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RESUMO 

O perfil nutricional de uma população é estudado a partir de inter-relações entre as condições de vida 
e os perfis de morbidade, mortalidade e nutrição. O presente trabalho teve como objetivo analisar, por 
meio da revisão integrativa, o perfil nutricional de pacientes atendidos em clínicas escolas, bem como 
os fatores que podem ter contribuído para esse resultado. Trata-se de uma revisão integrativa da 
literatura, no qual a pergunta norteadora foi: “Qual é o público mais frequente em atendimentos 
nutricionais numa clínica escola?”. A partir dessa questão, foram delineados os perfis nutricionais de 
maior prevalência, além dos possíveis fatores que colaboraram para este quadro. Os artigos passaram 
por leitura de título e resumo, em seguida excluiu-se aqueles que não se enquadravam nos critérios 
de inclusão. Ao final, 7 artigos foram incluídos no estudo, sendo 2 encontrados na plataforma LILACS, 
4 na SciELO e 1 na PudMed. Ainda que estudos envolvendo o atendimento nutricional em clínicas 
escolas sejam escassos, foi possível estabelecer o perfil nutricional de maior prevalência como: 
mulheres adultas, com sobrepeso e alto risco para desenvolver doenças cardiovasculares.   

Palavras Chave: Atendimento Nutricional; Clínica Escola; Perfil Nutricional; Doenças 
Cardiovasculares. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O perfil nutricional de uma população é estudado a partir de inter-relações entre 

as condições de vida e os perfis de mortalidade, morbidade e nutrição. O estado 

nutricional responde rapidamente à influência de fatores ambientais, sendo assim, 

constitui um importante indicador das condições de vida, assumindo o caráter de 

marcador temporal de suas variações (LEITE, 2007). 

Durante décadas, o Brasil passou por transformações importantes para a 

sociedade, como a transição nutricional, a transição demográfica e a transição 

epidemiológica.  A transição epidemiológica caracteriza-se pela redução de doenças 

infecciosas e pelo aumento simultâneo das doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) (TORAL, 2008). 

A transição nutricional corresponde à alteração de padrões nutricionais, que se 

dá por modificações na estrutura da alimentação e na composição corporal de uma 

população, o que acarreta em mudanças no perfil nutricional e de saúde. Além disso 



   
 

   
 

envolve alguns fatores como distribuição de renda, mudanças culturais, crescimento 

econômico e urbanização (POPKIN, 2002). 

 As DCNT mais frequentes são as doenças cardiovasculares, diabetes e 

obesidade. Por muito tempo, os agentes etiológicos mais comuns eram vírus, 

bactérias, protozoários, fungos, platelmintos e nematelmintos, mas atualmente os 

principais responsáveis pelas DCNT são hábitos alimentares inadequados (TORAL, 

2008). 

O crescimento das DCNT muito se deve às mudanças do estilo de vida adotado 

pela população. Dentre elas, destacam-se a redução de atividade física associada à 

mudança na alimentação, que atualmente prioriza alimentos processados e ultra 

processados, ricos em sal, com alta densidade calórica e baixo valor nutricional 

(OLIVEIRA & PEREIRA, 2014). 

É papel do nutricionista fomentar a educação nutricional que, por meio de 

técnicas específicas, conduz os indivíduos à adoção de melhores hábitos alimentares. 

A adesão ao plano oferecido está diretamente relacionada ao método utilizado pelo 

profissional, que deve se adequar à realidade de cada um (OLIVEIRA & PEREIRA, 

2014). 

Para melhores resultados, a educação nutricional deve ser trabalhada num 

contexto multiprofissional, em conjunto com psicólogos, fisioterapeutas e educadores 

físicos, por exemplo. É comum que faculdades ofereçam atendimento 

multiprofissional à população por meio da clínica escola, onde os discentes têm a 

oportunidade de atender pacientes, com a supervisão de professores profissionais da 

área (MARINHO et al, 2017). 

O crescimento de clínicas escolas dentro das instituições de ensino tem 

possibilitado o acompanhamento nutricional para comunidades mais carentes. Nesse 

espaço, os acadêmicos de nutrição, supervisionados por um profissional formado, 

oferecem um serviço gratuito ou de baixo custo para a população. Além de adquirirem 

experiência através do contato com diferentes casos clínicos, levando-os a 

desenvolverem uma conduta nutricional eficaz para cada paciente (SILVA, 2018). 

  Portanto, o presente trabalho teve como objetivo, analisar por meio da revisão 

integrativa, o perfil nutricional de pacientes atendidos em clínicas escolas, bem como 

os fatores que podem ter contribuído para esse resultado. 



   
 

   
 

 

METODOLOGIA  

 

  A metodologia utilizada no presente estudo foi a revisão integrativa, seguindo 

as fases: elaboração da pergunta norteadora, busca na literatura de acordo com 

critérios de inclusão e exclusão, coleta de dados, análise crítica dos artigos incluídos, 

discussão dos resultados encontrados e, por fim, a apresentação da revisão (SOUZA 

et al, 2010). 

A pergunta que norteou o trabalho foi: “Qual é o público mais frequente em 

atendimentos nutricionais numa clínica escola?”. A partir dessa questão, foram 

delineados os perfis nutricionais de maior prevalência, além dos possíveis fatores que 

colaboraram para este quadro.  

Realizou-se a coleta de dados através de pesquisa nas plataformas Lilacs, 

Scielo e Pubmed. Os descritores utilizados, de forma combinada, foram: “Clínica 

Escola” e “Nutrição”, “Perfil Nutricional”, “Hospital Universitário” e “Nutrição”. 

Selecionou-se artigos escritos em português, publicados ao longo dos últimos 12 

anos.  

Foram estabelecidos como critérios inclusivos: artigos, publicados entre os 

anos 2009 e 2021, que envolvem adultos e idosos que tenham sido atendidos em 

clínica escola de nutrição. Foram adotados como critérios exclusivos: artigos 

envolvendo pacientes com idade inferior a 18 anos, gestantes, estudos em clínica 

escola em área diferente da nutrição e artigos cuja data de publicação é anterior ao 

ano de 2009.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Os artigos passaram por leitura de título e resumo, em seguida excluiu-se 

aqueles que não se enquadravam nos critérios de inclusão. Ao final, 7 artigos foram 

incluídos no estudo, sendo 2 encontrados na plataforma LILACS, 4 na SciELO e 1 na 

PudMed, conforme mostra a figura 1. 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fluxograma – seleção de artigos 

 

 

Os estudos selecionados para a pesquisa foram analisados e extraiu-se as 

seguintes informações: autores, ano e tipo de publicação, descrição da amostra, 

métodos e resultados, expressos no quadro 1 a seguir: 

 

 

 



   
 

   
 

Quadro 1: Informações dos artigos incluídos na revisão integrativa com base na questão norteadora. 

AUTORES/ 
PAÍS 

DESCRIÇÃO DA 
AMOSTRA 

MÉTODOS RESULTADOS 

FRUTUOSO et 
al, 2017, Brasil. 

Grupos focais 
sorteados, cada um 
com 10 estudantes de 
diferentes cursos da 
área da saúde. 

Pesquisa de natureza 
qualitativa. Desenvolvido 
através de relatos de 
experiência dos alunos, 
desenvolvimento de 
atividades do eixo da área 
da saúde. Cada material 
desenvolvido foi analisado 
por três pesquisadores de 
formação distintas. 

Os alunos participantes 
observaram a importância 
de um trabalho 
multidisciplinar e 
trocaram experiências em 
comum na área da saúde 
com outros estudantes. 

MARTINAZZO 
et al, 2013, 
Brasil. 

Amostra realizada com 
30 mulheres atendidas 
em 2011 e 2012 entre 
40 a 65 anos. 

Pesquisa transversal do 
tipo retrospectivo 
qualitativo e quantitativo. 
Aplicou-se recordatório 
24h para analisar o 
consumo alimentar, índice 
de massa corporal (IMC), 
e circunferência da cintura 
(CC), assim como a 
análise de exames 
bioquímicos e amostras 
medianas e desvio 
padrão. 

A partir dos dados de IMC 
e CC obtidos, observou-
se prevalência de 
mulheres com excesso de 
peso e chances de 
desenvolver doenças 
cardiovasculares. 

PALMA et al, 
2013, Brasil. 

Amostra desenvolvida 
com 83 pacientes que 
sofrem com 
transtornos 
alimentares (TA) 

Estudo longitudinal de 
caráter descritivo com 
delineamento 
comparativo. Dados 
coletados dos prontuários 
dos pacientes  

Houve prevalência de 
pacientes  mulheres, 
brancas, diagnosticadas 
com idade próxima aos 
21 anos, solteiras, sem 
filhos, cursando ensino 
médio e residentes em 
áreas urbanas. 
 

CARVALHO et 
al, 2020, Brasil. 

Estudo feito com 
idosos internados na 
UNESP. 

Estudo descritivo, 
prospectivo, de coorte. 
Avaliaram 99 idosos a 
partir de 74 anos. 

Os idosos mostraram 
piora na internação, 
principalmente os idosos 
mais frágeis, perdendo a 
funcionalidade ao serem 
internados. 

GARCIA et al, 
2013, Brasil. 
 

Pacientes internados 
no setor cirúrgico do 
hospital escola da 
universidade federal de 
Pelotas. 

Estudo transversal. 
Utilizou-se dados dos 
prontuários de internação 
de pacientes usuários do 
SUS. 

Esse estudo apresentou 
prevalência de alto risco 
nutricional em pacientes 
idosos. 

FERREIRA et al, 
2017, Brasil. 

60 pessoas atendidas 
em uma clínica escola 
de nutrição, com idade 
entre 20 a 67 anos e 
sem diagnóstico prévio 
de dislipidemias. 

Estudo transversal. 
Foram avaliados o IMC, a 
Circunferência da Cintura, 
a Relação Cintura/Quadril 
(RCQ), o colesterol total e 
suas frações (LDL e HDL), 
e o triglicerídeo. 

Não houve associação 
significativa entre 
obesidade e perfil lipídico 
alterado, mas os dados 
apresentaram fatores de 
risco para doenças 
cardiovasculares. 

PAIVA et al, 
2014, Brasil. 
 

Indivíduos de ambos 
os sexos, adultos e 
idosos, portadores de 
hipertensão e/ou 
diabéticos, atendidos 

Estudo transversal 
observacional. Coletou-se 
dados sociodemográficos, 
socioeconômicos, 
antropométricos e clínicos 
disponíveis nos 

Houve inadequação 
significativa em vários 
grupos alimentares, o que 
implica na baixa ingestão 
dos micronutrientes que 
auxiliam no tratamento e 



   
 

   
 

na clínica escola de 
nutrição. 

prontuários, além da 
avalição do consumo 
alimentar em 24h. 

 

prevenção da hipertensão 
e diabetes, podendo 
contribuir  
para o agravamento 
dessas doenças crônicas. 

 

De acordo com Frutuoso et al. (2017), os aspectos socioculturais contribuem 

para as escolhas alimentares de uma população. Esses fatores, com o passar dos 

anos, sofrem alterações por influência da mídia, sistema alimentar e discursos dos 

profissionais de saúde. Seguindo a mesma linha de raciocínio, atualmente a 

alimentação adequada é considerada um aspecto relevante para atingir uma vida 

saudável. No entanto, este entendimento é mal interpretado por alguns indivíduos, 

que classificam os alimentos apenas em dois grupos, proibidos e permitidos.  

Os estudantes de nutrição, ao se depararem com o contexto familiar, 

comunitário e individual de cada paciente, notaram a complexidade de realizar suas 

orientações nutricionais. Isto se deve ao perfil socioeconômico da população 

atendida, constituída em sua maioria por pessoas de baixa renda e classe média, o 

que impacta diretamente nas condições alimentares (FRUTUOSO et al, 2017). 

Segundo dados socioeconômicos, o estudo de Paiva et al. (2014) constatou 

que os indivíduos apresentaram renda média mensal de 2,7 salários mínimos, o que 

classifica a maioria da população como classe média. Esse resultado mostra-se de 

acordo com outro estudo realizado para observar os fatores de risco em adultos com 

doenças cardiovasculares, que constatou que a situação econômica predominante 

era a classe média.  

As classes sociais mais baixas apresentam estado de saúde inferior ao das 

classes mais altas. Esse fato se relaciona diretamente com a qualidade inadequada 

da alimentação. No Brasil, o consumo alimentar das famílias de baixa renda 

geralmente é rico em açúcares, óleos e gorduras, cereais, carnes gordas e alimentos 

industrializados que conferem alta densidade energética, em contrapartida, possui 

quantidades menores de alimentos tidos como saudáveis, por exemplo frutas, 

hortaliças, carnes magras, grãos integrais, leites e derivados desnatados (BORGES 

et al, 2015).   

Existe uma associação inversamente proporcional entre doenças 

cardiovasculares (DCV) e fatores socioeconômicos. Dentre estes, pode-se destacar 



   
 

   
 

a escolaridade, cujo aumento proporcionaria melhorias nas condições de vida e, 

consequentemente, impactos positivos sobre a mortalidade precoce por DCV (PAIVA 

et al, 2014). 

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), os fatores de risco 

comportamentais para DCV considerados de maior importância são: maus hábitos 

alimentares, sedentarismo, uso de tabaco e uso do álcool em excesso. Esses fatores 

podem desencadear efeitos que se expressam através de sintomas como pressão 

arterial alta, glicemia alterada, hiperlipidemia, sobrepeso e obesidade. 

Ao avaliar o estado nutricional, Paiva et al. (2014) constatou que 75% dos 

indivíduos apresentaram quadro de sobrepeso e o estudo de Ferreira et al. (2017) 

apresentou frequência de obesidade de 43,3%. Acredita-se que esses valores podem 

ser explicados, em partes, pelos elevados percentuais de indivíduos sedentários em 

ambos os estudos. 

O estudo de Paiva et al. (2014) mostra que o percentual de indivíduos que 

relataram ser sedentários é elevado, chegando a 70%, enquanto que 30% afirmaram 

praticar algum tipo de atividade física regularmente. Isso também foi percebido no 

estudo de Ferreira et al. (2017), onde 58,3% da amostra estudada relatou 

sedentarismo. 

Tanto a obesidade quanto o sedentarismo, que têm aumentado 

significativamente nas últimas décadas, são caracterizados como epidemia global. A 

grande oferta de alimentos ultra processados, baratos e práticos, aliada a redução do 

nível de atividade física, são os principais fatores que levam ao aumento da 

prevalência de obesidade em todo o mundo, ressaltando-se a população de mais 

baixa renda como a mais vulnerável a esse quadro (COUTINHO, 2004). 

Quanto à circunferência da cintura (CC), 90% da amostra apresentou CC 

superior ao recomendado (PAIVA et al, 2014). Esse resultado se assemelha ao 

estudo de Ferreira et al. (2017), onde 81,7% da população avaliada obteve altas 

medidas da CC, caracterizando uma prevalência de obesidade abdominal. Valores 

elevados de CC como os citados, indicam um acúmulo de gordura na região 

abdominal e podem estar relacionados a níveis alterados de lipídios séricos. 



   
 

   
 

Ainda no estudo de Ferreira et al. (2017), 65% da amostra apresentou alguma 

dislipidemia, sendo prevalente a alteração do colesterol total, com percentual de 45%, 

seguido pela fração LDL, com percentual de 36,7%. Ao relacionar as dislipidemias e 

as doenças cardiovasculares, em especial a aterosclerose, esse dado mostra-se 

alarmante, pois esses níveis elevados de lipídios podem se tornar preditores de 

mortalidade em um futuro próximo para a população em questão. 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e as doenças 

cardiovasculares têm se tornado um problema mundial de saúde pública. Várias 

medidas estão sendo tomadas visando o combate dessas doenças, como a educação 

nutricional. Por meio desta, é possível promover à população conhecimentos acerca 

de uma alimentação saudável e equilibrada (MALTA et al, 2014). 

De acordo com Paiva et al. (2014), os serviços para prevenção e ou controle 

das doenças cardiovasculares, como atendimentos nutricionais, são majoritariamente 

utilizados pelo gênero feminino. Fato este que pode ser explicado por Pinheiro et al. 

(2002), que diz que mulheres costumam procurar mais os serviços de saúde para 

exames de rotina e ou para cuidados preventivos, enquanto que os homens 

costumam usufruir destes serviços principalmente para cuidados curativos.  

O estudo de Palma et al. (2013), por exemplo, traz que a procura por 

atendimentos nutricionais devido a transtornos alimentares também é predominante 

por mulheres, sendo em sua maioria brancas, diagnosticadas com idade próxima aos 

21 anos, solteiras, sem filhos, cursando ensino médio e residentes em áreas urbanas. 

O transtorno alimentar prevalente no estudo de Palma et al. (2013) foi a 

anorexia nervosa, que pode levar a quadros de desnutrição e causar graves 

consequências nos sistemas orgânicos. Quando diagnosticada em adolescentes e 

crianças, apresenta gravidade ainda maior por influenciar diretamente em seu 

crescimento e desenvolvimento.  

Martinazzo et al. (2013) apresenta em seu estudo que, em geral, as mulheres 

manifestaram excesso de peso e risco muito alto para desenvolver doenças 

cardiovasculares. O consumo alimentar mostrou-se adequado para carboidratos e 

proteínas, no entanto, não atingiu as recomendações mínimas de gorduras saturadas, 



   
 

   
 

monoinsaturadas e poli-insaturadas, bem como dos micronutrientes cálcio e vitamina 

D. 

Para Garcia et al. (2013), o risco nutricional não apresentou diferenças 

significativas entre os sexos. No entanto, identificou-se diferenças relacionadas à 

idade. É possível observar que quanto maior a faixa etária dos pacientes, maior é a 

prevalência de alto risco nutricional, que pode chegar a 54% em pacientes idosos 

(mais de 60 anos). 

Esses dados estão alinhados ao estudo de Moura et al. (2020), que apresenta 

a incapacidade para mastigar e deglutir, a perda de apetite e a idade superior a 60 

anos como fatores de risco importantes no desenvolvimento do quadro de 

desnutrição. Ainda, existem fatores inerentes ao processo fisiológico do 

envelhecimento, como a atrofia muscular e perda dentária, que aumentam a 

vulnerabilidade da população idosa.  

O estado nutricional dos idosos avaliados no estudo de Moura et al. (2020), 

demonstrou que 78,2% da amostra encontrou-se em quadro e ou em risco de 

desnutrição. De acordo com o índice de massa corporal (IMC) e circunferência do 

punho (CP), 34,5% da amostra apresentou baixo peso, enquanto que pela 

circunferência do braço (CB), 43,7% dos idosos manifestou algum grau de 

desnutrição. 

 Esse estudo foi limitado pela escassez de artigos abordando perfil nutricional 

e clínica escola de nutrição. Mostra-se necessário a ampliação de estudos sobre esse 

assunto, principalmente no Brasil, para que se possa delinear um perfil nutricional 

para a população brasileira com maior precisão. 

Para trabalhos futuros, sugere-se que seja feito um estudo transversal com 

pacientes atendidos na clínica escola da instituição, onde é possível obter dados 

necessários para traçar o perfil nutricional desta população. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ainda que os estudos envolvendo o atendimento nutricional em clínicas 

escolas sejam escassos, foi possível estabelecer o perfil nutricional de maior 

prevalência como: mulheres adultas, com sobrepeso e alto risco para desenvolver 



   
 

   
 

doenças cardiovasculares. Os fatores que podem ter contribuído para esse resultado 

são a condição socioeconômica e sociocultural, além de maus hábitos alimentares e 

sedentarismo.  
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