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Implicações para a prática

•Intervenções que associam o 
componente alimentar, exercícios 
físicos e/ou terapia comportamental 
são efetivas a curto prazo (A).

•A dieta do sinal de trânsito é efetiva 
na redução da ingestão total de 
calorias, especialmente as 
provenientes de alimentos 
“vermelhos”, ou seja, que não 
devem fazer parte da base da dieta. 
Contudo, mais estudos ainda são 
necessários para estabelecer sua 

Fonte de Informação

Este folheto informativo é baseado 
em uma revisão sistemática de 
literatura publicada pela Blackwell 
Publishing Asia e conduzida pelo 
Centro Australiano Baseado em 
Evidências para a Nutrição e 
Dietética.1 As referências originais 
estão disponíveis online em 
www.blackwell-synergy.com e para 
membros do Instituto Joanna Briggs 
através do site 
www.joannabriggs.edu.au.

maior disponibilidade de 
alimentos com alta densidade 
energética e de bebidas 
açucaradas, com preços 
acessíveis e propagandas
ousadas), redução na prática de 
atividade física e aumento das 
atividades sedentárias como 
assistir à televisão, utilizar o 
computador e jogar jogos 
eletrônicos. Estudos indicam que 
uma combinação de intervenção 
dietética, terapia comportamental 
e exercícios físicos tem um 
impacto significativo na redução 
de peso de crianças com 
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necessários para estabelecer sua 
efetividade a longo prazo (B).

•Intervenções alimentares 
específicas propiciam maior perda 
de peso que o aconselhamento 
geral e não específico (B).

•Apesar de haver um número 
limitado de estudos de longo prazo, 
estes sugerem que a efetividade da 
intervenção dietética parece reduzir 
ao longo do tempo (A).

•Devido à ausência de um consenso 
por parte dos especialistas, torna-se 
racional basear as intervenções em 
dados observacionais e 
epidemiológicos. Recomendam-se 
como metas aumentar o consumo 
de frutas e vegetais e reduzir a 
ingestão de alimentos e bebidas 
com elevada densidade energética e 
nutricionalmente pobres (B).

•O início precoce do tratamento é 
capaz de evitar consequências 
sobre a saúde física e psicológica 
que podem surgir quando crianças e 
adolescentes com excesso de peso 
tornam-se adultos obesos (C).

Introdução

Na última década, a obesidade 
infantil aumentou radicalmente, em 
escala global. A obesidade em 
indivíduos jovens é associada a 
complicações de diversos sistemas 
corporais que já foram amplamente 
revisadas.2 O embasamento 
científico das consequências a longo 
prazo da obesidade em 
adolescentes é mais limitado, porém 
considerável.3 Diversos estudos 
apontam maiores taxas de 
mortalidade em meninos com 
sobrepeso ou obesidade. A 
obesidade também leva a 
problemas psicossociais como o 
bullying, a discriminação e, em 
crianças e adolescentes mais velhos 
e a baixa autoestima. Meninas com 
sobrepeso ou obesidade 
apresentam, aos 18 anos, menor 
nível educacional e menores taxas 
de empregabilidade, menor renda e 
são mais propensas a não se 
casarem quando adultas. Os fatores 
que contribuem para a obesidade 
incluem mudanças no padrão 
alimentar (particularmente devido à

sobrepeso ou obesidade.

Graus de Recomendação

Estes Graus de Recomendação foram
baseadas nos graus de efetividade 
desenvolvidos pelo JBI em 2006

Grau A Sustentação consistente que 
indica a aplicação

Grau B Sustentação moderada que 
justifica considerar a aplicação

Grau C Sem sustentação
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Glossário

Neste informativo foram utilizadas as 
seguintes definições:

Obesidade – quando o índice de massa 
corporal (IMC) é maior ou igual ao 
percentil 95.

Sobrepeso - quando o índice de massa 
corporal (IMC) é maior ou igual ao 
percentil 85.

PSMF – do inglês protein sparing modified 
fast. Dieta com baixo teor de carboidratos 
e gorduras e com redução calórica.

Perda de peso relativa – perda de peso 
relativa à estatura, considerando que é 
possível que crianças não percam muito 
peso mas ganhem estatura, tendo como 
resultado um menor peso em relação à 
estatura.

Índice de Rohrer – peso (em 
quilogramas) dividido pela estatura (em 
metros) ao cubo (peso/estatura3). Durante 
a adolescência, pode ser menos 
dependente da idade que outros índices 
que combinam peso e estatura.

Os programas incluíram apenas a criança, toda 
a família ou apenas os pais de crianças e 
adolescentes com excesso de peso. Além 
disso, eram considerados com sobrepeso ou 
obesidade os participantes menores de 18 
anos que apresentassem índice de massa 
corporal (IMC):
- maior ou igual ao equivalente ao IMC 25 dos 
adultos,
- maior ou igual ao percentil 85 do IMC para a 
idade, ou
-maior ou igual a 120% do peso corporal ideal 
para a estatura.

As intervenções compreenderam intervenções 
alimentares isoladas ou combinadas com um 
ou mais dos seguintes:
atividade física
terapia comportamental
modificação e redução do comportamento 
sedentário ou
terapia cognitiva

Em relação à efetividade, verificou-se que a 
dieta associada a outro componente 
terapêutico, por exemplo, atividade física ou 
terapia comportamental, era efetiva a curto 
prazo.

Qualidade dos estudos
Os autores da revisão sistemática relataram um 
elevado grau de heterogeneidade entre os 88 
estudos, o que significa que poucos resultados 
puderam ser agrupados para a metanálise e as 
efetivas comparações. Os estudos 
compreenderam 49 relatos de 37 ensaios 
clínicos aleatorizados controlados (ECR) e 51 
ensaios clínicos não aleatorizados controlados. 
Os ECR incluíram 2200 participantes, enquanto 

indivíduos. A maioria dos 37 ECR foi 
conduzido nos EUA. 

A medida de desfecho para o peso mais 
comumente utilizada nos ECR foi o % de 
excesso de peso, seguida pelo IMC 
padronizado ou em escores Z, pelo percentil 
de IMC, pelo % de gordura corporal, pelo % 
de massa magra e pelo % de perda de peso. 
Nos ensaios clínicos não aleatorizados 
controlados os métodos incluíram: % de peso 
ideal, excesso de peso para a estatura e % 
de peso relativo, índice de Rohrer, índice de 
peso para o comprimento, IMC ou alterações 
relativas no IMC.

Resultados dos Estudos

Uma metanálise de um subgrupo de oito ECR 
que tinham tanto um componente dietético 
quanto um grupo controle mostrou que as 
intervenções que apresentam o componente 
dietético são efetivas para se conseguir a 
redução do peso corporal em crianças e 
adolescentes com sobrepeso e/ou obesidade. 
A diferença padronizada agrupada foi -1,82, 
IC 95% (-2,40 a -1,23). Um estudo apontou 
reduções no percentual de gordura corporal 
significativas após a intervenção (3-6%) em 
adolescentes obesos, enquanto outro estudo 
observou que 20 semanas de tratamento 
incluindo mudanças na dieta e de 
comportamento (com ou sem exercícios) 
resultaram em uma perda de
aproximadamente 3% da gordura corporal.
Em relação aos ensaios clínicos não 
aleatorizados controlados, 12 estudos 
indicaram que quando um grupo controle foi 
utilizado (por exemplo: controle baseado na 

Características dos Estudos

Participantes dos estudos 
Compreenderam indivíduos atendidos em 
unidades clínicas para tratamento de 
obesos, programas comunitários, escolas Os ECR incluíram 2200 participantes, enquanto 

os ensaios clínicos não aleatorizados 
controlados totalizaram aproximadamente 6000

utilizado (por exemplo: controle baseado na 
lista de espera – os controles eram mantidos 
em lista de espera e recebiam tratamento 
após o período do estudo, controles não 
obesos, controles obesos, controles 
alternativos), a perda ponderal relativa 
pareceu ser maior quando o grupo controle 
era obeso.
Dos dois estudos que utilizaram como 
controles os pacientes em lista de espera, 
todos os participantes do programa que 
utilizaram uma dieta hipolipídica associada à 
terapia cognitivo-comportamental e ao 
aumento da atividade física perderam peso 
em relação à estatura no período de 
intervenção, que durou 10 meses. Em um 
estudo que comparou a perda de peso em um 
grupo que apenas seguia dieta em relação ao 
grupo que seguia dieta e praticava atividade 
física, ambos os grupos alcançaram uma 
redução significativa no escore-Z do IMC no 
período de seis semanas. Em outro estudo 
que comparou a efetividade da intervenção 
(um ano de tratamento) entre pré-escolares e 
escolares, todas as crianças perderam 
significativamente mais peso quando suas 
consultas durante o tratamento eram 
frequentes.
Um estudo que avaliou apenas a dieta, 
incluindo um grupo controle, resultou em uma 
redução significativa do índice de Rohrer e 
outros índices antropométricos como, por 
exemplo, a relação cintura quadril e a 
ingestão energética, após 13 semanas de 
intervenção. 
Em estudos com seguimento de pelo menos 
um ano, a média do percentual de peso 
corporal ideal diminuiu de 154,2±15,3% para 
125,2±36,1% (p<0,001) e a redução média do 
IMC foi -2,6 (p<0,01). Em um estudo que

obesos, programas comunitários, escolas 
e acampamentos. 

Tabela 1: Sugestão de guia para escolhas alimentares5

(Número de porções de cada grupo alimentar recomendadas ao dia – ver 

Tabela 2 para o tamanho da porção)

Crianças e 

adolescentes
4-7 anos 8-11 anos 12-18 anos

Cereais 

(incluindo pães, 

arroz, massas, 

macarrão)

3-7 4-9 4-11

Vegetais e 

leguminosas
2-4 3-5 4-9

Frutas 1-2 1-2 3-4

Leite e 

derivados
2-3 2-3 3-5

Carnes magras, 

peixes, frango e 

leguminosas
0.5-1 1-1.5 1-2

Alimentos 

extras (não 

mais que)

1-2 1-2 1-3
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‘verde’ (alimentos com valor calórico muito 
baixo, que podem ser consumidos 
livremente como, por exemplo, frutas e 
vegetais)

‘amarelo’ (alimentos que compõem a base 
da ingestão alimentar para fornecer uma 
dieta equilibrada como, por exemplo, os 
produtos lácteos, os carboidratos e as 
proteínas)

‘vermelho’ (alimentos com alta densidade 
energética como, por exemplo, chocolates e 
salgadinhos)

Geralmente, os participantes recebiam uma 
dieta de 900 Kcal/dia e poderiam escolher 
livremente os alimentos para alcançar seu 
objetivo calórico. Esta abordagem 
recomenda o número de porções 
diárias/semanais de cada grupo
de alimentos, tem restrição energética e 
requer monitoramento da ingestão 
alimentar.

iniciou com PSMF durante 10 semanas, foi 
demonstrada uma redução no percentual 
de sobrepeso aos 14,5 meses de 
seguimento (p<0,02). Em outro estudo, 
após dois anos de seguimento, as 
crianças que alcançaram uma redução 
relativa de 10% do peso foram 
classificadas como “bem sucedidas” e, 
quando acompanhados, demonstraram ao 
final de cinco anos uma manutenção da 
perda de peso (p<0,001).

Prescrições Dietéticas

Ensaios Clínicos Randomizados
(ECR)

ECR descreveram resultados 
imediatamente após a intervenção ou uma 
ou mais vezes durante o seguimento. A 
dieta do Sinal de Trânsito é uma estratégia 
hipocalórica comum a muitos desses 
estudos. A ingestão energética é 
controlada em uma faixa de 1200 a 1500 
Kcal/dia, e apresenta as seguintes 
recomendações de frequência para o 
consumo de alimentos:

Tabela 2: O que é uma porção? – alguns exemplos5

Cereais, pães, etc. 2 fatias de pão ou 1 pão francês ou 1 xícara de arroz ou massa cozidos ou 1 xícara de flocos de milho ou ½ 

xícara de granola

Vegetais e leguminosas (escolha 

várias opções)

Vegetais amiláceos

1 batata/inhame médios ou ½ 

batata doce média ou 1 pedaço 

Vegetais folhosos 

½ repolho, espinafre, acelga, 

brócolis, couve-flor ou couve de 

Leguminosas e outros vegetais

1 xícara de alface ou salada de 

vegetais ou ½ xícara de feijão, batata doce média ou 1 pedaço 

de mandioca

brócolis, couve-flor ou couve de 

bruxelas

vegetais ou ½ xícara de feijão, 

ervilha, lentilha ou feijão verde 

ou abobrinha, cogumelos, 

tomate, pepino, nabo, berinjela, 

brotos, aipo, etc.

Frutas 1 fruta de tamanho médio (ex: maçã, laranja, manga, tangerina, banana, pêra, etc.) ou 2 frutas pequenas 

(damascos, kiwi, ameixa, figo) ou cerca de 8 morangos ou aproximadamente 20 uvas ou cerejas ou  ½ 

xícara de suco de fruta ou ¼ de melão médio ou frutas secas (4 damascos secos) ou 1 xícara de frutas 

picadas.

Leite, iogurte, queijo e 

substitutos

1 xícara ou copo de 250 ml  de leite (fresco, longa vida ou reconstituído) ou ½ xícara de leite em pó ou 40g 

(2 fatias) de queijo ou 200g de iogurte (natural ou de fruta) ou como alternativos 1 xícara de leite de soja 

fortificado com cálcio ou 1 xícara de amêndoas ou ½ xícara de salmão rosa com espinhas.

Carnes, peixes, frango e 

substitutos

65-100g de carne ou frango cozidos ou assados (por exemplo: ½ xícara de carne moída ou 2 pedaços 

pequenos ou 2 fatias de carne assada) ou 80-120g de filé de peixe cozido ou assado ou como alternativos: 

dois ovos pequenos ou 1/3 xícara de feijão, lentilhas ou ervilhas ou 1/3 xícara de amendoim ou amêndoas. 

Extras 1 Extra =

1 pedaço médio de bolo simples 

ou 1 pão de hambúrguer ou 3-4 

biscoitos doces ou 1 chocolate 

30g ou 2 copos de refresco ou 1 

lata de refrigerante ou 30g de 

batata frita de pacote ou 1 

colher de sopa de manteiga, 

margarina ou óleo ou 60g (1 

colher de sopa) de geléia ou mel 

ou 2 bolas de sorvete.

2 Extras =

1 fatia de pizza

3 Extras = 

1 torta de carne
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A administração e o monitoramento da 
dieta do Sinal de Trânsito se mostraram 
efetivos e a intervenção tem sido utilizada 
no âmbito familiar, com os pais auxiliando 
a controlar a disponibilidade de alimentos 
“verdes”, “amarelos” e “vermelhos”. As 
famílias foram capazes de reduzir o total 
de porções consumidas, reduzir pela 

Outro estudo, que utilizou uma intervenção 
baseada na PSMF durante oito semanas, 
apontou reduções significativas no IMC, 
além de uma redução significativa no % de 
peso corporal ideal após um ano de 
seguimento. Semelhantemente, uma 
intervenção com PSMF durante dez 
semanas em participantes de 8 a 18 anos 
demonstrou melhora nos marcadores de 
resistência à insulina e promoveu perda de 
peso relativa. Além disso, outro estudo 
utilizando a PSMF durante dez semanas 
mostrou que: primeiramente, seis meses 
após a intervenção, os participantes 
obesos entre 7 e 17 anos apresentaram 
uma redução significativa no % de 
sobrepeso; em segundo lugar, a PSMF 
resultou em uma maior redução no % de 
sobrepeso em 14,5 meses e em super 
obesos de 8 a 13 anos aos seis meses de 
seguimento.
Além das abordagens dietéticas 
convencionais, evidências limitadas de 
estudos não aleatorizados sugerem que 
novas abordagens, tais como a alteração 
na distribuição de macronutrientes da dieta 
(com elevação das proteínas) ou a 
redução do índice glicêmico requerem 
mais investigações.
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Diretrizes Gerais

Algumas estratégias para reduzir a 
ingestão de gorduras6:

- Substituir leite integral por leite 
semidesnatado ou desnatado.

- Substituir bebidas açucaradas por 
água ou leite com redução de 
gordura.

- Substituir alimentos baseados em 
cereais que contenham elevado 
teor de gordura (como batatas fritas 
de pacote) e lanches 
industrializados por alimentos com 
menor teor de gordura ou frutas.

- Servir batatas sem gordura.

- Retirar gordura das carnes.

- Aumentar o consumo de vegetais 
e frutas.

of Evidence-Based Healthcare 2005; 3(8):207-215.de porções consumidas, reduzir pela 
metade o consumo de alimentos 
“vermelhos” e aumentar o consumo de 
alimentos “verdes”.

Ensaios clínicos não 
aleatorizados controlados

Embora as dietas hipocalóricas fossem 
comuns aos ensaios clínicos não 
aleatorizados controlados, quatro estudos 
relataram redução de peso significativa 
com a PSMF como intervenção dietética 
(destaca-se que a PSMF requer elevada 
supervisão médica). Um estudo encontrou 
redução significativa no % de sobrepeso e 
aumento da massa corporal magra em 
crianças e adolescentes pré-púberes (7 a 
17 anos de idade) após oito semanas. 
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“Os procedimentos descritos na série Best Practice 
devem ser somente utilizados por pessoas com 
conhecimento apropriado na área  a qual o 
procedimento se relaciona. A aplicabilidade de 
qualquer informação deve ser estabelecida antes 
de confiar nela. Embora tenha havido cuidado para 
assegurar que esta edição do Best Practice  
sintetize pesquisas disponíveis e consenso entre 
os especialistas, qualquer perda, dano, custo, 
despesa ou responsabilização sofrida como 
resultado da confiança em tais procedimentos 
(sejam provenientes de contrato, negligência ou 
outra forma) é, na medida permitida por lei, 
excluído“.

Este Folheto Informativo apresenta as melhores evidências disponíveis sobre 
este tema. Implicações para a prática são feitas com expectativa de que os 
profissionais de saúde vão utilizar estas evidências com a consideração 
do seu contexto, a preferência do cliente e julgamento clínico.7
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