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Resumo

A obesidade infantil já é considerada um problema de saúde pública em 

ascensão, sendo fundamental a discussão sobre a forma de tratamento realmente eficiente. O 

objetivo deste trabalho é conhecer o protocolo de tratamento de pediatras, endocrinologistas 

e nutricionistas que atuam na cidade de Fortaleza, Ceará, incluindo modalidade terapêutica, 

dieta prescrita e critérios de avaliação para alta do paciente. Para a coleta de dados, utilizou-se 

um formulário semiestruturado, que foi enviado a esses profissionais em seus locais de trabalho. 

Os resultados indicam, entre as orientações prescritas como práticas principais e unânimes entre 

as categorias profissionais: modificações na alimentação da família, aumento no consumo de 

frutas e hortaliças e restrição de alimentos específicos (guloseimas doces e salgadas, massas 

e frituras). Dieta individualizada é uma conduta adotada pela maioria dos nutricionistas, 

seguidos pelos endocrinologistas. Outras orientações dietéticas importantes e constantes em 

referenciais teóricos de consenso foram lembradas por poucos profissionais, independente da 

categoria na qual estava inserido. Concluiu-se que o uso de dietas previamente planejadas, sem 

direcionamento a um cliente em particular e/ou a orientação genérica de elevação e restrição de 

alimentos pode ser uma prática mais comum a pediatras e endocrinologistas.
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DIETARY RECOMMENDATIONS TO TREAT CHILDHOOD OBESITY: SIMILARITIES AND 

DIFFERENCES ACCORDING TO THE PROFESSIONAL CATEGORY

Abstract

Childhood obesity is considered an increasing public health problem, 

making it elementary the discussion on how to treat it effectively. This study aimed to 

investigate the dietary recommendations prescribed by health professionals such as 

pediatricians, endocrinologists and nutritionists that work in the city of Fortaleza, Ceará, 

Brazil, taking into account their therapeutic style, diet prescriptions and criteria to 

evaluate the recovery of patients. For data collection a semi-structured questionnaire 

was conducted with the health professionals in their workplaces. The results show 

that the three categories of professionals use the same guidelines regarding their 

prescriptions, moreover, there were changes in family nutrition, increased consumption 

of fruits and vegetables and restriction of specific foods (sweet and salty snacks, pastries 

and fried foods). Diet is an individualized procedure adopted by most nutritionists, 

followed by endocrinologists. Other important dietary guidelines acknowledged as 

theoretical references were remembered by very few professionals; regardless of the 

category in which they were inserted. It can be concluded from this study that the use 

of previously planned diet without being directed to a particular patient and/or general 

orientation of rising or restricting food can be a common practice among pediatricians 

and endocrinologists.

Key words: Childhood obesity. Diagnosis. Childhood obesity treatment. Nutritional behavior.

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD INFANTIL: 

SEMEJANZAS Y DISCREPANCIAS DE ACUERDO CON LA CATEGORÍA PROFESIONAL

Resumen

La obesidad infantil ya se considera un problema de salud pública en ascenso, 

siendo fundamental el debate sobre la forma de tratamiento realmente eficaz. El objetivo 

de este estudio es conocer el protocolo del tratamiento de pediatras, endocrinólogos y 

nutricionistas, que actúan en la ciudad de Fortaleza, Ceará, Brasil, incluyendo la modalidad 

terapéutica, la dieta prescrita y los criterios de evaluación para el alta del paciente. Para 

la recolecta de datos se utilizó un formulario semiestructurado, el cual fue enviado a esos 
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profesionales en sus lugares de trabajo. Los resultados indican que entre las orientaciones 

prescritas, como practicas principales y unánimes entre las categorías profesionales, están: 

modificaciones en la alimentación familiar, el aumento del consumo de frutas y hortalizas 

y la restricción de determinados alimentos (golosinas dulces y saladas, pastas y frituras). 

Una dieta individualizada es una conducta adoptada por la mayoría de los nutricionistas, 

seguidos por los endocrinólogos. Otras importantes y constantes orientaciones dietéticas 

en referencias teóricas de consenso fueron recordadas por algunos profesionales, 

independientemente de la categoría a la cual pertenecen. Se concluye que el uso de dietas, 

previamente planificadas, sin ser destinada a un cliente en particular y/o a orientación 

genérica de aumento y restricción de alimentos, puede ser una práctica más común a 

pediatras y endocrinólogos.

Palabras-Clave: Obesidad infantil. Diagnóstico. Tratamiento. Conducta nutricional.

INTRODUÇÃO 

Durante a infância, a perda de peso não é recomendada, o que deve ocorrer é 

uma manutenção ou diminuição no ganho de peso corporal, para que, com o aumento da 

altura, as medidas antropométricas fiquem adequadas.1 No entanto, existem casos em que 

crianças ainda na primeira infância já estão muito acima do peso adequado, podendo ser 

necessária uma intervenção mais rígida e cuidadosa. 

A principal estratégia para controlar a obesidade é a prevenção e o diagnóstico 

precoce, sendo a primeira conduta a recomendação alimentar básica do aleitamento materno 

por no mínimo quatro meses, além do não oferecimento de alimentos sólidos à criança antes 

dos cinco meses, pois esta prática pode levar à obesidade desde o primeiro ano de vida. O 

tratamento deve englobar modificações dietéticas, exercício físico, educação nutricional e 

mudança no estilo de vida.2 

De acordo com estudo3 realizado na Espanha sobre obesidade infantil, o 

tratamento dietético deve basear-se em correção de erros, por meio de orientação quanto às 

calorias dos alimentos, e adequação nutricional seguindo os grupos de alimentos. Sendo esse 

tipo de intervenção menos restritiva, é recomendado apenas para os casos de sobrepeso e 

obesidade leve. 

Consoante estudo sobre tratamento dietético da criança obesa,4 as 

recomendações nutricionais estão dirigidas à diminuição gradativa da quantidade alimentar 

ingerida, sem repetição das porções, estimulando a mastigação, favorecendo horários 
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definidos para as refeições e a não ingestão de alimentos em frente à televisão. Tal proposta 

acaba prestando-se tanto para a prevenção quanto para o tratamento.

Em 1998, foram publicadas as recomendações do Consenso Latino Americano 

de Obesidade,5 englobando tanto adultos como crianças. Como não houve atualização 

posterior, continuam funcionando como diretriz de conduta. Essas diretivas citam que o 

objetivo do tratamento é a manutenção do peso corporal adequado para a altura, além da 

manutenção normal do crescimento; o tratamento deve ser individualizado, sem utilização de 

dietas “milagrosas”; atividades físicas aeróbicas devem ser praticadas três vezes por semana. 

Segundo o Consenso, os fármacos são pouco úteis para crianças e adolescentes, além de 

não haver critérios para prescrição de cirurgia para tratamento da obesidade em pediatria. 

No documento é ainda destacado que o tratamento da obesidade é uma das práticas 

mais frustrantes e difíceis para a equipe multidisciplinar, pois mais de 80% das crianças e 

adolescentes voltam ao peso anterior ao do início do tratamento. 

Estudo sobre avaliação e tratamento de obesidade informa que, segundo a 

Academia Americana de Pediatra (AAP), a restrição de 100 calorias diárias já poderia levar 

à perda de aproximadamente 5 kg ao longo de um ano.6 Essa academia7 fez recomendações 

bem específicas em relação ao tratamento da obesidade infantil, para crianças entre 2 e 7 

anos e com mais de 7 anos, considerando a existência de complicações como hipertensão 

arterial, resistência à insulina e dislipidemia. A quantidade da perda ponderal em gramas é 

especificada para crianças maiores de sete anos, não sendo para os menores. 

Em 2003, a mesma academia7 fez recomendações para a prevenção da 

obesidade infantil, preconizando a identificação dos pacientes em risco por meio da 

investigação da história familiar, peso ao nascer, fatores socioeconômicos e outros; registro 

anual do IMC; estímulo ao aleitamento materno; promoção de hábitos alimentares 

saudáveis, orientando pais e educadores; estímulo à atividade física; limitação do tempo 

em frente à televisão pelas crianças para, no máximo, duas horas por dia; reconhecimento 

e monitoração de fatores de risco associados à obesidade para adultos, ou seja, aqueles 

predisponentes para doenças crônicas. 

Em 2005, a Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou a I Diretriz de 

Prevenção da Aterosclerose na Infância e na Adolescência,8 que contêm um organograma 

para o tratamento da obesidade na infância e adolescência. O diagnóstico deve ser 

feito mediante uma avaliação clínica e laboratorial, para detectar se a causa é endógena 

ou exógena. Se for endógena, será preciso tratar a causa específica; se for exógena, as 

comorbidades devem ser tratadas. Além disso, deve-se cuidar da reeducação alimentar 
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(refeições fracionadas, redução do consumo de gorduras, aumento do consumo de fibras, 

restrição de guloseimas e descrição do tamanho apropriado das porções), atividade física e 

mudanças de comportamento, como não realizar refeições em frente à televisão, limitar 

atividades sedentárias a 2 horas por dia e não utilizar alimentos como recompensa.  

Com relação às modificações dietéticas, é fundamental que o plano alimentar 

seja de fácil adesão, promova rápida perda de peso, não cause sensação de fome, não 

origine transtornos metabólicos, preserve a massa magra do corpo, não desencadeie 

problemas psicológicos, não altere o crescimento normal, previna obesidade futura e crie 

novos hábitos alimentares. A maioria dos alimentos pode ser consumida diariamente, não 

existindo alimentos proibidos; apenas alguns que devem ter o consumo restrito a duas vezes 

por semana (frituras, biscoitos, bolos, doces, chocolates, balas). As refeições devem estar em 

pratos pequenos e serem lentamente consumidas, em horários estabelecidos, sem repetição 

das porções e cinco vezes ao dia. Quando a criança atingir o peso adequado, devem-se 

manter as modificações. Medicamentos anorexígenos e cirurgias não são recomendados para 

crianças e adolescentes.2 

Assim, pode-se perceber, de modo geral, que não há espaço para dietas 

restritivas em crianças, pois isso causaria um desequilíbrio nos níveis de vitaminas e 

micronutrientes, causando prejuízo do crescimento e desenvolvimento.9 Compreende-se 

também que muitas condutas podem ser adotadas em relação ao tratamento, sendo a mais 

importante o acompanhamento profissional. Não foi encontrado na literatura brasileira 

nenhum protocolo para tratamento de crianças com excesso de peso, o que pode significar 

que práticas estejam sendo adotadas de acordo com critérios que cada profissional pode estar, 

individualmente, estabelecendo. 

O objetivo deste trabalho é conhecer o protocolo de tratamento de pediatras, 

endocrinologistas e nutricionistas que atuam na cidade de Fortaleza, Ceará, incluindo 

modalidade terapêutica, dieta prescrita e critérios de avaliação para alta do paciente.

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo integra uma pesquisa maior, conduzida na cidade de Fortaleza, 

Ceará, que avaliou a conduta de profissionais de saúde relativas a diagnóstico e tratamento 

do excesso ponderal infantil, tendo sido devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará (Processo n.o 06504740-0).

A população do estudo foi formada por pediatras (23), endocrinologistas (13) 

e nutricionistas (20) que atuam no tratamento da obesidade infantil, em âmbito privado 
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e público na referida cidade, seguindo os seguintes critérios de inclusão: experiência 

mínima de três anos (tempo aleatoriamente determinado, a fim de garantir que o 

profissional tenha já estabelecido seu protocolo de tratamento); atender crianças com 

excesso de peso; concordar em participar do estudo mediante a assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

Foi utilizado um instrumento semiestruturado, onde constavam diferentes 

indicadores e parâmetros para diagnóstico da obesidade, segundo faixa etária de 2-5 anos e 

de 6-9 anos, devendo o profissional anotar aqueles que adotava, escolhendo três categorias: 

sempre, às vezes e nunca. O referido instrumento foi entregue aos profissionais em seu local 

de trabalho, ocasião em que foi agendada uma data para o recolhimento. A coleta de dados 

ocorreu no ano de 2007.

Considerando o escopo do presente estudo, os resultados apresentados mostram 

a frequência com que esses profissionais referiram SEMPRE utilizar a variável indagada. 

Foram consideradas as seguintes condutas dietéticas de referência para 

o tratamento da obesidade infantil: redução de 100 calorias/dia,7 não se alimentar em 

frente à televisão,8 televisão limitada a duas horas por dia,7,8 não utilização de comida 

como recompensa, refeições fracionadas (5 vezes ao dia), redução do consumo de 

gorduras, aumento do consumo de fibras, redução do consumo de guloseimas, descrição 

do tamanho apropriado das porções8 e a não recomendação de programa comercial para 

perda de peso.7

 
RESULTADOS

No geral, em relação às recomendações dietéticas mais prescritas, 

destacaram-se: mudanças na alimentação da família, aumento ou diminuição no consumo 

de determinados alimentos, utilização de dietas específicas e restrição de calorias, dietas 

com calorias previamente calculadas e dietas individualizadas.

Observando as Tabelas 1 e 2, mudanças na alimentação da família, aumento 

do consumo de frutas e verduras e limitação de alimentos específicos foram recomendações 

feitas pela maioria dos profissionais. Deve-se ressaltar que dieta individualizada é realizada 

por quase 70,0% dos endocrinologistas e 90,0% dos nutricionistas. Dieta pobre em gordura 

ou carboidrato foi mais recomendada na faixa etária de 6 a 9 anos. Em relação à limitação 

de alimentos específicos, alguns foram colocados no formulário e a frequência com que 

foram citados pelos profissionais encontra-se na Tabela 3.
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Tabela 1 – Recomendações dietéticas SEMPRE prescritas no tratamento de crianças com 
excesso ponderal de 2-5 anos segundo categoria profissional – Fortaleza (CE) – 2007

Recomendações dietéticas realizadas para 
tratamento do excesso ponderal

Categoria profissional

Pediatras
(n = 23) 

Endocrinologistas
(n = 13) 

Nutricionistas
(n = 20) 

N % N % N %

Mudanças na alimentação da família 19 82,6 12 92,3 16 80,0

Aumentar consumo de frutas 22 95,7 13 100,0 19 95,0

Aumentar consumo de verduras e legumes 19 82,6 13 100,0  18 90,0

Limitar alimentos específicos 18 78,3 07 53,8 15 75,0

Dieta pobre em gordura 06 26,1 04 30,8 04 20,0

Dieta pobre em carboidrato 05 21,7 05 38,5 02 10,0

Modesta restrição calórica 10 43,5 06 46,2 06 30,0

Dietas com 1000 - 1500 calorias 03 13,0 – – – –

Dietas com 1500 - 2000 calorias 01 4,3 – – 02 10,0

Dieta individualizada 10 43,5 09 69,2 18 90,0

Outras recomendações dietéticas 11 47,8 03 23,1 14 70,0

Fonte: Elaboração própria. 

Nota: Sinal convencional utilizado: 
          – dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.

Tabela 2 – Recomendações dietéticas SEMPRE prescritas no tratamento de crianças 
com excesso ponderal na faixa etária de 6-9 anos segundo categoria profissional – 
Fortaleza (CE) – 2007

Recomendações dietéticas realizadas para 
tratamento do excesso ponderal na faixa etária 
de 6-9 anos

Categoria profissional

Pediatras
(n = 23)

Endocrinologistas
(n = 13) 

Nutricionistas
(n = 20)

N % N % N %

Mudanças na alimentação da família 20 87,0 12 92,3 16 80,0

Aumentar consumo de frutas 21 91,3 13 100,0 19 95,0

Aumentar consumo de verduras e legumes 19 82,6 13 100,0  18 90,0

Limitar alimentos específicos 18 78,3 07 53,8 15 75,0

Dieta pobre em gordura 08 34,8 04 30,8 04 20,0

Dieta pobre em carboidrato 05 21,7 06 46,2 02 10,0

Modesta restrição calórica 09 39,1 06 46,2 06 30,0

Dieta com 1000-1500 calorias 03 13,0 – – – –

Dieta com 1500-2000 calorias 01 4,3 – – 02 10,0

Dieta individualizada 11 47,8 09 69,2 18 90,0

Outras recomendações dietéticas 11 47,8 03 23,1 14 70,0

Fonte: Elaboração própria

Nota: Sinal convencional utilizado: 
          – dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.
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Tabela 3 – Alimentos específicos restritos pelos entrevistados no tratamento de crianças 
com excesso ponderal na faixa etária de 2-9 anos segundo categoria profissional – 
Fortaleza (CE) – 2007

Alimentos específicos restritos no 
tratamento do excesso ponderal na faixa 
etária de 2-9 anos

Categoria profissional

Pediatras
(n = 23)

Endocrinologistas
(n = 13)

Nutricionistas
(n = 20)

N % N % N %

Massas 19 82,6 13 100,0 18 90,0

Biscoitos recheados 23 100,0 12 92,3 17 85,0

Salgadinhos de pacote 22 95,6 12 92,3 19 95,0

Refrigerantes 18 78,3 07 53,8 15 75,0

Sorvetes 14 60,9 08 61,5 07 35,0

Chocolates 14 60,9 07 53,8 06 30,0

Frituras 09 39,1 06 46,2 06 30,0

Doces em geral 03 13,0 – – – –

Fonte: Elaboração própria

Nota: Sinal convencional utilizado:
         – dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.

Quanto à recomendação de dieta pobre em gordura, foram citadas: restrição de 

gordura saturada (2 endocrinologistas e 2 pediatras); redução de gordura trans (1 endocrinologista); 

consumo de leite desnatado ou semidesnatado (3 pediatras); e redução de gordura em 

torno de 26% do valor calórico total (1 nutricionista), destacando-se que tal restrição é uma 

recomendação de dieta normal, independente de estado nutricional (25-30%).

Em relação à especificação da dieta pobre em carboidratos, foram citadas: dieta 

com redução de massas e farinha em geral (3 pediatras); dieta com utilização de mel para as 

crianças na faixa etária de 2 a 6 anos, sucralose para as crianças entre 6 e 9 anos e frutose 

para todas (1 pediatra).

Comparando-se esses resultados com o padrão de referência citado na 

metodologia, verifica-se que a recomendação para redução no consumo de gorduras 

é realizada por aproximadamente 30% dos pediatras e endocrinologistas e 20% dos 

nutricionistas em todas as faixas etárias (Tabelas 1 e 2). Quanto à restrição de guloseimas, 

com redução de alimentos específicos ao consumo de duas vezes por semana, é realizada 

pela maioria dos profissionais (Tabela 3). 

Quanto à quantidade de calorias restritas, verificou-se uma grande variedade 

de limitações, as quais puderam ser divididas em número de calorias reduzidas por dia e 

percentual de redução calórica baseada no consumo habitual (Tabela 4).
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Tabela 4 – Restrição calórica para crianças na faixa etária de 2-9 anos com excesso 
ponderal segundo categoria profissional – Fortaleza (CE) – 2007

Restrição calórica para crianças com 
excesso ponderal

Categoria profissional

Pediatras
(n = 23)

Endocrinologistas
(n = 13)

Nutricionistas
(n = 20)

N % N % N %

Número de calorias restritas por dia

Até 200 – – – – 01 5,0

200 a 500 (600) 04 17,6 02 15,4 01 5,0

500 a 800 01 4,4 – – 02 10,0

Quantidade em % do valor calórico
da dieta a ser reduzida por dia

10 a 20% 01 4,4 – – – –

20 a 30% – – 01 7,7 02 10,0

20 a 40% com morbidades – – – – 01 5,0

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Sinal convencional utilizado: 
          – dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.

Houve ainda menor número de relatos relativos à adoção do cálculo de calorias/

kg peso/dia, em que 1 profissional (endocrinologista) relatou fornecer 50 kcal/kg de peso/dia 

+ 50% (crianças até 6 anos) ou mais 30% (crianças com 6 anos ou mais); outro profissional 

(endocrinologista) relatou diminuir 5 a 10 kcal/kg de peso/dia das necessidades diárias e outro 

profissional (endocrinologista) relatou fornecer de 20 a 30 kcal/kg de peso/dia. Um profissional 

(pediatra) referiu adotar uma dieta padrão de 1 300 calorias/dia, retirando todas as guloseimas. 

DISCUSSÃO

Sabe-se que o pilar do tratamento da obesidade infantil deve basear-se em 

motivação, dieta e exercício físico, com adequação do peso para altura, mantendo os 

nutrientes necessários para o crescimento adequado.3 

No que tange à dieta, no presente estudo, pôde-se perceber que as três 

categorias de profissionais valorizaram, para os dois grupos etários, principalmente a 

orientação para mudanças na alimentação da família, elevação do consumo de frutas e 

hortaliças e restrição de alimentos específicos, estes principalmente representados por 

guloseimas doces e salgadas, massas e frituras (Tabela 3). Essas orientações não foram 

explicitamente citadas nos parâmetros de tratamento adotados no presente estudo, exceto 

quanto a guloseimas e gorduras. Por outro lado, a recomendação de aumento do consumo de 

fibras permite inferir uma elevação na ingestão de frutas, hortaliças e cereais integrais.8 
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Deve ser destacado ainda que, corroborando a conduta dos profissionais aqui 

entrevistados, de valorizar um envolvimento familiar no tratamento dietético das crianças, 

autores afirmam que mudanças na alimentação da criança só são eficazes se envolverem 

a família inteira.6 Outro estudo2 também destaca a importância de tais recomendações, 

afirmando que a família tem grande responsabilidade no tratamento; seus autores, 

adicionalmente, recomendam a ingestão de 6 a 11 porções de hortaliças e 4 a 6 porções 

de frutas, diariamente. Existe também a recomendação de eliminar bebidas açucaradas, até 

mesmo sucos (com adição de açúcar), e carboidratos refinados.10 

Estudo11 envolvendo 203 pediatras, 293 enfermeiros e 444 nutricionistas, 

para avaliar a conduta profissional no tratamento da obesidade infantil, detectou que, 

para a faixa etária até 5 anos, 63% dos pediatras e 57% dos nutricionistas recomendavam 

mudanças na alimentação da família; já na faixa etária de 5 a 10 anos, esse percentual 

aumentava para 71% dos pediatras e 65% dos nutricionistas. Por outro lado, apenas 3% 

dos profissionais recomendavam o aumento do consumo de frutas e hortaliças. Em outro 

estudo12 também americano, que acompanhou o tratamento de 244 crianças obesas por 

pediatras e enfermeiros, o percentual foi ainda menor, sendo verificado, no grupo das 

crianças menores de cinco anos, que 33% dos profissionais recomendaram mudanças 

dietéticas, sendo esse percentual de 43% nas crianças entre 5 e 11 anos. Nesse mesmo 

estudo, 76% dos pediatras e 64% dos nutricionistas limitavam certos alimentos para crianças 

menores de 5 anos, enquanto 82% dos pediatras e 25% dos nutricionistas os restringiam 

para as crianças entre 5 e 11 anos, ou seja situação similar aos achados do presente estudo 

no tocante aos pediatras, mas inferior no que tange aos nutricionistas, principalmente para 

as crianças maiores de 5 anos. 

Em relação ainda à limitação de alimentos específicos, embora a Sociedade 

Brasileira de Cardiologia8 não especifique como deveria ser a redução no consumo de 

guloseimas, outros autores2 colocam que tais alimentos devem ser consumidos apenas duas 

vezes por semana. No presente estudo, os profissionais não foram instados a detalhar como 

operacionalizavam essa orientação de redução de ingestão. Portanto, mesmo considerando a 

escassez de estudos similares, a situação aqui detectada parece evidenciar uma conduta mais 

apropriada, independente da categoria profissional, embora, para a limitação de alimentos 

específicos, tenha havido um percentual bem menor de endocrinologistas referindo essa 

prática. Pode-se afirmar que as três condutas mais citadas pelos participantes deste estudo 

têm respaldo na literatura vigente. O que falta é um protocolo que torne tais ações constantes 

e comuns a todas as categorias profissionais que atendem o público infantil. 
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Dietas não convencionais, como as pobres em gorduras ou pobres em 

carboidratos não são referendadas pelos consensos revisados5,7,8 e também não foram 

muito adotadas pelos profissionais entrevistados. Mesmo assim, percebe-se que é maior o 

percentual de endocrinologistas citando tal conduta. Esse tipo de dieta promove uma drástica 

perda de peso em curto prazo, mas, em contrapartida, pode acarretar carências nutricionais 

e diminuição do crescimento.10 Por outro lado, quanto aos profissionais especificarem os 

alimentos restritos, percebe-se que são apenas excessos que foram orientados para exclusão 

e não houve orientação direcionada para adoção de dietas tipo Ornish (baixa em lipídios)13 

ou tipo Atkins (baixa em glicídios).14 Vale comentar que a utilização de substitutos de refeição, 

referida por dois médicos e um nutricionista, também não encontra respaldo na literatura.

Deve-se reduzir o consumo de gorduras, mas não se encontrou na literatura 

um percentual definido para tratamento da obesidade infantil, permitindo supor que se 

deva deixar a distribuição padrão de nutrientes de uma dieta normal.8 No estudo americano 

citado,11 27% dos pediatras e 14% dos nutricionistas recomendam uma dieta pobre em 

gordura para as crianças menores de 5 anos; 49% dos pediatras e 31% dos nutricionistas para 

aquelas entre 5 e 11. Se comparado com o presente estudo, tal recomendação é superior a 

aqui realizada para a faixa etária maior. 

Em relação às citações de restrição de carboidratos, a orientação para utilização 

de mel e de frutose (citada por apenas um profissional) não conduz necessariamente a uma 

redução de ingestão. Pode ser que o profissional tenha considerado que, como o poder 

edulcorante de ambos é maior do que o do açúcar, haveria uma redução automática na 

quantidade utilizada. Fugiu ao escopo do presente estudo detalhar esse aspecto. 

No que tange à restrição calórica, segundo os consensos adotados como 

padrão no presente estudo, não existe uma quantidade de calorias específica a ser 

restringida na dieta infantil, exceto a da AAP,7 que preconiza uma redução de 100 calorias 

por dia. No entanto, existe uma recomendação da Associação Espanhola de Pediatria,3 

orientando que, nos casos moderados de obesidade, pode-se prescrever uma dieta 

hipocalórica moderada, com redução de até 30% do valor calórico total consumido pela 

criança, sem proibição de alimentos, e deixando os mais calóricos para ocasiões eventuais, 

caso esses já façam parte do hábito da criança. Para esse órgão, nos casos graves, a dieta 

deve ser hipocalórica, e a restrição deve ser de 25 a 30% sobre as necessidades calóricas 

diárias da criança. No presente estudo, apenas 1 endocrinologista e 2 nutricionistas 

adotavam conduta semelhante a tal preconização, embora não tenha sido investigado o 

referencial teórico adotado para sua prática. 
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Sem especificar quantidade de calorias, um percentual de 30-46,2% dos 

profissionais entrevistados referiu orientar uma restrição moderada das calorias diárias, sendo 

esse percentual superior aos achados de outro estudo,11 onde foi verificado que 26% dos 

pediatras e 17% dos nutricionistas preconizam uma modesta restrição calórica para crianças 

até 5 anos e 33% dos pediatras e 17% dos nutricionistas para crianças entre 5 e 10 anos.

Dietas de muito baixa caloria (500-600 kcal) podem ser utilizadas em casos 

mórbidos de obesidade, durante curto período de tempo, sob supervisão profissional e em 

regime de internação; deve-se fornecer 1,5-2,0 g de proteína de alto valor biológico por kg de 

peso ao dia, além de 1,0 g de carboidratos por kg de peso ao dia para se evitar hipoglicemia 

e acidose.3 No presente estudo, nenhum profissional relatou a utilização de dietas de muito 

baixa caloria. Tal conduta também não é recomendada pelos consensos revisados e aqui 

adotados para avaliação dos achados. 

O Consenso Latino-Americano de Obesidade (CLAO) recomenda que o 

tratamento dietético seja individualizado, mas, no presente estudo, tal prática foi mais adotada 

pelos nutricionistas.5 Dentre os profissionais médicos, o percentual de endocrinologistas fazendo 

tal menção foi superior ao dos pediatras. A prescrição, planejamento, análise e supervisão de 

dietas é uma prática obrigatória do nutricionista, de acordo com a Lei n.o 8.234, de 1991,15 

sendo essa uma de suas principais funções, o que termina por fazer com que a prática 

individualizada seja uma constante na conduta desse profissional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo permitiu concluir-se que, em Fortaleza, Ceará, o uso de dietas 

previamente planejadas, sem direcionamento a um cliente em particular e/ou a orientação 

genérica de elevação e restrição de alimentos pode ser uma prática mais comum a pediatras 

e endocrinologistas. Seria recomendável aumentar a abrangência do presente estudo, com 

aumento do número de profissionais, de diferentes localidades do país, em busca de um 

tratamento padronizado e eficiente para o controle da obesidade infantil, com o intuito de 

deter essa epidemia o mais precocemente possível, para possibilitar a essas crianças qualidade 

de vida no futuro. 
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