
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E CONSUMO
ALIMENTAR DE ADOLESCENTES 

Hirla Karen Fialho HENRIQUES (Faculdade Pitágoras); Denise Félix QUINTAO (Faculdade Pitágoras)

Introdução: A Organização Mundial de Saúde considera como adolescente a faixa
etária compreendida entre 10 a 19 anos. Atualmente, o hábito alimentar do adolescente
constitui-se basicamente do consumo excessivo de refrigerantes, açúcares e fast food, a
baixa ingestão de frutas e hortaliças, a adoção de dietas da moda. A alimentação
inadequada nessa fase, pode levar a distúrbios nutricionais que podem interferir
diretamente no crescimento e nas condições de saúde do indivíduo. Para tanto, é
essencial conhecer previamente as práticas alimentares e a prevalência de desvios
nutricionais da população adolescente. Objetivo: Avaliar o estado nutricional e o
consumo alimentar de adolescentes que participavam de atividades desenvolvidas em
um Centro de Referência de Assistência Social do município Coronel Fabriciano, MG.
Metodologia: Estudo do tipo transversal, do qual fizeram parte, todos os adolescentes
entre 15 e 18 anos, de ambos os sexos, compondo uma amostra de 44 adolescentes.
Para aferir o peso, utilizou-se balança eletrônica digital calibrada, marca Camry, com
capacidade para 150 kg. A estatura foi aferida com estadiômetro portátil Altura Exata,
de dois metros. O estado nutricional foi estimado pelo Índice de Massa Corporal
(IMC)calculado, pela equação peso/estatura² e classificado de acordo com a
Organização Mundial de Saúde. Foi aplicado questionário composto por 10 grupos de
alimentos para avaliar o consumo alimentar, utilizado pelo Sistema de Vigilância
Alimentar e Nutricional-SISVAN. Resultados: Na avaliação do estado nutricional
observou-se que 59,1% dos adolescentes foram classificados como eutróficos, 34,1%
com sobrepeso e 6,8 % com obesidade. Verificou-se que o excesso de peso é mais
prevalente nos meninos (50%)do que nas meninas (35,7%). Quanto a frequência de
consumo alimentar, notou-se uma discreta preferência manifestada pelos adolescentes
por frutas (25,0%), quando se compara os resultados obtidos com a proporção
observada para as verduras (13,64%) e legumes (9,09%), o que pode estar associado à
praticidade de consumo. Quanto às citações relativas ao consumo de leite e derivados
(45,45%) pode-se afirmar que se trata de um resultado positivo, pois o leite é um
alimento rico em cálcio. Merece atenção também o elevado número de citações por
doces, salgados e guloseimas (59,09%) e refrigerantes (45,45%) como hábito de
consumo diário. Esse diagnóstico é preocupante, pois esses alimentos devem ser
consumidos com moderação. É interessante destacar que há um baixo consumo de
carnes (29,55%) e peixes (2,27%) entre os adolescentes.  Conclusão: Os resultados
evideciaram um número expressivo de adolescentes com excesso de peso e consumo
alimentar inadequado. Assim, destaca-se que diversas intervenções são possíveis de
serem adotadas, em curto prazo, visto que a adolescência é uma fase estratégica para
promoção da saúde, merecendo maior atenção das políticas públicas.
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