Pró-Reitoria de Graduação
Curso de Nutrição
Trabalho de Conclusão de Curso

A influência das ofertas e escolhas de alimentos na epidemia
global da obesidade

Autor: Gabriela Alves de Souza
Orientador: Msc Iama Marta de Araújo Soares

Brasília - DF
2014
1

SOUZA, Gabriela Alves de. A influência das ofertas e escolhas de alimentos na
epidemia global da obesidade. Trabalho apresentado à Universidade Católica de
Brasília para obtenção do título de bacharel em Nutrição.

RESUMO

A obesidade figura como um grave problema de saúde pública mundial. A Epidemia
Global da Obesidade é caracterizada pela coexistência de déficit nutricional, com
excesso de peso, e carência de micronutrientes com doenças crônicas não
transmissíveis. O consumo de alimentos fora dos domicílios, reconhecidamente menos
saudáveis do que os ingeridos em casa parecem ter uma contribuição considerável no
aumento dessa prevalência. Sendo assim, o presente estudo objetivou identificar a
composição das refeições consumidas em um shopping do Distrito Federal, no horário
do almoço, correlacionando a quantidade energética das preparações com o perfil do
comensal, utilizando como métodos a observação dos pratos servidos e análise de
silhuetas. A amostra foi composta por 100 indivíduos adultos, de ambos os sexos e os
resultados apresentaram, de maneira subjetiva, 18% de sujeitos com obesidade grau I,
36% grau II e 46% grau III aparente; sendo este número mais representativo entre
mulheres (63%). Prevaleceu a escolha pelo cardápio típico brasileiro (entrada, prato
principal, pratos base e guarnição), acompanhado de bebidas gaseificadas. Ao se fazer
uma análise quantitativa das porções pôde-se verificar que eram ofertados, em média,
830Kcal/almoço. Conclui-se que apesar do consumo do cardápio nacional, cuja
composição, se bem distribuída, remete à alimentação saudável, o volume da
refeição/porções motiva o cliente à ingestão acima de suas necessidades energéticas.
Sugere-se a intervenção de autoridades governamentais no fomento à campanhas
educativas com enfoque em alimentação e exercícios físicos, no intuito de melhorar a
qualidade de vida da população e combater a obesidade a médio e longo prazos.

Palavras-chave: Obesidade, alimentação, shopping center, silhueta.
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ABSTRACT

Obesity appears as a serious public health problem worldwide. The Global Epidemic of
Obesity is characterized by the coexistence of nutritional deficiency, overweight, and
micronutrient deficiencies with non-communicable chronic diseases. Food consumption
outside the household, admittedly less healthy than those eaten at home, seems to have a
considerable contribution to the increase in this prevalence. Therefore, this study aimed
to identify the composition of meals consumed at a mall in Federal District (BR), at
lunchtime, correlating the amount of energy preparations with the profile of the dinner,
using methods such as observation of meals served and silhouettes analysis. The sample
consisted of 100 adults of both sexes and the results showed subjectively 18% of
subjects with obesity grade I, 36% grade II and 46% grade III; this being more
representative number of women (63%). Prevailed by choosing typical Brazilian menu
(first course, main meal, base meals and trim), followed by carbonated beverages. When
doing a quantitative analysis of the portions could be verified that were offered on
average 830Kcal / lunch. We conclude that although the consumption of national menu,
whose composition is well distributed, refers to healthy food, the volume of the meal /
portions motivates the customer to eating up your energy needs. The intervention of
government authorities in fostering educational campaigns focusing on nutrition and
exercise in order to improve the quality of life of the population and combat obesity in
the medium and long term is suggested.

Keywords: Obesity, food, shopping center, silhouette.
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, a obesidade vem sendo apontada como um dos principais
problemas de saúde pública em âmbito mundial, sendo associada a um aumento da
mortalidade1. A Epidemia Global da Obesidade é o nome dado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) para as modificações, em diversos países, em que há uma
redução da desnutrição e aumento da obesidade, no qual atinge tanto crianças como
adultos. Essa transição nutricional, que também ocorre no Brasil, é caracterizada pela
coexistência de déficit nutricional, com excesso de peso, e carência de micronutrientes
com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)2.
A população brasileira encontra-se em dois extremos da má nutrição:
desnutrição ou obesidade, uma pela falta do alimento e a outra pelos excessos, o que
demonstra a falta de conhecimento e incentivo à alimentação saudável3. E, embora
existam fatores genéticos e ambientais que contribuem para a adiposidade, é sabido que
dietas inadequadas e inatividade física compõem os principais determinantes com
importante impacto para a saúde da população4.
Segundo o relatório de ‘’Estatísticas da Organização Mundial da Saúde 2012’’,
com base em 194 países, a obesidade é a causa de morte de 2,8 milhões de pessoas por
ano. O continente americano é campeão nesse problema, com 26% dos homens
considerados obesos e já a Ásia, no extremo oposto, com apenas 3% da população
apresentando obesidade.Os dados mais recentes sobre obesidade e sobrepeso, no Brasil,
foram publicados pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), 2008-2009, com
parceria do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Ministério da Saúde
(MS). A POF analisou 188 mil brasileiros, em todas as idades, e apresentou resultados
alarmantes em relação ao sobrepeso (50% dos homens e 48% das mulheres) e à
obesidade (12,5% dos homens e 16,9% das mulheres); esses dados mostram o rápido
crescimento dessa epidemia no país5.
As POFs constituem fonte valiosa para obtenção de indicadores do consumo
alimentar. E, apesar do principal objetivo destas pesquisas ser o de estimar índices de
preços, elas representam importante fonte de dados da dieta na medida em que
possibilita a identificação de parâmetros que permitem traçar um prognóstico de
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obesidade do país: “Mantido o ritmo atual, em 10 anos o Brasil chegará em 30% da
população com obesidade”6.
É consenso que o crescimento da prevalência de sobrepeso e obesidade e de
outras DCNT tem forte associação com a inatividade física e a dieta; no entanto, na
atualidade, o alto consumo de alimentos fora do domicílio, reconhecidamente menos
saudáveis do que os alimentos consumidos dentro de casa parecem impactar
sobremaneira neste aumento7.
Sendo assim, o presente estudo objetivou identificar a associação entre os
alimentos escolhidos para consumo, fora dos domicílios, em indivíduos visivelmente
sobrepesados e obesos, no intuito de gerar subsídios para o desenvolvimento de
estratégias multidisciplinares no combate à obesidade e resgate de valores relacionados
à comensalidade, à melhoria da autoestima e, por conseguinte, da qualidade de vida.
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa observacional descritiva, cujo
propósito foi o de identificar as escolhas alimentares de indivíduos aparentemente
sobrepesados e obesos.
Inicialmente foi realizada uma extensa pesquisa bibliográfica acerca do tema
obesidade utilizando as bases de dados Scielo, Lilacs e Pubmed, dentre outras; bem
como foi elaborado, pela própria pesquisadora, um protocolo para coleta de dados.
Em um segundo momento foi selecionado, por conveniência, um shopping
center do Distrito Federal e realizada uma visita prévia a fins de analisar todos os
restaurantes da praça de alimentação daquele centro comercial. Na ocasião deste
reconhecimento foi solicitada, à administração do shopping, permissão para a execução
do estudo, sendo esclarecidas a natureza científica do trabalho e a utilização das
informações para fins meramente acadêmicos, assegurando a preservação da identidade
do shopping e dos restaurantes cujas análises das preparações seriam necessárias para a
consolidação da pesquisa.
Como critérios de inclusão seriam observados sujeitos adultos, de ambos os
sexos, visivelmente sobrepesados e obesos utilizando, para tanto, uma escala de
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silhueta, validada e adaptada ao perfil de brasileiros, para identificação da amostra.
Considerando o índice de massa corporal médio/IMC correspondente aos sujeitos
desejados, foram utilizados como referência os perfis das figuras de 8 a 15 que sugerem
sobrepeso e obesidade, em seus diversos graus. Como critérios de exclusão seriam
descartados indivíduos cujas preparações não fossem passíveis de serem analisadas
quantitativamente.
A coleta dos dados foi realizada pela própria pesquisadora, em dias úteis, no
período de 13 a 17 de outubro de 2014, durante o intervalo de almoço, em horário de
maior movimento da praça de alimentação (das 11h30 às 13h30).
O procedimento consistiu na identificação visual da silhueta do indivíduo, de
forma discreta, sem qualquer interpelação. Uma vez caracterizado o sobrepeso ou a
obesidade aparente (perfil inclusivo ao estudo) a avaliadora passou a analisar
qualitativamente e quantitativamente a composição da refeição servida pelo sujeito,
utilizando o protocolo elaborado para esta finalidade.
Para ampliar a confiabilidade das informações coletadas foi realizada uma
análise do valor energético total/VET das refeições, considerando medidas equivalentes,
através do sistema de avaliação e prescrição AVANUTRI. Quando as preparações
procediam de restaurantes cujos VET de suas refeições/pratos montados são
disponibilizados via internet, foram consideradas as tabelas nutricionais destes.
A amostra inicial foi composta por 101 (cento e um) participantes sendo
descartado 01 (um) sujeito, pela dificuldade em mensurar as preparações escolhidas por
este, em função da diversidade de itens. Sendo assim, a amostra final foi de 100
indivíduos.
Os resultados são apresentados em frequência percentual e gráficos utilizando o
programa Windows XP e Excel for Windows e as discussões seguem os critérios para
Trabalhos de Conclusão de Curso/TCC, em forma de artigo científico, da Universidade
Católica de Brasília.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Existem várias formas de mensuração da obesidade e do acúmulo de gordura
abdominal, sendo o cálculo do IMC e a aferição da circunferência abdominal (CA)
medidas bastante conhecidas e objetivas, de baixo custo e de simples obtenção, tanto em
inquéritos populacionais como na prática clínica e no monitoramento em saúde. No
entanto, estes métodos necessitam de infraestrutura adequada e um local reservado para
evitar o constrangimento dos indivíduos8.
Por este motivo, optou-se pela utilização de um método subjetivo para a
identificação visual de indivíduos com acúmulo de gordura corporal, sendo este uma
escala de silhuetas adaptada para adultos, de ambos os sexos, objetivando uma aplicação
direcionada ao contexto sócio-econômico e cultural brasileiro9.
O estudo incluiu 100 pessoas adultas, visivelmente sobrepesadas e obesas
(figuras 8-15 da escala de silhuetas), cujos resultados apresentaram de maneira subjetiva
18% com obesidade grau I, 36% com grau II e 46% com grau III. A prevalência de
mulheres apresentando obesidade foi de 63% em relação aos homens (Figuras 1 e 2).

Obesidade
18%
n=18

46%

Grau I

n=46

Grau II

36%
n=36

Figura 1.Distribuição dos graus de obesidade da amostra.
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Figura 2.Distribuição dos graus de obesidade da amostra, segundo gênero masculino ou feminino.

Os resultados encontrados, acerca da prevalência de mulheres com obesidade,
são semelhantes a um estudo desenvolvido na cidade de Lages-SC, cuja obesidade foi
mais prevalente no gênero feminino. Dados demográficos como, baixa escolaridade e
renda familiar também puderam ser constatadas naquela pesquisa, indicando que
pobreza e pouca instrução corroboraram para os números10. No entanto, fatores
associados à renda e pouca escolaridade não podem ser considerados como elementos
significativos para esta pesquisa, uma vez que foi desenvolvida em um shopping center
de um centro urbano, em um bairro cujo perfil da população é formado por classe média
e, segundo a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN) e a
Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio (PDAD), é uma região administrativa com
grande número de moradores com ensino superior completo ou em andamento e com
renda domiciliar prevalente de 10 a 20 salários mínimos, sendo que 80,20 % da
população possui mais de 5 salários mínimos11.
Interessante observar que os indivíduos com aparente obesidade leve (grau I)
foram os que se apropriaram de dietas mais calóricas o que pode indicar o agravamento
do índice de obesidade, caso permaneçam com hábitos alimentares inadequados. Os
resultados indicam que os valores calóricos pressuposto das refeições consumidas pelo
público-alvo representam 40% dos valores diários de uma dieta de 2000 Kcal ou o
equivalente a 8400 KJ12 (Figura 3).
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Relação da média calórica com o grau de
obesidade

908,98

Obesidade grau II

817,39

Obesidade grau III

847,16

Kcal

920
900
880
860
840
820
800
780
760
Obesidade grau I

Figura 3. Ingestão calórica x grau de obesidade.

Em relação ao consumo alimentar, 67% dos avaliados fizeram suas refeições em
restaurantes do tipo fastfood-refeições prontas (pratos feito/PF), 21% em self services e
12% em fastfood-sanduíches. Sendo o valor calórico estimado para as refeições,
respectivamente, 830,81 Kcal; 693,74 Kcal e 982,4 Kcal (Figuras 4 e 5).

Tipo de Refeição

12%
n=12
Fast Food - Refeição pronta

21%

Self Service

n=21

67%

Fast Food - Sanduiche

n= 67

Figura 4. Tipos de estabelecimentos e escolhas alimentares dos sujeitos.
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Figura 5. Relação de calorias com os tipos de refeições.

Com relação à distribuição de macronutrientes, conforme o tipo de refeições
consumidas pelos participantes do estudo estima-se que à exceção dos sanduíches, as
escolhas alimentares são hiperprotéicas. Os sanduíches, por sua vez, encontram altos
índices de lipídios (Figura 6).

Distribuição dos Macronutrientes de acordo
com o tipo de refeição
% PTN

% CHO

% LIP

49,29

43,81

38,65

33,13
22,98

49,07
29,37

21,34
12,09

Fast Food Refeição

Self Service

Fast Food Sanduíche

. Figura 6. Distribuição de macronutrientes x tipo de refeição
A análise quantitativa das refeições indicou um consumo médio de sódio de
43,25% das recomendações diárias numa dieta de 2000 Kcal. Sabendo que a média
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representa apenas uma refeição no dia e que o consumo de produtos industrializados,
ricos em sódio, são consumidos de maneira excessiva e indicam, portanto, excesso de
consumo de sódio, que concomitante ao aumento do débito cardíaco, da volemia, dos
níveis de insulina, da atividade simpática e do sistema renina-aldosterona, favorece o
surgimento de outra DCNT, a hipertensão arterial13,14(Figura 7).

1400
1200

1248,63

1179,74

1000
800

688,36

600
400
200
0
Fast Food Refeição

Self Service

Fast Food Sanduíches

Teor de Sódio (Na)
Figura 7. Teor de sódio das refeições consumidas

Constatou-se que 54% dos comensais analisados fizeram suas refeições
acompanhadas de refrigerantes. Estes valores podem estar superestimados, pois o
consumo de refrigerantes, por mais da metade da amostra,pode estar associado a uma
onda de calor atípica que atingiu a região no período de coleta de dados. Sendo assim, a
alta ingestão pode não ser representativa a umhábito, e sim a esta circunstância
climática (Figura 8).

12

Consumo de bebidas
Refrigerante

Suco Natural

Suco Industrializado

Nenhum ingestão

13%
13%
54%
20%

Figura 8. Consumo de bebidas

Os valores encontrados, especialmente de Kcal, proteínas e sódio, acima do
recomendado, pressupõem a inadequação alimentar e o favorecimento para um ganho
de peso progressivo seguido do surgimento e/ou piora de diversas comorbidades que
estão associadas à obesidade, dentre as quais a hipertensão arterial sistêmica que
apresenta estreita relação com as doenças cardiovasculares. Este fato se deve,
principalmente, às alterações nas características naturais dos alimentos devido à
tecnologia implantada pelas indústrias alimentícias que contribui para o consumo de
dietas ricas em proteínas e gordura e baixa consumo de carboidratos complexos15.
Diante do quadro de epidemia da obesidade é necessário buscar estratégias que
visam à adesão de terapias nutricionais ao paciente sobrepesado ou obeso. Estudos
mostram que a ingestão de dieta hipocalórica ativa mecanismos homeostáticos, que
levam ao aumento da fome e à redução da taxa metabólica basal. Dessa maneira a
manutenção da dieta, em longo prazo, torna-se difícil. A proteína pode regular a
ingestão alimentar por meio da sua ação na termogênese induzida pela dieta (TID),
podendo favorecer a perda de peso corporal16.
Um estudo recente avaliou 148 indivíduos com sobrepeso e obesidade que foram
submetidos a uma dieta restritiva durante um mês. Foi realizada uma carga adicional de
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proteína (48,2 g/dia), durante três meses, comparando ao grupo que recebeu dieta
padrão. Os resultados mostraram que o grupo que recebeu aporte protéico teve um
ganho de peso 50% menor que o grupo controle, sendo um ganho predominantemente
de massa magra. Outros estudos observam resultados semelhantes e outros não
demonstram resultados 17, 18,19.
Dessa maneira é necessário considerar possíveis conseqüências cardiovasculares
e renais associadas a este maior consumo protéico em longo prazo. O alto consumo
protéico, principalmente o animal, geralmente associado a um consumo excessivo de
lipídios, principalmente os saturados e colesterol e a uma menor ingestão de fibras,
podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares20, 21,22.
No intuito de garantir a adequação nutricional das refeições produzidas em larga
escala, para restaurantes coletivos, em junho deste ano (2014) a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA/MS) lançou o Guia de Boas Práticas Nutricionais, com
medidas que visam à promoção de uma alimentação adequada e saudável, no âmbito
dos serviços de alimentação e nutrição. Estas medidas envolvem o conhecimento e a
aplicação de técnicas e processamentos culinários como, por exemplo, a implementação
de Fichas Técnicas de Preparação (FTP) que permitam a ingestão adequada de gordura,
açúcar e sódio que são os nutrientes consumidos excessivamente pelos brasileiros23.

CONCLUSÃO
Os resultados encontrados acerca das escolhas de alimentose níveis de sobrepeso
e obesidade corroboram com o consenso sobre hábitos alimentares e aumento da
adiposidade.
Apesar da etiologia da obesidade ser bastante conhecida, a compreensão de
determinantes da alteração dos componentes-chave da dieta, respeitando suas
simbologias, por meio de pesquisas, fornece respostas para a construção de estratégias
para um padrão mais saudável de alimentação.
Ressalta-se que o conceito de alimentação saudável contempla aspectos
qualitativos e quantitativos que devem alcançar, além do adequado fornecimento de
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energia (Kcal), a distribuição harmônica de macronutrientes e a ingestão satisfatória de
micronutrientes, dentro do contexto que abranja preferências individuais, hábitos
culturais e condições sócio-econômicas.
Refeições prontas e sanduíches, encontrados em fastfoods, contribuem para a
ascensão da obesidade, visto que fornecem grande aporte calórico e excessiva
quantidade de sódio, gordura e carboidratos simples. Sendo assim, se faz necessário um
projeto educativo para que os restaurantes comerciais compreendam que a qualidade em
serviços está associada, também, ao compromisso com a saúde dos clientes. Neste
sentido, a presença do nutricionista como norteador dos processos educativos e
supervisão geral dos procedimentos voltados à produção de refeições ganha destaque e
se caracteriza como uma possível ampliação do mercado profissional.
Seria interessante maior divulgação sobre alimentação de qualidade, com a
utilização de recursos midiáticos, a exemplo: propagandas que apresentam os benefícios
e malefícios de bons e maus hábitos alimentares, seja via televisiva, outdoors ou em
embalagens de alimentos. Além disso, fomentar campanhas com enfoque nos exercícios
físicos, no intuito de melhorar a qualidade de vida da população e combater a obesidade
a médio e longo prazos.
Sugere-se, para trabalhos futuros, a replicação deste em uma maior amostragem e
uma análise comparativa com populações de menor renda e escolaridade, no sentido de
gerar subsídios para que a incorporação da alimentação saudável atinja todas as esferas
sociais brasileiras.
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