4188).  

Após cinco atividades propostas de acordo com a cartilha 

(apêndice C) entregue para todos os professores da instituição de acordo 

escrito na metodologia do estudo, foi aferido novamente o peso dos alunos, 

obtendo, portanto o índice de massa corpórea. 

Peso IMC RCQ % GORDURA 
t = 3.75 t =3.51 t=0,36 t=1,54 

(P=0,0015) (P=0,0012) (P=0,3622) (P=0,0704) 
A>D A>D NS NS 
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TABELA 8. Teste t de Student para dados emparelhados – Alunos nos 

períodos A (posterior a palestra) e D (posterior as atividades) 

 

 

 

 

A análise demostra que houve redução significativa de peso e 

do índice de massa corpórea dos alunos avaliados após as cinco atividades 

realizadas ( Tabela 8).  

 

                  TABELA 9. Dados de peso e índice de massa corpórea dos alunos 

Alunos 
Peso  IMC 

Antes Depois Antes Depois  
1 121 119 46.68 45.94 
2 80 79 45.91 45.40 
3 74 73 30.02 29.76 
4 100 98 33.41 32.88 
5 56 55 33.14 32.50 
6 65 63 34.63 33.68 
7 72 70 32.87 31.96 
8 74 74 32.89 32.89 
9 29 28 20.14 20.13 

10 84 84 42.25 42.25 
11 89 88 32.69 32.32 
12 93 93 39.73 39.73 
13 75 73 31.62 30.80 
14 40 40 23.67 23.67 
15 40 49 26.87 26.87 
16 58 56 25.78 24.88 
17 59 55 26.22 24.44 
18 99 100 36.81 37.31 
19 70 68 24.22 23.50 

Média 72.50 71.84 32.61 31.50 

DP 22.90 22.34 7.36 7.29 
 

Peso IMC 
t = 3.61 t =3.40 

(P=0,0010) (P=0,0009) 
A>D A>D 
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De acordo com os valores obtidos na tabela 9 em relação aos 

alunos, 14 estão acima do peso de  acordo com a curva de Cronk28 

        

      4.2 Aplicação do questionário  

 

O questionário foi aplicado em 14 membros da equipe que 

estão diretamente relacionados com a alimentação dos alunos, contando com 

20 questões referentes à alimentação. Foi aplicado em dois momentos, pré e 

pós-palestra.  

 As perguntas foram separadas de acordo com os domínios 

como foi descrito anteriormente32:  

 Domínio 1 - Conhecimento sobre gordura trans; 

 Domínio 2 - Percepção de alimentação saudável; 

 Domínio 3 - Conhecimento sobre prática alimentares saudáveis; 

 Domínio 4 - Conhecimento sobre conteúdo de sal; 

 Domínio 5 - Conhecimento sobre doença relacionadas a alimentação; 

 

 Foi aplicado o índice g para verificar se houve significância nos 

resultados obtidos. Os dados foram analisados por meio do programa 

estatístico SPSS ( Statistical Package for Social Sciences) para Windows. O 

nível de signifcancia adotado foi de 5% ( p ≤0,005).   

Em relação ao domínio 1 - Conhecimento sobre gordura trans  

( tabela 10)  pode observar que não houve diferença significante em relação ao 

acerto entre as questões, sendo que o P foi de 0,0696 
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TABELA 10. Questões referentes ao domínio 1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

                      %                     85,7          85,7%      57,1%       ________ 

 

                g= (k-1)[k∑(Q²) –( ∑L) ²] =  g = 5,33  (P=0,0696) 

                                                   K∑L - ∑L  

 

 

Em relação ao domínio 2 - Percepção de alimentação saudável 

(tabela 11) pode observar que também não houve diferenças significativa em 

relação ao acerto entre  as questões, sendo que o P foi de (0,0696). 

 

 

 

Domínio 1  
 

Individuo  Q10 Q13 Q18 L L2 
1  +  +  -  2   4  
2  +  +  +  3  9 
3  +  +  -  2  4 
4  -  -  +  1  1 
5  +  +  +  3  9 
6  +  +  -  2  4 
7  +  +  +  3  9 
8  +  +  -   2   4 
9  +  +  +  3  9 
10  +  +  - 2  4 
11  +  +  +  3  9 
12  +  +  +  3  9 
13  -  -  -   0  0 
14  +   +   +   3  9 

              + 12   12      8  32 84 
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    TABELA 11.  Questões referentes ao domínio 2 

Domínio 2  
 

Individuo Q16  Q17 Q19 Q20 L L2 

1  +    -   +  +      3      9 

2  +  - +   +      3      9 

3  +  -  +  +      3      9 

4  +  + -   +      3      9 

5  +  -  +  +      3      9 

6 +  +  -  +      3      9 

7  +  -  -   -       1      1 

8  +  -  +  +      3      9 

9  +   +   +  +      4     16 

10  +   +   -  +      3      9 

11  -  +  -  +      2     4 

12  +  +  +  +      4     16 

13  -  -  +  +      2     4 

14  +  +  +  +       4     16 
              +       12       7       9      13     41    113 
              %                   85,7%      50,0%      64,3%     92,9%______________ 

 

                       g= (k-1)[k∑(Q²) –( ∑L) ²]   g = 5,33 ( P=0,0696) 

                                                    K∑L - ∑L ² 

 

Em relação ao domínio 3 - Conhecimento sobre prática 

alimentares saudáveis (tabela 12) pode observar que houve diferença 

significativa entre as questões, sendo que o P foi de (0,0208). Onde a Questão 

6; Questão 8; Questão 11; Questão 12 obtiveram um acerto maior do que a 

Questão 9. 

 

 

 



30 
 

 

 

           TABELA 12.  Questões referentes ao domínio 3  

Domínio 3 
 

Individuo Q4 Q6 Q7 Q8 Q9 Q11 Q12 L L2 
1  +   +   +   +         -  +    +  6  36 
2  +  +  -       +       +  +  + 6  36 

3  +   +  +       +        -  +  + 6  36 
4  +  +  +       +        -  +  + 6  36 
5  +  +  +       +        -  +  + 6  36 
6  -   +  -   +         +  +    +  4  16 
7  +  +  +  +        -  +  + 6  36 
8  -  +  +  +        +  +  + 6  36 
9  +  +  +  +        -  +  + 6  36 

10  +  +  +  +       +  +  + 7  49 
11  -  +  -  +       -  -  + 3  9 
12  -  +  -  +       +  +  + 5  25 
13  +  +  +  +       -  +  + 6  36 
14  +  +  -  +       +  +  + 6  36 

          +      10      14       9       14      6     13    14    80 468 
__    %_______71,4____100%___64,3%__  100%__42,8%__ 92,8%    100%_ 

 

g= (k-1)[k∑(Q²) –( ∑L) ²]   g = 14.93 ( P = 0,0208) 

                                         K∑L - ∑L ²            

 

Como o domínio 4 -  Conhecimento sobre conteúdo de sal 

(tabela 13) apresentou apenas duas questões foi utilizado o teste Kappa35 .Não 

mostrou diferença entre as porcentagens de acerto em relação as questões       

(P=0,28). Mesmo que as porcentagens se diferem, continua sendo não 

significativa, pois a amostra é pequena.  

 

Q 14 = 11/14 = 0,786 ou 78,6% 

              % acerto 

Q 15 = 12/14 = 0,857 ou 85,7% 
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TABELA 13. Questões referentes ao domínio 4 

___________________________ 
Q15 

Q14                     +       -            Total_ 
+                      10      1              11 

-                          2       1               3__ 
Total                   12       2             14__ 

 

P = 0,28 
 

 Em relação ao domínio 5  ‐  Conhecimento sobre doença 

relacionadas a alimentação; ( tabela 14)  pode observar que não houve 

diferença significativa entre as questões, sendo que o P foi de (0,1738).  

       

   TABELA 14.  Questões referentes ao domínio 5 

Domínio 5 
Individuo Q1 Q2 Q3 L L2 

1  +    +  +  3      9 
2  +  +  + 3      9 

3   +   -  + 2      4 
4  +  -  + 2      4 
5  +  +  + 3      9 
6  +   +  + 3      9 
7  +  +  + 3      9 
8  +  +  - 2      4 
9  +  +  + 3      9 

10  +  +  + 3      9 
11  +  +  - 2      4 
12  +  +  + 3      9 
13  +  +  + 3      9 
14  +  +  + 3      9 

           +      14     12     12     38     106 
          %     100%  85,7%   85,7%   

  

                                 g= (k-1)[k∑(Q²) –( ∑L) ²]   g= 3,50 (P=0,1738) 

                                                K∑L - ∑L ² 
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              Tabela 15. Porcentagem de acerto de acordo com os domínios 

Domínios  % acerto 
Domínio 1 - Conhecimento sobre gordura trans; 76,16% 
Domínio 2 - Percepção de alimentação saudável; 73,25% 
Domínio 3 - Conhecimento sobre pratica alimentares saudáveis; 81,44% 
Domínio 4 - Conhecimento sobre conteúdo de sal; 90,46% 
Domínio 5 - Conhecimento sobre doença relacionadas a 
alimentação; 82,40% 

 

De acordo com a tabela 15, pode observar que o domínio que 

obteve maior porcentual de acerto, foi o domínio 4, onde as questões eram 

referentes ao conhecimento sobre o sal. O domínio que obteve menor 

porcentagem de acerto foi o domínio 2, onde as questões estavam  

relacionadas a percepção de alimentação saudável.  

 

5. DISCUSSÃO 

 

A síndrome de Down é anomalia genética na qual o portador 

possui características próprias e inerentes que afetam o estado nutricional, são 

necessárias avaliações e intervenções nutricionais para que esses indivíduos 

possam ter uma melhoria na qualidade de vida, no crescimento e 

desenvolvimento.  

As pessoas com a síndrome têm aumentados os índices de 

leptina, responsável pelo controle do apetite, o que as leva a comer mais. Da 

resistência à insulina resulta maior acúmulo de gordura e diabetes. A 

deficiência de zinco dificulta o crescimento e, em consequência, a menor 

estatura determina maior propensão ao acúmulo de gordura. Como a maioria 

nasce com alterações cardiovasculares, as suas atividades físicas tendem a 

ser mais restritas. Em geral nascem também com falta de massa muscular e, 

em decorrência, apresentam taxa metabólica basal baixa, ou seja, gasto 

energético menor do que uma pessoa normal em repouso, o que leva ao 
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automático acúmulo de gordura. A maioria apresenta hipotireoidismo, que 

contribui também para o seu aumento14.  

Por essa razão pessoas com Síndrome de Down estão 

suscetíveis a desenvolver uma série de doenças crônicas não transmissíveis. 

Essas doenças compreendem majoritariamente doenças cardiovasculares, 

diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas37.  

 Desta forma, a avaliação do estado nutricional é importante 

para o diagnóstico e acompanhamento da situação nutricional desse grupo de 

indivíduos38. 

A avaliação do estado nutricional tem como objetivo identificar 

os distúrbios nutricionais, possibilitando uma intervenção adequada de forma a 

auxiliar na recuperação e/ou manutenção do estado de saúde do indivíduo, 

sendo assim importante para determinar a prevalência de obesidade e 

sobrepeso nos portadores de Síndrome de Down.  A antropometria é de grande 

importância também na conduta estabelecida, bem como no acompanhamento, 

principalmente daqueles indivíduos em situações de comprometimento de risco 

nutricional, como os portadores da Síndrome de Down39.  

O índice de massa corporal é uma das formas mais populares 

de se obter o cálculo referente à obesidade, sendo ainda recomendado pela 

Organização Mundial de Saúde29 em função da sua forma rápida e quase sem 

custos. Embora seja conhecido que esta base de referência do peso, não 

distingue massa gorda de massa magra e peso residual40.  

Mesmo havendo diminuição significativa de acordo com os 

dados estatísticos em relação ao peso e ao Índice de Massa Corporal dos 

alunos portadores de Síndrome de Down após palestra e após cinco atividades 

realizadas, 14 alunos continuam apresentando sobrepeso, obesidade. 

Em um estudo41 realizado mostrou que 54,3% crianças 

portadores de Síndrome de Down apresentaram obesidade, resultado 

semelhante ao presente estudo.  Em outro estudo 42 24 (60%) adolescentes 

portadores de Síndrome de Down apresentaram sobrepeso e obesidade de 

acordo com o índice de massa corpórea. Em outro estudo43 realizado com 



34 
 

 

portadores de Síndrome de Down 10,87% apresentaram baixo peso, 32,6% 

apresentaram eutrofia, 56,53 % estavam acima do peso.  

Um estudo38 em que foram avaliadas 18 crianças e 

adolescentes com Síndrome de Down, 16,7%(3) dos participantes 

apresentaram  baixo peso, 55,6%(10) eutrofia e 27,8%(5) apresentaram 

excesso de peso, resultado diferente do encontrado no presente estudo, em 

que a maioria apresentou eutrofia. Outro estudo44 ao realizar acompanhamento 

nutricional com 187 crianças e adolescentes, também encontraram resultados  

opostos ao do presente estudo, em que 92,5% da amostra estudada 

encontrava-se em eutrofia, e 5,4% com excesso de peso.  

A relação cintura quadril é uma forma bastante comum de 

estimar e perceber a distribuição da gordura. Em relação à cintura quadril pode 

observar que não houve diferença significativa, onde todos os alunos 

apresentaram relação cintura quadril acima do ideal. Em um estudo45 em que 

foram avaliados 13 alunos com Síndrome de Down, 70% estavam com a 

relação cintura quadril bem acima do normal.  

Em relação a porcentual de gordura, também não houve 

diferenças significativas, onde 18 alunos apresentar percentual de gordura 

acima do adequado. Em um estudo46 que foram avaliados 18 alunos com 

Síndrome de Down, entre 10 a 19 anos, onde 63,6% apresentaram gordura 

acima do desejável, com resultado confirmatório de obesidade. No estudo de 

Soares, 2010, foram avaliadas 12 portadores da síndrome de Down, 

apresentaram (26,7±9,6) demonstrando que esses indivíduos estão com uma 

alta porcentagem de gordura corporal. 

                            Em relação aos dados obtidos na avaliação antropométrica 

da equipe, pode observar que 8 membros apresentaram eutrofia (peso 

adequado) de acordo com os pontos de cortes da Organização Mundial de 

Saúde29, 8 membros apresentam índices normais em relação cintura quadril, 

de acordo com a classificação da Organização Mundial de Saúde e 4 membros 

da equipe apresentaram porcentagem de gordura adequada de acordo 

classificação de Lohman. De acordo com a estatística houve uma melhora 

significativa em relação ao peso, e índice de massa corpórea.  
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A preocupação com a educação alimentar nas escolas, vem 

crescendo à medida que cresce o numero de crianças e adolescentes acima do 

peso no país e também casos de diabetes. Além disso, problemas de saúde 

antes vistos apenas em adultos como colesterol e hipertensão arterial agora 

atingem também o publico infantil. Por isso é fundamental sempre abordar esse 

tema para que as crianças possam ter uma boa qualidade de vida47.  

                            A educação nutricional é notoriamente um instrumento de 

promoção da saúde através da construção de bons hábitos alimentares 

adquiridos principalmente na idade escolar48. Para que uma criança e um 

jovem com Síndrome de Down tenha uma vida melhor, é necessário um apoio 

educativo, no sentido de um trabalho integrado entre a família, o nutricionista e 

a equipe interdisciplinar21.  

                           A educação nutricional, por meio de atividades próprias para a 

idade, é extremamente importante para que as crianças aprendam a se 

alimentar. No adulto, a reeducação alimentar também é indicada. Em crianças 

e adolescentes com Síndrome de Down o uso de atividades lúdicas como 

estratégias para a construção do conhecimento juntam uma nova postura 

existencial, cujo paradigma é um novo sistema de aprender brincando, 

inspirado numa concepção de educação para além da instrução.  Desta forma, 

a utilização de processos lúdicos para a construção da aprendizagem em 

alimentação e nutrição, faz-se mais efetivo e com melhores resultados que 

demais atividades. Sabendo que com essa forma de aprendizagem as crianças 

estão cada vez mais atenciosas e curiosas na busca de novas vivências e 

experiências49.  

                          Sendo a escola ambiente propício para o processo educativo, 

o professor é o profissional central da equipe de saúde escolar, pois, além de 

ter maior contato com os alunos, é ator principal das atividades de educação 

nutricional, sob a orientação do nutricionista48.  

                             No presente estudo observou que a palestra realizada na 

equipe e as cinco atividades propostas e realizadas para alunos ajudou 

significativamente para a perda e peso e diminuição do índice de massa 

corpórea.  
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A intervenção realizada em um estudo50 embora em curto 

prazo, demonstrou uma evolução positiva com relação ao conhecimento das 

pessoas com Síndrome de Down em alimentação e nutrição, podendo em  

longo prazo modificar não só o conhecimento, mas também contribuir para a 

questão do  sobrepeso e da obesidade em consonância com suas 

características clínica, mental e motora. As intervenções, portanto, devem ir 

muito além de apenas promover conhecimentos nutricionais. Estas são 

interessantes pelas ações integradas que visem à saúde, devendo também, 

envolver famílias, comunidades, escolas e ciências da nutrição, além de um 

sistema de saúde que priorize a prevenção de doenças, de forma continuada. 

Em um outro  trabalho51 de educação nutricional desenvolvidos 

com pré-escolares, destaca o aumento progressivo de interesse pelos assuntos 

de alimentação e nutrição entre os participantes. As atividades de educação 

nutricional tornam-se estratégias de fundamental importância para o 

desenvolvimento da aprendizagem sobre nutrição, pois prendem a atenção do 

ouvinte e o faz interagir com os acontecimentos das atividades. Por meio da 

educação nutricional torna-se possível despertar a curiosidade e o interesse de 

pré-escolares pelos alimentos e da importância de cada um para a saúde 

humana. 

                            Em outro estudo47 observou que apesar da realização do 

trabalho das professoras e a existência e programas voltados a Educação 

Alimentar, as mudanças nos hábitos alimentares das crianças ainda são 

tímidas, o que aponta para uma necessidade de um trabalho continuo e 

sistemático nessa temática que considere também os aspectos culturais e 

socioeconômicos para que se constituam mudanças permanentes.  

 

           6. CONCLUSÃO  

 

 A tendência à obesidade na Síndrome de Down é uma 

característica predominante e se inicia entre os três e os seis anos de idade, 

acentuando-se na adolescência e dificultando a manutenção de um peso ou 
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massa corporal adequada. Tal fato, juntamente com a preferência por 

alimentos de fácil mastigação e alto teor calórico, aspecto preponderante na 

alimentação de pessoas com Síndrome de Down, podem favorecer o 

desequilíbrio nutricional, com insuficiente ingestão de vitaminas, minerais e 

fibras e constitui fator de risco para que enfermidades como as 

cardiovasculares e os distúrbios metabólicos, venham a acometer esse grupo 

populacional.  Assim, é importante realizar intervenções que possam favorecer 

uma dieta nutricional equilibrada para esse grupo populacional ainda na 

infância, no sentido de prevenir resultados desfavoráveis na idade adulta, ou 

mesmo melhorar quadros de sobrepeso ou obesidade já instituído.  

Para que o processo educacional não se rompa torna-se 

necessário trabalhar com pais, alunos e instituição, dividindo responsabilidades 

entre estes.  A melhoria dos hábitos alimentares, que é o maior objetivo dos 

atendimentos nutricionais realizados na APAE, é responsabilidade do indivíduo, 

da família e da instituição que também deve garantir meios do processo 

educacional contínuo, trabalhando aspectos referentes à disponibilidade, 

qualidade e sanidade da refeição servida a seus alunos.  Todos estes pontos 

considerados levam a um grande impacto não só nos hábitos alimentares, mas 

também na saúde atual desta população e na prevenção de doenças futuras, 

levando estes portadores a uma melhor qualidade de vida.   

A ideia inicial do estudo foi trabalhar com a equipe que esta 

envolvida diretamente com a alimentação dos alunos, pois era uma das 

principais dificuldades encontradas na instituição, em decorrência que não 

havia nutricionista na mesma, onde o pensamento era “os deixa comer, em 

casa a maioria passa fome, não tem oque comer”, porem a realidade não é 

bem essa de acordo com dados fornecidos pela Assistente Social.  Eu fui a 

primeira nutricionista da instituição, e faz 1 ano e meio que estou com esse 

projeto que exige, muita paciência e perseverança, onde minha principal função 

é tentar transmitir a importância da alimentação saudável a equipe, para que 

ela também possa ser uma transmissora de bons hábitos alimentares. 

A aplicação do questionário e a palestram foram realizadas 

com o objetivo de direcionar as atividades proposta sobre educação nutricional.  
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Após a palestra para a equipe e as atividades propostas para 

os alunos, sendo realizadas cinco atividades (apêndice 4)além do meu trabalho 

diário, foi observado que os professores e merendeiras, começaram a entender 

a importância de uma alimentação saudável, e que recompensar o aluno 

portador de Síndrome de Down através da alimentação, trará consequências 

graves no futuro.  

 Houve uma melhora significativa em relação ao peso e ao 

índice de massa corpórea dos alunos, já em relação à porcentagem de gordura 

e relação cintura quadril não houve melhora. A maioria dos alunos ainda 

encontram se com sobrepeso e obesos, entretanto pude observar que após as 

atividades realizadas pelos professores sob minha supervisão 70% dos alunos 

começaram a entender a importância da alimentação saudável, pedindo para 

merendeira colocar menos no prato, pararam de pedir repete na hora dos 

lanches e almoço, além de que começaram a se interessarem por assuntos 

relacionados à alimentação.  

Em relação às merendeiras, já é feito um trabalho de 

capacitação semestralmente, além das orientações diárias realizadas por mim.  

Em relação aos pais, encontro muitas dificuldades na 

participação dos pais quando o assunto é alimentação de seus filhos. 

Segundo um estudo52, o comportamento alimentar é 

diretamente influenciado pelos pais. Dessa forma, a frequência com que os 

pais demonstram hábitos alimentares saudáveis pode estar associada à 

ingestão alimentar e ter implicações de longo prazo sobre o desenvolvimento 

do comportamento alimentar dos filhos. Porém, ao longo da vida, o 

comportamento alimentar pode vir a se modificar em consequência de 

mudanças do meio, relativas à escolaridade ou relacionadas às mudanças 

psicológicas das pessoas Entendendo a família como o primeiro contato da 

criança com o mundo, o comportamento de todos os seus membros irá, 

fatalmente, influenciar o comportamento da criança, o que poderá condicionar 

seus hábitos. Assim sendo, uma família que tem uma alimentação de boa 

qualidade, com consumo diário de legumes e verduras, por exemplo, 
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certamente influenciará na aceitação da criança desses alimentos. A 

visualização frequente de tais alimentos à mesa, acompanhada de 

demonstrações agradáveis e verbalizações positivas, cria o ambiente propício 

para que o hábito alimentar seja incorporado.   

Para um trabalho futuro o ideal seria trabalhar com os pais 

(família). 
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APÊNDICE 

APÊNDICE (A) - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Pesquisadora: Carolina Barbosa Ribeiro 
 
Orientadora: Profa. Dra. Mercia Tancredo Toledo 
 
Título da pesquisa: Educação Nutricional na equipe técnica para a melhoria 
da alimentação dos alunos da APAE de Araras.      
 
 
Nome do Participante: ____________________________________________      
 

Caro participante 
 
Gostaríamos de convidar o seu filho (a) á participar como voluntário da 

pesquisa intitulada Educação Nutricional na equipe técnica para a melhoria da 

alimentação dos alunos da APAE de Araras que refere-se a um projeto de 

Mestrado  o qual pertence ao  Programa de Pós Graduação em Educação  nas 

Profissões de Saúde da Pontifícia da Pontifícia Universidade de São Paulo. 

O(s) objetivo(s) deste estudo é definir o perfil antropométrico da equipe e dos 

alunos e analisar o desenvolvimento, a implementação e impacto da educação 

nutricional.  A forma de participação do seu filho consiste na aferição do peso, 

da altura e das pregas cutâneas.  

O nome do seu filho (a) não será utilizado em qualquer fase da pesquisa o que 

garante seu anonimato.  Não será cobrado nada; não haverá gastos nem riscos 

na sua participação neste estudo; não estão previstos ressarcimentos ou 

indenizações; não haverá benefícios imediatos na sua participação. Os 

resultados contribuirão para a verificação da importância da Educação 

Nutricional na APAE. Gostaríamos de deixar claro que sua participação é 

voluntária e que poderá recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, ou 

ainda descontinuar sua participação se assim, o preferir. Desde já 

agradecemos sua atenção e participação e colocamo-nos à disposição para 

maiores informações. Este é um documento em duas vias, uma pertence a 

você e a outra deve ficar arquivada com o pesquisador. Em caso de dúvida(s) e 

outros esclarecimentos sobre esta pesquisa você poderá entrar em contato 
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com o responsável principal, Carolina Barbosa Ribeiro, Telefone: (19) 9105 

3721  

Eu, ________________________________________(Nome do responsável)  li 

e/ou ouvi o esclarecimento sobre o projeto e compreendi para que serve o 

estudo, e qual(is) procedimento(s) meu filho será submetido. A explicação que 

recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo.  

“Diante dos esclarecimentos prestados, autorizo meu (minha) filho(a) 

________________________________________________________, a 

participar da atividade , na qualidade de voluntário.” 

 

Araras ............./ ................../................ 

_________________________________________________________ 

Assinatura do voluntário ou seu responsável legal (Documento de identidade) 

_____________________________              

Carolina Barbosa Ribeiro 

______________________________ 

Profa. Dra. Mercia Tancredo Toledo 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
Pesquisadora: Carolina Barbosa Ribeiro 
 
Orientadora: Profa. Dra. Mercia Tancredo Toledo 
 
Título da pesquisa: Educação Nutricional na equipe técnica para a melhoria 
da alimentação dos alunos da APAE de Araras. 
 
Nome do Participante: ____________________________________________  
 
Local de coletas de dados: APAE - ARARAS    
 

Caro participante 
 
Gostaríamos de convida – lo á participar como voluntário da pesquisa intitulada 

Educação Nutricional na equipe técnica para a melhoria da alimentação dos 

alunos da APAE de Araras que refere-se a um projeto de Mestrado  o qual 

pertence ao Programa de Pós Graduação em Educação  nas Profissões de 

Saúde da Pontifícia da Pontifícia Universidade de São Paulo. O(s) objetivo(s) 

deste estudo é definir o perfil antropométrico da equipe e dos alunos e analisar 

o desenvolvimento, a implementação e impacto da educação nutricional.  A sua 

forma de participação consiste na aferição do peso, da altura e das pregas 

cutâneas, na aplicação de um questionário e na participação da palestra sobre 

alimentação saudável.  

O seu nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa o que garante 

seu anonimato.  Não será cobrado nada; não haverá gastos nem riscos na sua 

participação neste estudo; não estão previstos ressarcimentos ou 

indenizações; não haverá benefícios imediatos na sua participação. Os 

resultados contribuirão para a verificação da importância da Educação 

Nutricional na APAE. Gostaríamos de deixar claro que sua participação é 

voluntária e que poderá recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, ou 

ainda descontinuar sua participação se assim, o preferir.  

Desde já agradecemos sua atenção e participação e colocamo-nos à 

disposição para maiores informações. 

 Este é um documento em duas vias, uma pertence a você e a outra deve ficar 

arquivada com o pesquisador . Em caso de dúvida(s) e outros esclarecimentos 



48 
 

 

sobre esta pesquisa você poderá entrar em contato com o responsável 

principal, Carolina Barbosa Ribeiro, Telefone: (19) 9105 3721  

Eu, __________________________________________ li e/ou ouvi o 

esclarecimento sobre o projeto e compreendi para que serve o estudo, e 

qual(is) procedimento(s) meu filho será submetido. A explicação que recebi 

esclarece os riscos e benefícios do estudo.  

“Diante dos esclarecimentos prestados autorizo 

__________________________________, a participar da atividade, na 

qualidade de voluntário.” 

 

Araras ............./ ................../................ 

_________________________________________________________ 

Assinatura do voluntário ou seu responsável legal (Documento de identidade) 

_____________________________              

Carolina Barbosa Ribeiro 

______________________________ 

Profa. Dra. Mercia Tancredo Toledo 
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       Alimentação Saudável 

 

 

“A alimentação deve nutrir à saúde, preservando o bem estar físico,mental e 
social”. 

 

 Físico – relacionado ao corpo e o seu funcionamento 

 

 Mental – relacionado às emoções, aos pensamentos e sentimentos. 

 

 Social – relacionado ao convívio social 

 

É do conhecimento geral que uma das maiores causas das doenças atuais 
como doenças cardiovasculares, tumores malignos e diabetes está relacionada 
com comportamentos errôneos na alimentação. Tem existido uma tendência 
crescente na população para comer mal e em quantidades erradas. 

A formação de hábitos alimentares é adquirido de forma gradual, 
principalmente durante a primeira infância.  

De acordo com o principio de uma alimentação saudável todos os grupos de 
alimentos devem compor a dieta diária. A alimentação saudável deve fornecer 
água, carboidratos , proteínas, gorduras, vitaminas e sais minerais, os quais 
são indispensáveis e insubstituíveis ao bom funcionamento do organismo.   

Nenhum alimento especifico é suficiente para fornecer todos os nutrientes 
necessários a uma boa nutrição e consequente manutenção da vida.  

Dessa forma uma alimentação saudável é variada e adequada em nutrientes.  

 

Importância dos nutrientes no organismo humanos:  
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Carboidratos:   

São energéticos, fornecendo energia para o corpo se movimentar, executar 
trabalhos e viver (funcionamento do coração, pulmões). 

Fontes: arroz, batata, mandioca, frutas, pão integral, massas, açúcar.  

 

Proteínas:  

 As proteínas são consideradas como “alimentos construtores”, sendo 
fundamentais para o crescimento, construção  e reparação de tecidos do corpo, 
como os músculos, ossos, pele, células do sangue, enzimas, anticorpos, 
hormônios.  

 Fontes:  Origem animal: carnes magras  (boi, frango, porco, peixe), miúdos 
(fígado, coração), ovo, leite e derivados (queijo, coalhada, iogurte, requeijão  

Origem vegetal: feijão, lentilha, ervilha, soja, grão-de-bico. 

 

Gorduras:  

As gorduras também fornecem energia, oferecem sabor, amora e textura aos 
alimentos.  As principais funções: 

 Manutenção da temperatura do corpo, pois funcionam como isolante 
térmico;  

 Auxilia no transporte e na absorção de vitaminas A, D, K e E;  
 Protegem os nervos e órgãos internos (como estômago e rins) contra 

choques e lesões. 

Fontes: Óleos e margarinas; carnes, leite, embutidos.  

 

São classificadas em:  

 Gordura Monoinsaturada e Poliinsaturada:  São gorduras insaturadas e  
têm um efeito positivo para a saúde. Porém, seu consumo deve ser 
moderado, pois todos os tipos de gorduras também são ricos em 
calorias.   
Fontes: Gordura Monoinsaturada: abacate óleo de canola azeite de oliva 
óleo de girassol óleo de gergelim óleo de amendoim. Fontes Gordura 
Poliinsaturada: peixes e frutos do mar (Ômega-3, 6, 9) soja óleo de 
peixe grãos.  

 Gordura Saturada: está relacionada com o aumento de problemas 
cardíacos. Fontes: óleo e derivados de coco, bacon e banha de porco, 
óleo de algodão, óleo de palma(dendê), carnes gordurosas e laticínios 
integrais. 
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 Gordura Trans: As gorduras trans são encontradas em produtos 
industrializados, após um processo de hidrogenação de óleos vegetais, 
como acontece com a margarina. A gordura trans deve ser evitada pois 
estudos indicam que o consumo de gorduras trans em maiores 
quantidades está ligado ao desenvolvimentos de doenças do coração. 
Fonte: é a gordura vegetal hidrogenada, utilizada no preparo de sorvetes 
cremosos, chocolates, pães recheados, molhos para salada, 
sobremesas cremosas, biscoitos recheados, alimentos com consistência 
crocante (nuggets, croissants, tortas), bolos industrializados, margarinas 
duras e alguns alimentos produzidos em redes de “fast-foods”. 

 

Vitaminas:   

As vitaminas e os minerais são substâncias reguladoras que desempenham um 
papel importante no bom funcionamento de intestino, contribuem na formação 
de ossos, dentes, cartilagens e no processo de absorção do organismo; 

Fontes: frutas, vegetais, cereais integrais, leite, sementes, carnes, ovos e 
grãos.  

 

Fibras:  

As fibras presentes nos alimentos vegetais podem existir de duas formas: 
insolúvel ou solúvel. Embora essas duas frações atuem no nosso organismo de 
maneira diferente, ambas trazem benefícios à nossa saúde. 

 Fibra Insolúvel: Este tipo de fibra atua principalmente na parte inferior do 
nosso intestino (intestino grosso), aumentando o volume fecal e fazendo 
com que haja a produção de fezes mais macias. Por isso, elas estão 
relacionadas à prevenção de prisão de ventre e de doenças como 
diverticulite e câncer de cólon.  É encontrada nos cereais (farelos de um 
modo geral), hortaliças, frutas (especialmente nas cascas) e 
leguminosas. 

 Fibra Solúvel: Promove saciedade = importante no tratamento da 
obesidade; Promove menor elevação da taxa de glicose no sangue = 
importante no tratamento do diabetes; Promove menor absorção do 
colesterol, importante no tratamento de doenças cardiovasculares.  É 
encontrada principalmente em alimentos como a aveia, cevada, frutas 
cítricas (bagaço), maçã (casca), goiaba e em certas gomas e 
mucilagens. 

Água  

A água auxilia na regulação da temperatura do corpo humano, elimina as 
toxinas através da urina e da transpiração, molda bolo fecal, faz a distribuição 
de muitos nutrientes pelos diversos órgãos do nosso corpo.  
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Não existe um alimento que sozinho, forneça todos os nutrientes 
necessários ao organismo. 

 

 

Pirâmide alimentar 

 

A Pirâmide Alimentar foi criada para ajudar e a entender como equilibrar esses 
alimentos diariamente. Os alimentos são agrupados de acordo com as suas 
funções e seus nutrientes. 
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10 passos para uma alimentação saudável 

 

1. Faça pelo menos três refeições (café da manhã, almoço e janta) e 
dois lanches saudáveis por dia. Não pule as refeições e não exagere na 
quantidade.  

Fazendo todas as refeições você evita que o estômago fique vazio por muito 
tempo, diminuindo o risco de gastrite, de ficar com muita fome ou exagerar na 
quantidade quando for comer. Evite “beliscar” entre as refeições, isso vai ajudar 
você a controlar o peso. O consumo frequente de sal, gorduras, açúcar, doces, 
refrigerantes, salgadinhos e outros alimentos industrializados aumentam o risco 
de doenças como câncer, obesidade, hipertensão arterial, diabetes e doenças 
do coração. Escolha os alimentos mais saudáveis lendo as informações e a 
composição nutricional nos rótulos dos alimentos. 

 

2. Inclua diariamente seis porções do grupo dos cereais, como arroz, 
milho e trigo; tubérculos como a batata; raízes como 
mandioca/macaxeira/aipim; pães e massas nas refeições. Dê preferência 
aos grãos integrais e aos alimentos na sua forma mais natural.  

Estes alimentos são a mais importante fonte de energia, e devem estar entre 
os principais componentes da maioria das refeições, pois são ricos em 
carboidratos. Distribua seis porções desses alimentos nas principais refeições 
diárias (café, almoço e jantar) e nos lanches. 

   

3. Coma diariamente pelo menos três porções de legumes e verduras 
como parte das refeições e três porções ou mais de frutas nas 
sobremesas e lanches.  

Estes alimentos são ricos em vitaminas, minerais e fibras. Devem estar 
presentes nas refeições, pois contribuem para a proteção à saúde e diminui o 
risco de ocorrência de várias doenças. Dê preferência aos alimentos crus e 
procure combinar verduras e legumes de maneira que o prato fique colorido, 
garantindo assim diferentes nutrientes. 

   

4. Coma feijão com arroz todos os dias, ou pelo menos cinco vezes 
por semana. Esse prato brasileiro é uma combinação completa de 
proteínas e bom para a saúde.  

Misture uma parte de feijão para duas de arroz, cozidos. Use também outros 
tipos de leguminosas (soja, grão de bico, ervilha seca, fava, lentilha). As 
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sementes (de girassol, gergelim, abóbora e outras) e as castanhas (do Brasil, 
de caju, nozes, amendoim, amêndoas e outras) são fontes de proteínas e de 
gorduras de boa qualidade. 

  

5. Consuma diariamente três porções de leite e derivados e uma 
porção de carnes, aves, peixes ou ovos. Retirar a gordura aparente das 
carnes e a pele das aves antes do preparo torna estes alimentos mais 
saudáveis.  

Leite e derivados são as principais fontes de cálcio na alimentação. Carnes, 
aves, peixes e ovos fazem parte de uma alimentação nutritiva e contribuem 
para a saúde e para o crescimento saudável. Todos são fontes de proteínas, 
vitaminas e minerais. Prefira peixe e frango à carne vermelha. Dê preferência 
também às carnes magras. Consuma lacticínios com menores quantidades de 
gorduras (desnatados). 

   

6. Consuma no máximo uma porção de óleos vegetais, azeite, 
manteiga ou margarina.  

Reduza o consumo de alimentos gordurosos, como carnes com gordura 
aparente, embutidos (salsicha, lingüiça, salame, presunto, mortadela), queijos 
amarelos, frituras e salgadinhos.  

Use pequenas quantidades de óleo vegetal para cozinhar (canola, girassol, 
milho, algodão e soja). Prepare os alimentos com pouco óleo: assados, 
cozidos, ensopados e grelhados.    

Use azeite de oliva para temperar saladas, sem exagero. Evite usá-lo para 
cozinhar, pois perde sua qualidade nutricional quando aquecido. Prefira 
margarinas sem sal. Procure essa informação no rótulo do produto.  

 

7. Evite refrigerantes e sucos industrializados, bolos, biscoitos doces 
e recheados, sobremesas doces e outras guloseimas como regra da 
alimentação. Coma-os no máximo duas vezes por semana.  

Consuma no máximo uma porção do grupo dos açúcares e doces por dia. 
Valorize o sabor natural dos alimentos e das bebidas evitando ou reduzindo o 
açúcar a eles adicionado. Diminua o consumo de refrigerantes e de sucos 
industrializados; a maioria dessas bebidas contém corantes, aromatizantes, 
açúcar ou edulcorantes (adoçantes artificiais) que não são saudáveis. 

  

8. Diminua a quantidade de sal na comida e retire o saleiro da mesa.  
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A quantidade de sal diária deve ser no máximo, de uma colher de chá rasa por 
pessoa, distribuída em todas as refeições do dia. Evite consumir alimentos 
industrializados com muito sal (sódio) como hambúrguer, charque, embutidos 
(salsicha, linguiça, salame, presunto, mortadela), salgadinhos e outros produtos 
industrializados, como conservas de vegetais, sopas, molhos e temperos 
prontos. Leia o rótulo dos alimentos e prefira aqueles com menor quantidade 
de sódio. O consumo excessivo desta substância aumenta o risco de 
hipertensão arterial e doenças no coração e nos rins. 

  

9. Beba pelo menos dois litros (de seis a oito copos) de água por dia. 
Dê preferência ao consumo de água nos intervalos das refeições.  

A água é muito importante para o bom funcionamento do organismo das 
pessoas em todas as idades. O intestino funciona melhor e o corpo se mantém 
hidratado.  

 

10. Torne sua vida mais saudável. Pratique pelo menos 30 minutos de 
atividade física todos os dias e evite as bebidas alcoólicas e o fumo.  

Além da alimentação saudável, a atividade física regular é importante para 
manter um peso saudável.  

Movimente-se! Descubra um tipo de exercício agradável, pois o prazer também 
é fundamental para a saúde. Caminhe, dance, ande de bicicleta, jogue bola, 
brinque com as crianças. Aproveite o espaço doméstico e público para 
movimentar-se. Convide os vizinhos, amigos e familiares para acompanhá-lo. 
Evitar o fumo e o consumo frequente de bebida alcoólica também ajuda a 
diminuir o risco de doenças graves como câncer e cirrose, e pode contribuir 
para melhorar a qualidade de vida.  

 

 

Educação Nutricional 

 

A educação nutricional é conceituada como um processo educativo no qual, 
através da união de conhecimentos e experiências do educador e do 
educando, vislumbra-se tornar os sujeitos autônomos e seguros para 
realizarem suas escolhas alimentares de forma que  a garantir uma 
alimentação saudável e prazerosa, propiciando, então, o atendimento de suas 
necessidades fisiológicas, psicológicas e sociais. 

A educação nutricional compete desenvolver estratégias sistematizadas para 
impulsionar a cultura e valorização da alimentação, concebidas no 
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reconhecimento da necessidade de respeitar, mas também modificar crenças, 
valores, atitudes, representações, práticas e relações sociais as quais são 
estabelecidas  em torno da alimentação. 

 A educação ou aconselhamento nutricional é o processo pelo qual as pessoas 
são efetivamente auxiliados a selecionar e implementar comportamentos 
desejáveis de nutrição e estilo de vida. O resultado desse processo é a 
mudança de comportamento e não somente a melhora do conhecimento sobre 
nutrição. 

 

A importância do professor na Educação Nutricional 

A afirmação de bons hábitos alimentares ocorre na infância e é influenciado 
pelo ambiente escolar, o que justifica a utilização do alimento como elemento 
pedagógico, promovendo o conhecimento da criança sobre os alimentos e 
incentivando o consumo daqueles que são rejeitados e/ou pouco consumidos. 

 A construção do conhecimento ocorre na interação dos sujeitos, de forma 
dinâmica, de acordo com a realidade do educando e a problematização dos 
conteúdos ( metodologias lúdicas e coletivas).  

A figura do professor tem papel fundamental no processo de aprendizagem, 
como mediador do conhecimento, podendo ser o  ator principal das atividades 
de Educação Nutricional, sob a orientação do Nutricionista.  

Não se esqueça: Saber comer é saber viver bem, hoje e no futuro! 
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Atividades que podem ser elaboradas em sala de aula com os 
alunos 

 
 
 
 

Objetivos: 
 
 Incentivar aos bons hábitos alimentares; 
 Identificar as preferências alimentar dos alunos; 
 Conscientizar os alunos sobre a importância e os motivos pelos quais nos 

alimentamos; 
  Reconhecer os alimentos que faz bem à nossa saúde; 
 Identificar cores, textura e os diferentes sabores dos alimentos. 

 
 

 
Por que comemos? 

 
Objetivo 
Refletir sobre os motivos pelos quais nos alimentamos e discuti-los. 
Desenvolvimento 
Escrever no quadro ou perguntar “por que comemos?”. Após ouvir diversas 
respostas, comentar os principais motivos pelos quais nos alimentamos.  
Tempo previsto: 20minutos/sala                                           (RADAELLI, 2008) 

 
Como ter uma alimentação saudável? 

 
Objetivo: Explicar os princípios de uma alimentação saudável, incluindo 
origens e funções dos alimentos. 
Objetivos da atividade 
Avaliar o conhecimento dos alunos a respeito do tema alimentação saudável 
antes de serem introduzidos, pelo professor, os conhecimentos a respeito 
desse tema. 
Conhecimentos prévios necessários 
Conhecimentos “informais”, aqui considerados como os adquiridos sem a 
interferência do professor. 
Material necessário 
Desenho de um personagem (x) 
4 sacolas transparentes (use saco de lixo, por exemplo), contendo diversos 
tipos de embalagens, figuras ou nomes de alimentos, sendo: 
1 sacola com doces, refrigerantes, salgadinhos (A) 
1 sacola com vegetais e frutas (B) 
1 sacola com arroz, carne, feijão, leite e pão (C) 
1 sacola com um pouco de alimentos de cada grupo (D) 
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Procedimentos 
Divida a turma em grupos, um para cada sacola. Os grupos deverão mostrar o 
conteúdo de cada uma delas e discutir qual sacola x deve escolher para ter 
uma boa alimentação. Espere a resposta da turma e mostre o que aconteceria 
com x em cada caso.  
Tempo previsto: 30 minutos/sala 

(RADAELLI, 2008) 
 
 

A importância de cada uma das refeições. 
 
Objetivo: Apresentar os benefícios dos alimentos que constituem uma refeição 
e a função principal de cada uma delas.  
Desenvolvimento: Lançar a pergunta: Quais das refeições e lanches são 
realizados por vocês? É solicitado que cada criança levante a mão, no caso da 
resposta ser afirmativa.  
Apresentar os benefícios de cada uma das refeições (desjejum, colação, 
almoço, lanche, jantar e ceia).   
Tempo previsto: 30 minutos/sala  

(RADAELLI, 2008) 

Pirâmide alimentar 
 
Objetivo: Apresentar para os alunos a pirâmide alimentar quanto a sua divisão, 
hierarquia, porção e grupo, demonstrando suas diferenças e importância. 
Metodologia: 
1. Apresentar a pirâmide alimentar que será elaborada pelo educador, baseada 
na pirâmide estabelecida para a faixa etária; 
2. Explicar a importância de cada grupo perante sua classificação; 
3. Desenvolver dinâmicas com os alunos, para o preenchimento do desenho da 
pirâmide em branco, para elas fixarem cada grupo. 
Materiais: 
• Pirâmide alimentar; 
• Desenho da pirâmide alimentar em branco para os alunos colarem figuras; 
• Cola; 
• Tesoura 
• Jornal de mercado para recortar os alimentos. 
Tempo previsto: 1 hora /sala  

(FAGILOLI, 2006) 
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Brincando com a visão, paladar e olfato 

 
Objetivo: Fazer com que as crianças reconheçam os alimentos de uma forma 
diferente usando os sentidos 
Metodologia: 
1. Solicitar às crianças que levem alimentos in natura variados possíveis de 
serem ingeridos crus; 
2. Higienizar os alimentos; 
3. Passar os alimentos pelas mãos de cada aluno, sendo estes inteiros e 
cortados em pedaços; 
4. Fazer com que cada criança identifique cada alimento, utilizando o olfato, a 
visão e por fim o paladar quando cada alimento será experimentado; 
5. Anotar em uma ficha a aceitação de cada um. 
6. Orientar os alunos suas formas de consumo; 
7. Distribuir desenhos dos alimentos trabalhados na atividade para os alunos 
pintarem, orientando-os a utilizarem as cores características de cada alimento; 
8. Montar uma exposição com os desenhos decorados. 
Materiais: 
Alimentos in natura 
Guardanapos 
Tigelas 
Faca sem ponta 
Colheres 
Materiais para higienização das frutas ( água sanitária) 
Tempo previsto: 1 hora/sala 
 

(FAGILOLI, 2006) 
 

 
 
 
 

Desvendando os mistérios dos legumes 
 
Objetivo: Apresentar algumas variedades de legumes, demonstrando suas 
diferenças de cores, sabores, odores e preparo bem como a importância de 
seu consumo diário. 
Metodologia: 
1. Mostrar para os alunos algumas variedades de legumes como: batata, 
cenoura, berinjela, pepino, milho e chuchu, verificando se estes reconhecem 
todas ou se há algum legume desconhecido pelo grupo; 
2. Demonstrar suas diferenças quanto à cor, textura e sabor, considerando o 
doce e o azedo; 
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3. Explicar a importância do consumo diário relatando os nutrientes presentes e 
a função destes no organismo; 
4. Aplicar uma atividade com os alunos para modelar com massinha os 
legumes que mais gostam. 
5. Confeccionar carimbo de batata 
Materiais: 
Massinha de modelar; 
Lápis de cor, canetinha ou giz de cera; 
Legumes in natura. 
Batata  
Tempo previsto: 1 hora/sala 

(Adaptado, FAGILOLI, 2006) 
 
 
 
 
 

Brincando com alimentos 
 
Objetivo: Proporcionar um maior contato dos alunos com os alimentos, 
utilizando desenhos de alimentos impressos para que os alunos pintem de 
acordo com as cores correspondentes, facilitando o reconhecimento destes. 
Metodologia: 
1. Entregar o desenho de alimentos para os alunos; 
2. Incentivar os alunos a pintar o desenho de acordo com as cores 
correspondentes de cada alimento; 
3. Orientá-los e auxiliá-los durante todo o desenvolvimento da atividade; 
4. Fixar os desenhos no refeitório, de modo a incentivar o consumo dos 
alimentos presentes. 
Materiais: 
Desenho de alimentos; 
Lápis de cor, canetinha ou giz de cera. 
Tempo previsto: 30 minutos/sala 
 
 
 

(Adaptado de FAGILOLI, 2006) 
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Alimentos de consumo moderado 
 

Objetivo: Explicar a importância de uma alimentação saudável e favorecer o 
reconhecimento de alimentos que devem ser consumidos com moderação. 
Metodologia: 
1. Explicar a importância de uma alimentação saudável (o motivo de alguns 
alimentos terem de ser consumidos com moderação); 
2. Dividir uma placa de metal em duas partes: moderados e demais alimentos; 
3. Preparar ímas de alimentos de consumo moderado e também de outros 
alimentos. 
4. Escolher aleatoriamente um aluno e entregar um ímã, este deve colocar na 
coluna correta. 
Materiais: 
Placa de metal; 
Ímãs de alimentos. 
Tempo previsto: 1 hora/sala 
 
                                                                            (Adaptado de FAGILOLI, 2006) 

 
 

A importância da água 
 
Objetivo: Informar os benefícios da água à saúde. 
Tempo previsto: 30 min/sala 

(Adaptado de FAGILOLI, 2006) 
 
 

Você é o que você come 
 
Objetivos 
Fixar conhecimentos sobre alimentação saudável; reflexão sobre o tema; 
associação ao dia-a-dia. 
Conhecimentos prévios necessários 
Alimentação saudável. 
Material necessário 
Moldes de 2 bonecos (recortes de revista ou desenho): um com peso 
adequado e outro com excesso de peso (gordura); 
Figuras de diversos tipos de alimentos; 
Cola. 
Procedimento 
Os alunos deverão selecionar os alimentos que consideram pertencer ao tipo 
de alimentação dos 2 bonecos e colar esses alimentos pelo corpo dos 
bonecos. Discutir os resultados. 
Tempo previsto: 30min/sala                                                   (RADAELLI, 2008) 
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Jogo da Memória 
 

Objetivo: Fazer com que a criança memorize visualmente os alimentos e seus 
nomes. 
Metodologia: 
1. Dividir os alunos em 2 grupos; 
2. Fornecer pares iguais de cartões com figuras de alimentos com seus 
respectivos nomes abaixo; 
3. Misturar os cartões e com a face da figura voltada para baixo, colocá-los 
lado a lado; 
4. Pedir que cada grupo por vez escolha dois cartões para formar pares. Caso 
não forme o par de figuras iguais, passar a vez para o outro grupo, caso forme, 
o grupo terá chance de jogar outra vez; 
5. O grupo que mais identificar os cartões com os alimentos iguais será o 
vencedor. 
Materiais: 
Pares iguais de cartões com figuras e seus respectivos nomes abaixo 
Tempo previsto: 30 minutos/sala 

 
 (Adaptado de FAGILOLI, 2006) 

 
 

 
Oficina Culinária 

 
Objetivo: Conhecer melhor os alimentos através da manipulação das mesmas, 
trabalhando com receitas que estimularão a curiosidade, com formas, sabores 
e números. 
Metodologia: 
Salada de fruta 
1. Pedir que os alunos levem frutas variadas; 
2. Cada aluno deverá higienizar e sanitizar as frutas, mostrando a importância 
desse procedimento; 
3. Um adulto deverá cortar as frutas; 
4. Os alunos irão experimentar cada fruta e identificando o aroma e o sabor; 
5. Pedir que observem cuidados na cozinha, abordar noções de higiene e 
conceitos de matemática. 
6. As crianças prepararão salada de frutas. 
Materiais: 
Frutas 
Detergente 
Água sanitária 
Esponja 
Faca 
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Vasilha 
Colher de servir 
Taças 
Colheres de sobremesa 
Tempo previsto: 1 hora/sala 
Receitas: Brigadeiro de cenoura, bolo de banana, biscoito de aveia, bolo de 
caneca, gelatina colorida, hambúrguer de abobrinha.  
 
 
 
 

(Adaptado de MARQUES, 2006) 
 
 

 
 

Liga-pontos: Que alimento é esse? 
 
Objetivo: Auxiliar os alunos a reconhecerem alguns alimentos. 
Metodologia: 
1. Criar em folhas, pontilhados que ao serem ligados formam o desenho de 
algum alimento. 
2. Pedir que os alunos liguem os pontos e pintem o alimento que descobriram. 
Materiais: 
Folha ofício 
Canetinha, lápis de cor e giz de cera 
Tempo previsto: 30 minutos/sala 

(Adaptado de MARQUES, 2006) 
 
 
 

Descobrindo os alimentos de fonte vegetal e animal 
 
Objetivo: Auxiliar as crianças a discernir alimentos de fonte vegetal dos 
alimentos de fonte animal. 
Metodologia: 
1. Em uma folha, fazer desenhos sem preenchimento de alimentos de fonte 
vegetal de fonte animal; 
2. Reproduzir para todos os alunos; 
3. Explicar aos alunos a diferença entre alimentos de origem vegetal e animal. 
4. Pedir que cada criança pinte de verde alimentos de fonte vegetal e de 
vermelho os de fonte animal. 
Materiais: 
Folha ofício 
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Canetinha, lápis de cor e giz de cera 
Tempo previsto: 40 minutos/sala 
 

(Adaptado de MARTINS, 2001) 
 
 

 
Sessão de cinema 

 
Objetivo: provocar nos alunos reflexão sobre as escolhas alimentares, a 
imagem corporal ao longo da história, evolução dos hábitos alimentares etc. 

 
(Adaptado de PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2000 ) 

 
 

Self-Service 
 
Objetivo: Identificar os hábitos alimentares dos alunos, bem como suas 
preferências e aversões, visando avaliar os principais aspectos a serem 
trabalhados durante as atividades  do programa de alimentação saudável.  
Metodologia:  
1. Fixar uma placa de metal em local visível; 
2. Disponibilizar aos alunos diversos tipos de preparações para um almoço 
(saladas, guarnições, pratos principais, acompanhamentos, sucos, 
sobremesas); 
3. Pedir que os alunos montem sua própria refeição; 
4. Observar os alimentos e preparações menos aceitos e explicar a importância 
destes para o organismo, bem como relatar os prejuízos do  consumo 
excessivo de  guloseimas. 
Materiais:   
• Preparações para um almoço;  
Tempo previsto: 20 minutos/sala 

 
(FAGILOLI, 2006) 

 
 
 

Fazendo compras no supermercado 
 
Objetivo: Provocar reflexão nos alunos sobre suas escolhas alimentares e 
verificar os hábitos. 
Metodologia: 
1. Fazer cópias de dinheiro falso e entregar para os alunos quantidades iguais; 
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2. Simular um supermercado onde os alunos farão compras com um valor em 
reais pré estabelecido; 
3. Avaliar a proporção de alimentos saudáveis e alimentos que ofereçam risco 
à saúde e anotar os dados. 
Materiais: 
Alimentos saudáveis (frutas, legumes, verduras, arroz, feijão, macarrão, 
carnes, peixes, aves, água, sucos, biscoitos integrais e simples, leite, cereais 
matinais, pães...) 
Guloseimas (balas, doces, biscoitos recheados, salgados, batatas chips...) 
Tempo previsto: 30 minutos/sala 

  
(Adaptado de PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2000) 

 
 
 
 

Em busca dos alimentos 
 

Objetivo: Auxiliar as crianças a discernir alimentos do que não são alimentos. 
Metodologia:  
1. Fazer desenhos sem preenchimento em uma folha alimentos como laranja, 
coxa de galinha, cenoura, caixa de leite e cereal matinal e não-alimentos como 
escova de  cabelo, dados, livro e sapatos.   
2. Reproduzir para todos os alunos.  
3. Explicar aos alunos a diferença entre alimentos de origem vegetal e animal.  
4. Pedir que cada criança pinte somente o que for alimento.  
Tempo previsto: 20 minutos/sala 

   
 (Adaptado de MARTINS, 2001) 

 
 

Procurando os utensílios de cozinha 
 
 

Objetivo: Favorecer o reconhecimento pelos alunos de utensílios normalmente 
utilizados  em uma cozinha. 
Metodologia:  
1. Desenhar em uma folha objetos que são utensílios de cozinha (panela, 
talheres, colher de pau, prato, rolo de macarrão, espátula) e outros objetos 
(cabide, batom, escova e pasta de dentes).  
2. Reproduzir para os alunos e pedir que circulem os objetos que são utensílios 
normalmente presentes em uma cozinha.   
Tempo previsto: 30 minutos/sala 

   (Adaptado de MARTINS, 2001) 
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O Dia da Gostosura 

 
Objetivo: Incentivar a variedade alimentar e inclusão de novos alimentos. 
Metodologia: 
1. Cada aluno deve trazer um alimento que nunca comeu; 
2. Os alimentos devem ser expostos de modo atraente e os alunos devem ser 
estimulados a provar alguns deles; 
3. Discutir com a turma sobre a possibilidade de incluir novos alimentos em 
seus hábitos. 
Materiais: 
Guardanapos 
Copos 
Talheres 
Pratos descartáveis 
Tempo previsto: 30 minutos/sala 

 
 (Adaptado de PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2000) 

 
 

Vamos plantar um feijão? 
 
Um copo plástico descartável 
Cerca de 5 gramas de algodão esterilizado (para evitar a proliferação de fungos 
e bactérias) 
Um grão de feijão 
Água 
 
Como plantar: 
 
Primeiro você precisa umedecer o algodão com a água. Depois forre o fundo 
do copo descartável com o algodão umedecido. 
Coloque seu feijão sobre o algodão, coloque o copo em um local iluminado e 
não deixe o algodão secar. Vá colocando água sempre e aos pouquinhos. 
Mais ou menos em 3 dias a raiz começará a aparecer e um pouco mais tarde 
seu feijão vai começar a nascer. 
Depois é só trocar seu feijãozinho de lugar e colocar num lugar onde ele possa 
crescer e se esparramar. 
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Conservação de alimentos 
 
Objetivo da atividade 
Fixar conhecimentos a respeito da conservação de alimentos. 
Material necessário 
Elaborar 2 listas: 1 lista deve conter diversos tipos de alimentos (frutas, 
verduras, carnes, cereais, massas, laticínios, entre outros) e a outra lista, 
alguns métodos de conservação de alimentos. 
Procedimento 
Os alunos deverão associar os alimentos aos métodos de conservação 
correspondentes. 
( ) maçã                                                  ( 1 ) Geladeira 
( ) alface                                                 ( 2 ) Congelador 
( ) banana                                               ( 3 ) Despensa (temperatura ambiente) 
( ) carne de boi 
( ) farinha 
( ) milho enlatado 
( ) Leite “de caixinha” aberto 
( ) Leite “de caixinha” fechado 
 

(RADAELLI, 2008) 
 
 
 

Obesidade 
 

Objetivo: Apresentar definição, epidemiologia, causas, consequências, 
tratamento, prevenção e dicas de vida saudável.  
Desenvolvimento: Realizar uma roda de conversa com as crianças e a 
definição do conceito de obesidade partiu delas. Explicar a  epidemiologia, 
causas, consequências, tratamento, prevenção e dicas de vida saudável, de 
forma simplificada e direcionada à idade dos participantes.   

(RADAELLI, 2008) 

 

 

A origem dos alimentos 

 
Objetivo: Explicar aos alunos a origem de alguns alimentos.  
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Metodologia:  
1. Dividir uma folha em duas colunas. Na coluna da esquerda, desenhar 
alimentos  variados (como um copo de leite, uma laranja, um ovo, cenouras e 
pão) e na coluna  da direita, desenhar (fora de ordem) de onde vem os 
alimentos da coluna da  esquerda (como laranjeira, plantação de trigo, vaca, 
plantação de cenouras, galinha).  
2. Pedir que os alunos liguem o alimento da coluna da  esquerda ao desenho 
que   representa de onde vem na coluna da direita. 
3. Os alunos poderão pintar preenchendo todos os desenhos em branco. 
Materiais:  
• Folha ofício  
• Canetinha, lápis de cor e giz de cera.  
Tempo previsto: 30 minutos/sala 

 
(Adaptado de MARTINS, 2001) 

 
 

Higiene pessoal: lavagem das mãos 
 

Objetivo da atividade 
Fixar conhecimentos relacionados à higiene pessoal, especialmente a lavagem 
das mãos. 
Conhecimentos prévios necessários 
Aula sobre higiene, incluindo higiene pessoal e higiene dos alimentos. 
Material necessário 
Tinta guache de cor escura (azul, verde, marrom ou preta) 
Torneira 
Procedimento 
Um aluno é escolhido para demonstrar como se realiza corretamente a 
lavagem das mãos. 
Ao invés de água, utiliza-se um pouco da tinta (em quantidade suficiente para 
não escorrer). 
Feito isso, o aluno mostra as mãos para toda a turma. Se ficarem algumas 
partes sem tinta 
(como unhas, entre os dedos, dedo polegar ou mindinho, etc.), significa que a 
lavagem não foi satisfatória. Se as mãos estiverem cobertas de tinta em todas 
as partes, significa que o aluno aprendeu a lavar as mãos corretamente. 

(RADAELLI, 2008) 
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Foi explicado que:  

 Comemos porque sentimos fome: o estômago “avisa” (faz barulho) 

quando tem fome; 

 Para crescer: os alimentos fornecem ao corpo os materiais necessários 

para o crescimento e desenvolvimento dos ossos, músculos, pele.  

 Para ter energia: quando estamos com fome, sentimos fraqueza, 

preguiça e cansaço, com vontade apenas de sentar ou dormir. Os 

alimentos é que fornecem a energia que o nosso corpo precisa para 

funcionar; 

 Para ter saúde: os alimentos protegem o organismo de doenças. É por 

isso que se diz “quem come bem fica forte!”; 

 Porque é gostoso: pense nos alimentos que você gosta, na sua comida 

Comer é muito bom mas não devemos comer somente os alimentos de 

que gostamos e sim “de tudo um pouco” pois cada alimentos tem uma 

importância diferente. 

 

 

 A segunda atividade foi:  

 

Como ter uma alimentação saudável, com o objetivo de explicar os princípios 

de uma alimentação saudável.  

Usou se 4 sacos transparentes com diversos tipos de embalagem 

1 sacola com doces, refrigerantes, salgadinhos (A) 

1 sacola com vegetais e frutas (B) 

1 sacola com arroz, carne, feijão, leite e pão (C) 

1 sacola com um pouco de alimentos de cada grupo (D) 

Foi dividida a classe em grupos, e foi perguntado para cada grupo, qual a 

sacola que deveríamos comer para ter uma alimentação saudável.  

As repostas foram semelhantes em todas as classes, em primeiro lugar eles 

responderam que a primeira sacola com doces, refrigerantes e salgadinhos 

seria a mais saudável, associando a alimentação saudável, com os alimentos 

preferidos.  

Após a brincadeira foi explicado que: 
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 A primeira sacola (A), engordaria, pois os doces, refrigerantes, 

salgadinhos, são ricos em açúcar, sal, gordura.  

 A segunda sacola (B) emagreceria, não tendo energia para brincar, 

estudar, trabalhar. Mesmos as frutas e verduras sendo alimentos ricos 

em vitaminas, não podemos comer somente esse tipos de alimentos.  

 Na terceira sacola (C), está faltando às vitaminas e minerais importantes 

para o desenvolvimento e saúde das pessoas.  

 Na quarta sacola (D) é a sacola ideal, pois contem todos os tipos de 

nutrientes.  

Foi explicado que não precisamos deixar de comer nada, apenas ter cuidado 

com a quantidade que se come e os tipos de alimentos que se escolhe. Que 

comer às vezes e em pequenas quantidades doces, salgadinhos, refrigerantes, 

lanches, pizzas não são prejudiciais a saúde. Sempre que possível, é 

importante comer todos os tipos de alimentos ( arroz, feijão, carne, verduras, 

legumes, frutas, pão, leite).   

 

 A terceira atividade foi: 

 

Apresentar para os alunos a pirâmide alimentar quanto a sua divisão, porção e 

grupos, mostrando suas diferenças e importância.  

 Primeiramente foi apresentado a pirâmide alimentar, explicando a 

importância de cada grupo.   

 Após a explicação, para um grupo foi entregue uma pirâmide em branco 

e panfletos de mercados e para outro grupo foi entregue uma pirâmide 

alimentar para colorir.  

 Após a atividade foi perguntado para os alunos, o que eles entenderam 

sobre a atividade.  

 Algumas respostas foram: “Devemos comer todos os tipos de alimentos; 

Doces, pizzas, salgadinhos devemos comer em pequenas quantidades, 

pois são ricos em gorduras e açúcares, sendo prejudiciais à saúde; 

Devemos beber bastante agua; Devemos comer verduras e legumes 

diariamente, e a experimentar alimentos novos; 
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 A quarta atividade foi: 

 

 Oficina culinária, com o objetivo de conhecer os alimentos através da 

manipulação e a importância da higiene.  

A receita realizada foi salada de fruta.  

 Primeiramente, foi explicado que antes de entrar na cozinha é 

necessário colocar touca e lavar as mãos.   

 Posteriormente foi explicado que antes de começar a fazer a salada de 

fruta é necessário lavar as frutas.  

 Os alunos cortaram as frutas (maçã, mamão, banana, kiwi e manga), 

fizeram o suco de laranja, para colocar na salada de frutas. 

 Os alunos experimentaram a salada de fruta, identificando o aroma e o 

sabor.  

Foi explicada a importância das frutas, que são alimentos fundamentais para o 

crescimento saudável das crianças. Além de muito saborosas, são excelentes 

fontes de fibras, vitaminas, sais minerais e água, sendo responsáveis por 

fortalecer o sistema imune, apresentam proteção contra diversas doenças, 

entre elas diabetes, constipação, doenças cardiovasculares e até contra vários 

tipos de câncer.  
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ANEXO 1 - CARDÁPIO  

 

                 CARDÁPIO APAE -Semanal : Lanches e Almoço 
Mês : Junho 

Data Lanche Almoço Lanche 
 
 
 

    03.06 

 
 

Leite com achocolatado 
Pão de leite com margarina 

Arroz  
Feijão  

Bife acebolado 
            Cenoura refogada 

Salada de alface 
Banana  

 

 
 

Composto Lácteo 
 (Aveia/ banana) 

Pão de leite com margarina 

  
 

     04.06 

 
 

Leite com achocolatado 
Bolacha água e sal  

Arroz  
Feijão  

Iscas de frango ao molho 
Purê de mandioca  
Saldada de Rúcula  

Maça 
 

 
 

Suco de melancia 
Bolacha rosquinha 

 
 

05.06 

 
 

Leite com achocolatado 
Pão integral com margarina 

Arroz 
Feijão  

Carne moída refogada 
Chuchu refogado 
Salada de tomate 

Banana 
 

 
 

Composto Lácteo             
( Aveia/Banana)  
Bolacha maisena  

 
 

06.06 

 
 

Leite com achocolatado  
Pão integral com margarina 

Arroz 
Feijão  

Coxa e sobrecoxa assada  
Creme de milho  

Salada de repolho 
Mamão  

 

 
 

Suco de Laranja 
Bolacha agua e sal  

 
 

07.06 

 
       Leite com achocolatado  

Pão de leite com margarina 
 

                     Arroz 
Feijão  

Peixe (filé de panga) assado 
Batata refogada   

Salada de alface com tomate  
Maça   

 
Composto Lácteo             
(Aveia/Banana)  

   Pão de leite com margarina  

 
Média 
Valor 

Nutricional 

 
kcal: 353,95g ;Carboidrato: 

63,13g  ;Proteína: 7,43g; 
Lipídio: 7,82g 

 

 
kcal: 554,62g Carboidrato: 
80,21 g;  Proteína: 27,33g; 

Lipídio: 14,54g 
 

 
Kcal: 314,23g Carboidrato: 

53,93g Proteína: 6,88 g; 
Lipídio: 5,95 g 

    
   Carolina Ribeiro  

Nutricionista 
30902 
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ANEXO 2 - QUESTIONÁRIO 

 
QUESTIONÁRIO  (Guadagnin 2010 ) 

 
1)  Assinale  a alternativa com a qual você mais concorda.   

a- O que as pessoas comem ou bebem têm pouca influência sobre o 

desenvolvimento das principais doenças;  

b- Comendo os tipos certos de alimentos, as pessoas podem reduzir suas 

chances de desenvolver as principais doenças.  

c-  Não sei.  

 

2)  Você acha que as doenças mais freqüentes nos adultos podem estar 

relacionadas com o que as pessoas comem ou bebem?  

a- Sim  

b- Não 

c- Provavelmente  

d- Não tenho certeza  

 

3) Na sua opinião, quais as doenças podem estar relacionadas com que as 

pessoas comem ou bebem?  

 

4) Quais dessas atitudes   ajudariam   você a  reduzir  suas chances de  ter 

essas doenças?  ( pode responder mais de um item)  

a- Comer mais fibras 

b- Comer menos gordura  

c- Comer mais frutas e hortaliças  

d- Mudar o consumo de outros alimentos ( comer menos sal)  

e- Nenhuma dessas alternativas ajudaria 

f- Não sei  

 

5) Quantas vezes por dia devemos consumir frutas e hortaliças para ter uma 

boa alimentação? 

Frutas: ___________ 

Hortaliças: ________ 
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6) As frutas e legumes são essenciais para o bom funcionamento do intestino, 

pois contem fibras?  

a- Certo 

b – Errado 

c- Não sei  

  

7) O que mais contem fibras : 1 xícara de alface cortada ou 1 xícara de cenoura 

ralada? 

a- Alface 

b- Cenoura 

c- Ambos 

d- Não sei  

 

8)  O que contém mais fibras: 1 xícara de espaguete com almôndegas ou 1 

xícara de feijão?  

a- Espaguete com almôndegas  

b- Feijão  

c- Ambos 

 

9) O termo “glicose”, “açúcar invertido”, que aparecem na lista de ingredientes 

presente nos rótulos dos alimentos, possuem a mesma função do açúcar?  

a- Sim 

b- Não 

c- Não sei  

 

10) Quais os tipos de gorduras devem ser evitadas na alimentação? ( pode 

responder mais de um item) 

a- Monoinsaturada 

b- Poliinsaturada  

c- Saturada 

d- Trans  

e- Não sei 
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11) Qual das alternativas não é uma boa fonte de gordura saudável? ( pode 

responder mais de um item) 

a- Castanhas 

b- Carne 

c- Peixe 

d- Azeite de Oliva 

e – Não sei  

 

12) O que contem mais gordura: 1 fatia de bolo ou 1 fatia de pão integral 

a- Uma fatia de bolo 

b- Uma fatia de pão integral 

c- Ambos 

d- Não sei 

 

13) Os alimentos abaixo possuem gordura trans?  

                                                   Sim                 Não               Não tenho certeza  

a- Sorvete  

b- Ovo 

c- Biscoito recheado 

d- Óleo de soja 

e- Azeite de Oliva 

 

14) Catchup, presunto , macarrão instantâneo e temperos industrializados 

contem muito sal? 

 

15) Podemos reduzir o consumo de sódio, conhecendo os rótulos dos 

alimentos  e escolhendo aqueles com menor quantidade desse mineral.  

a- Certo 

b- Errado 

c- Não sei  

 

16) Qual das alternativas não é um exemplo de lanche saudável ( Marque 

apenas uma) 

a- Biscoito água e sal 
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b- Fruta 

c- Barra de cereal  

d- Não sei  

 

17) A combinação típica do brasileiro, Arroz e feijão é completa em proteínas e 

ricas em fibras? 

a- Certo 

b- Errado 

c- Não sei 

 

18) De acordo com a Legislação Brasileira, dizer 0% de gordura trans no rotulo 

significa  que o alimento não possui esse tipo de gordura em sua composição? 

a- Certo 

b- Errado 

c- Não sei 

 

19) Todo alimento light e diet são mais saudáveis? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sei  

 

20)  No rótulo, o percentual de valor diário de referencia (%VD) indica:  

a- o quanto a porção de alimento contem de carboidrato uma dieta de 2000 

Kcal  

b- o quanto a porção de alimento contem de energia e nutrientes uma dieta de 

2000 kcal  

c- o quanto a porção de alimento contem de gordura trans uma dieta de 2000 

kcal 
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