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Resumo
Objetivo – Avaliar a adesão ao tratamento nutricional de acordo com a caracterização dos pacientes da Clínica de Nutrição Escola da
Universidade Paulista, de modo a fornecer informações mais detalhadas acerca do público atendido e permitir o planejamento de ações
que favoreçam o seguimento do tratamento dietético. Métodos – Para averiguação dos dados as variáveis de interesse foram coletadas a
partir dos prontuários dos pacientes atendidos no período de janeiro de 2016 a junho de 2017, de ambos os sexos e de variadas faixas
etárias. Resultados – A maior parte dos pacientes (69%) não retornou para o recebimento do plano alimentar. Apenas 4% aderiram ao
tratamento sugerido e 1% permanece em acompanhamento regular. Conclusão – Diante do cenário observado, os dados de baixa adesão
reforçam a necessidade de que o processo de educação nutricional passe por mudanças estruturais, baseado em modelos de ensino que
criem possibilidades para a produção de resultados e não visem apenas a disseminação de conhecimento.

Descritores: Avaliação nutricional; Comportamento alimentar; Educação alimentar e nutricional

Abstract
Objective – To evaluate the adherence to nutritional treatment according to the characterization of the patients of the Nutrition Clinic
School of Universidade Paulista, in order to provide more detailed information about the public served and to allow the planning of
actions that favor the follow-up of the treatment. Methods – The variables of interest were collected from the charts of the patients at-
tending from January 2016 to June 2017, of both sexes and of various age groups. Results – Most patients (69%) did not return to the
food plan receipt. Only 4% adhered to the suggested treatment and 1% remained in regular follow-up. Conclusion – In view of the
observed scenario, low adherence data reinforce the need for the nutritional education process to undergo structural changes based
on teaching models that create possibilities for the production of results and not only aim at the dissemination of knowledge.

Descriptors: Nutricional assessment; Food behavior; Food and nutricional education

Introdução
A demanda por orientações nutricionais para perda

de peso tem aumentado nos últimos anos, fato que está
relacionado com a alta incidência de sobrepeso e obe-
sidade e com a busca pelo padrão estético magro idea-
lizado como modelo de beleza pela sociedade1,2. 
Sabe-se que o tratamento para perda de peso é em-

basado nas intervenções para modificação do estilo de
vida, na orientação dietoterápica, na prática de ativi-
dade física e em mudanças comportamentais. No en-
tanto, a porcentagem de pacientes que não consegue
atingir resultados satisfatórios com essas medidas con-
servadoras é alta3.
A baixa adesão dos indivíduos às prescrições dietéticas

é vista como um fator determinante do insucesso na
perda de peso almejada. No entanto, a não aderência
ao tratamento prescrito está atribuída a dificuldade na
mudança do estilo de vida e nos hábitos alimentares4. 
O conceito de adesão pode ser compreendido como

o conjunto de ações cujo principal objetivo é o segui-
mento de orientações, isto é, a frequência de consultas,
adesão os cuidados à terapia medicamentosa e não
medicamentosa e a conduta adotada pelo paciente5,6. 
Diversos fatores repercutem na adesão ao tratamento,

como as questões internas do próprio paciente em re-

lação à disposição e a motivação em submeter-se à te-
rapia, sua capacidade de adaptar-se a tratamentos es-
pecíficos, apoio social e a determinação do paciente
quanto ao esforço que pode fazer para alcançar seus
objetivos. Além disso, a relação paciente-profissional
interfere diretamente na adesão do indivíduo ao trata-
mento6.
O principal desafio dos profissionais da área da saúde

é a mudança, ou ao menos, a melhora do comporta-
mento alimentar, sendo considerada uma área com-
plexa que exige uma intervenção multidisciplinar e in-
terdisciplinar7. É necessário compreender que o
comportamento alimentar abrange outros aspectos
como, fatores nutricionais, demográficos, sociais, cul-
turais, ambientais e psicológicos. Além de fatores como
a mídia, preferências e hábitos alimentares, escolhas e
disponibilidade de alimentos que, na maioria das vezes,
também causam uma influência negativa no compor-
tamento alimentar8. 
A estratégia para a mudança comportamental deve

ser específica às necessidades e à situação de cada in-
divíduo. O paciente deve reconhecer que existe o pro-
blema e, principalmente, que existe de fato o desejo
de mudá-lo9. Ao se tratar de mudança de comporta-
mento são utilizadas técnicas de aconselhamento, 
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estratégias motivacionais e programas de educação nu-
tricional, assim como a estruturação de metas e con-
dutas realistas7. 
Comumente, as pessoas tendem a associar os ali-

mentos prazerosos como proibidos e os saudáveis como
obrigatórios, deste modo a dieta acaba se tornando
algo desagradável levando os indivíduos a abandona-
rem o tratamento. É neste momento que as dietas alter-
nativas ganham maior visibilidade, visto que estão as-
sociadas à ausência de sacrifícios e consequentemente
possuem melhor adesão pelos pacientes10.
As ações de educação alimentar e nutricional são

instrumentos importantes na promoção da saúde, pois,
induzem a população a refletir sobre o seu comporta-
mento alimentar por meio da conscientização sobre a
importância da alimentação para a saúde, permitindo
a transformação e o resgate dos hábitos alimentares
tradicionais11.
Considerando a complexidade do tratamento, sua

característica prolongada e a exigência quanto ao nível
de adesão para alcance dos objetivos, é fundamental
que as equipes de saúde identifiquem possíveis difi-
culdades e recorram a orientações terapêuticas simpli-
ficadas, direcionando e auxiliando no manejo compor-
tamental da adesão5.
Nesse contexto, o objetivo do presente estudo foi

avaliar a adesão ao tratamento nutricional de acordo
com a caracterização dos pacientes da Clínica de Nu-
trição Escola da Universidade Paulista, de modo a for-
necer informações mais detalhadas acerca do público
atendido e permitir o planejamento de ações que favo-
reçam o seguimento do planejamento dietético.

Métodos
Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo, rea-

lizado por meio dos dados obtidos de prontuários dos
pacientes atendidos na Clínica de Nutrição Escola da
Universidade Paulista, localizada na região central da
cidade de São Paulo. Para a realização do estudo foram
utilizados 300 prontuários de pacientes atendidos no
período de janeiro de 2016 a junho de 2017, de ambos
os sexos e de variadas faixas etárias. 
As variáveis de interesse — gênero, faixa etária, es-

tado nutricional, perda ou ganho de peso, comorbida-
des e número de retornos — foram coletadas a partir
da ficha de atendimento nutricional aplicada em pri-
meira consulta, a qual é constituída por dados socio-
demográficos, clínicos e antropométricos dos pacientes.
Após a primeira consulta, prosseguia-se ao agenda-
mento da antropometria, e posteriormente, da entrega
do cardápio, com intervalos de retorno variáveis entre
20 dias a 1 mês.
Como critério de inclusão participaram da pesquisa

todos os pacientes atendidos no ano de interesse, que
contribuíram com suas informações durante as consul-
tas, sendo excluídos participantes cujos dados dos pron-
tuários fossem insuficientes ou incompletos. 
O método de avaliação foi realizado por meio da

elaboração de um banco de dados composto por todos

os pacientes atendidos na clínica no último ano, com
as variáveis de interesse existentes nos prontuários dos
mesmos. A assiduidade dos pacientes às consultas nu-
tricionais foi quantificada de acordo com o número de
retornos que o paciente apresentou durante o acompa-
nhamento, de maneira que, o número 0 (zero) signifi-
cava que o paciente compareceu apenas uma vez à
consulta e não retornou para a avaliação antropomé-
trica e o recebimento da dieta; o número 1 (um) indi-
cava que o paciente recebeu a dieta, porém, não com-
pareceu às consultas de retorno e os números 2, 3, 4
em diante representavam o número de retornos que o
paciente apresentou após o recebimento do plano nu-
tricional.
Foi considerado assíduo, o paciente que retornou às

consultas 3 vezes ou mais após o recebimento da dieta,
totalizando acompanhamento de, no mínimo, cinco
ou seis meses, dependendo do intervalo entre os retor-
nos (20–30 dias).
Para a avaliação da adesão ao tratamento dietoterá-

pico, averiguou-se os pacientes que atingiram objetivos
de perda ou ganho de peso estipulado por eles mesmos
durante a anamnese, de modo que, consideravam-se
pacientes que aderiram ao tratamento aqueles que per-
dessem ou ganhassem no mínimo 3 kg, dependendo de
seu objetivo. Os índices de adesão também foram ava-
liados segundo o gênero, faixa etária e estado clínico.
Os dados foram estruturados em tabelas e gráficos

para melhor visualização dos resultados obtidos. Para
tabulação e análise dos dados foi utilizado o programa
Microsoft Excel, versão 2013.
A coleta dos dados dos prontuários de pacientes aten-

didos na clínica foi aprovada pelo diretor geral da ins-
tituição. O Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos da Universidade Paulista, aprovou a realiza-
ção desta pesquisa e a protocolou sob o parecer
2.340.489/17 CEP/ICS/UNIP, CAAE: 1 78701717.0.
0000.5512.

Resultados e Discussão
Foram analisados 300 prontuários de pacientes, sendo

que 77% eram de pessoas do sexo feminino. A idade
média dos pacientes foi de 34 anos variando entre 7 a
85 anos. Quanto ao estado nutricional, 37% da amostra
apresentaram obesidade em diferentes graus, sendo
mais prevalente a obesidade de grau I (25%) e o sobre-
peso (32%), dados que reforçam a tendência ao excesso
de peso (53,8%) e obesidade (18,9%) estimados pela
VIGITEL 201612.
Da assiduidade às consultas e adesão (Gráfico 1),

11% dos pacientes compareceram apenas para o rece-
bimento da dieta individualizada, 7% retornaram três
vezes ou mais após a entrega do plano alimentar, po-
rém, só 4% aderiram ao tratamento e alcançaram seus
objetivos. Sendo que, cerca de 96% dos pacientes não
aderiram ao tratamento prescrito. 
O número médio de retornos por pacientes foi de

dois retornos, sendo um para o recebimento da dieta e
outro posterior a entrega do cardápio. A qual se asse-

48 J Health Sci Inst. 2019;37(1):47-53Santos, MG



melha aos resultados encontrados por Callejon e Pa-
ternez13 em um estudo avaliando o retorno dos 298
pacientes atendidos em uma Clínica de Nutrição da
Universidade Municipal de São Caetano do Sul, no
qual se observou que 44,6% dos pacientes compare-
ceram as consultas apenas duas vezes.
Em relação à perda de peso (Gráfico 2), a maioria

dos pacientes perdeu menos do que 3 kg (3,33%), in-
cluindo aqueles que frequentaram às consultas 6 vezes
ou mais. Fato este que também foi observado em outros
estudos14,15.
A perda de peso foi inversamente proporcional ao

número de consultas, de modo que, pacientes que ti-
veram até 4 retornos (um para o recebimento da dieta
e mais três) perderam de 4-11 kg, enquanto aqueles
que apresentaram 7-8 retornos perderam até 3 kg. Os
pacientes que permaneceram em acompanhamento re-
gular (mais de 30 consultas) perderam mais de 10 kg.
Tendo em vista que uma dieta hipocalórica promove,

em média, uma redução de 500 kcal/dia, proporcio-
nando um déficit de 3500 kcal/semana, e que a consulta

na Clínica Escola da Universidade Paulista era remar-
cada a cada 30 dias, a perda de peso esperada para os
pacientes que frequentaram 6 consultas ou mais, tempo
correspondente a, no mínimo, 5 meses, seria em torno
de 10 kg. No entanto, os resultados demonstraram que
os pacientes perderam em média 4,22 kg, ou seja, ape-
nas 42,2% do esperado.
Outros autores também observaram que a perda de

peso dos pacientes por diferentes protocolos de dieta
hipocalórica foi inferior a 50% do esperado14,16.
Viana et al.17, destaca que as principais condições

para promover uma perda de > 5% de peso nos pa-
cientes, são maiores números de consultas e menor in-
tervalo entre os retornos.
Em relação à adesão segundo o gênero (Gráfico 3),

apesar da predominância do público feminino na pro-
cura pelos serviços de nutrição (77%) ser relativamente
maior do que a dos homens (23%), foi observado que
o público masculino apresentou melhor adesão ao tra-
tamento (12%). 

J Health Sci Inst. 2019;37(1):47-53 Adesão a dietoterapia por pacientes atendidos numa clínica49

Gráfico 1. Adesão ao tratamento nutricional por pacientes atendidos na Clínica de Nutrição Escola da Universidade Paulista, 2016-2017

Gráfico 2. Resultados de perda ou ganho de peso obtidos pelos pacientes que aderiram ao tratamento nutricional. Clínica de Nutrição Escola,
UNIP, 2016-2017
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Gráfico 3. Adesão dos pacientes ao tratamento nutricional segundo o gênero. Clínica de Nutrição Escola, UNIP, 2016-2017

Gráfico 4. Adesão dos pacientes ao tratamento nutricional segundo a faixa etária. Clínica de Nutrição Escola, UNIP, 2016-2017

Gráfico 5. Adesão dos pacientes ao tratamento nutricional segundo o estado clínico. Clínica de Nutrição Escola, UNIP, 2016-2017



A predominância das mulheres na busca pelos serviços
foi relacionada, por outros autores, à maior preocupação
com a estética e saúde em relação aos homens15,18.
Teixeira et al.19, acompanharam 158 mulheres adultas

com excesso de peso submetidas à terapia em grupo
para mudança de comportamento, e verificaram como
principais determinantes de desistência, nos primeiros
quatro meses do tratamento, a falta de tempo para a
participação, insatisfação com o programa, problemas
pessoais e limitações de saúde.
Os motivos pelos quais alguns indivíduos sustentam

comportamentos de adesão e não-adesão ainda não
estão bem estabelecidos. Estudos sugerem que um dos
fatores preditores que determinam a adesão é ser do
sexo masculino, além do grau de motivação pessoal,
ser mais ativo, ter idade avançada, apresentar IMC me-
nor, ausência de tratamentos anteriores e de história
familiar de obesidade19,20.
A ampla divulgação da Clínica de Nutrição na Uni-

versidade a qual pertence resultou em um número con-
siderável de estudantes (17-18 anos), classificados como
adolescentes, que procuraram pelos serviços (10%)
(Gráfico 4).
Entretanto, o grupo que demostrou maior assiduidade

às consultas (20%) e adesão ao tratamento (13%), foi o
grupo dos idosos (≥ 65 anos). As crianças (7-11 anos),
no que lhe concerne, não apresentaram índices de re-
torno e adesão, sendo que todas elas compreendiam
diagnóstico para sobrepeso ou obesidade, reforçando
a necessidade de um acompanhamento específico.
A literatura tem mostrado que, geralmente, jovens e

adultos possuem menor adesão quando comparado a
pacientes de idade mais avançada, uma vez que o
idoso tende a se preocupar mais com a saúde, e se
apega ao tratamento como possibilidade de prolonga-
mento da vida21,22.
Os adolescentes se caracterizam por não estarem

preocupados com a possibilidade de desenvolver doen-
ças em decorrência de uma má alimentação. Normal-
mente, esses indivíduos se interessam mais pela estética
e pela busca de resultados rápidos, contribuindo para
o não-seguimento da prescrição nutricional13.
A baixa adesão das crianças a terapia nutricional tem

sido discutida devido à dependência de cuidados, uma
vez que o seguimento do plano alimentar está vincu-
lado ao suporte familiar. A escolha, compra e prepara-
ção dos alimentos, o estabelecimento de horário para
as refeições e a presença às consultas dependem, so-
bretudo, do envolvimento da família no cuidado e fa-
vorecimento das condições para a adesão23,24.
Germann, Kirschenbaum e Rich25, realizaram um es-

tudo com crianças com sobrepeso e observaram que
quando os cuidadores estavam envolvidos na condição
experimental, os resultados eram mais favoráveis à re-
dução de peso e/ou manutenção da perda de peso.
Dentre as patologias referidas (Gráfico 5), houve pre-

dominância de pacientes portadores de hipertensão ar-
terial sistêmica (HAS) (10%) e Dislipidemia (9%) em
relação a pacientes portadores de diabetes mellitus tipo
2 (3%), fato que está relacionado com a alta prevalência

de HAS no Brasil (25,7%) e menor índice de diabetes
(8,9%)12.
Os pacientes que obtiveram maior índice de adesão,

bem como maior assiduidade as consultas, foram aque-
les que relataram ter duas comorbidades associadas
(20%) (Diabetes tipo 2 e Hipertensão ou Diabetes tipo
2 e Dislipidemia ou Hipertensão e Dislipidemia). Os
pacientes que referiram três comorbidades associadas
apresentaram boa assiduidade as consultas (17%), po-
rém, não demonstraram indicadores de adesão. Os de-
mais pacientes que apresentaram uma única comorbi-
dade não retornaram, ou compareceram apenas para a
entrega do cardápio.
Vários estudos destacam que a compreensão da gra-

vidade da patologia pelo doente está associada a uma
maior aderência a terapia nutricional. No entanto, as
doenças assintomáticas, o desconhecimento da impor-
tância do tratamento e as barreiras sociais e econômicas
podem influenciar na percepção favorável ou desfavo-
rável para a adoção das medidas terapêuticas, e prin-
cipalmente na motivação intrínseca para seguir pres-
crições restritivas e incompatíveis com o estilo de vida
atual desses indivíduos26,27.
Apesar da fundamentação do tratamento efetivo para

as doenças crônicas não transmissíveis, seu controle
encontra-se longe do considerado ideal devido à baixa
adesão às orientações propostas28,29.
É relevante que os educadores em saúde encorajem

os indivíduos portadores de comorbidades a assumir a
responsabilidade do autocuidado, de modo a incentivar
a encontrar, no âmbito de suas possibilidades, a adoção
de hábitos de vida saudáveis, e desta forma, promover
o controle e a prevenção de agravos de sua doença27.
O tempo escasso pode ter sido um dos fatores que

contribuiu para baixa adesão às consultas, uma vez
que os atendimentos são realizados em horários em
que parte dos pacientes estão exercendo suas funções
(das 8 às 10h ou das 14 às 16h), o que também explica
melhor aderência e assiduidade pelos idosos que cos-
tumam ter maior disponibilidade de horários.
O fato dos atendimentos serem realizados pelos es-

tagiários de nutrição, sob supervisão, e estes atuarem
na clínica apenas por um período curto de tempo difi-
culta o estabelecimento da relação profissional-pa-
ciente. ORTIZ e ORTIZ30, destacam que quanto mais
estreita for essa relação, melhor é a adesão; bem como,
quanto maior for o número de mudanças e a comple-
xidade do tratamento, menor os índices de aderência.
A maioria dos pacientes que atingiu objetivos de

perda de peso, deixou de comparecer às consultas por
estar satisfeito com os resultados e acreditar que não
precisava mais dos serviços, levando consequentemente
a recuperação do peso perdido.
Percebe-se que os pacientes buscam mudanças de

comportamento alimentar por tempo determinado
aliado a resultados rápidos. No entanto, a mudança
dos hábitos alimentares é complexa, a qual se deve as-
similar os novos hábitos ao cotidiano; não em determi-
nado período de tempo para se alcançar objetivos em
curto prazo15.
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As férias de julho, dezembro e janeiro, em que a clí-
nica permanecia fechada, foram um gatilho para uma
diminuição significativa na adesão, marcada pela re-
cuperação parcial do peso inicial.
A dificuldade de realização da dieta nos finais de se-

mana, festas e ocasiões sociais, revelada pelos pacien-
tes, é um fator desfavorável a adesão ao tratamento
nutricional, uma vez que as preparações ofertadas nes-
tes cenários, normalmente, são de alta densidade ener-
gética e baixo valor nutricional, favorecendo o ganho
de peso15.
As estratégias de educação nutricional devem ser ex-

ploradas de modo a promover uma motivação autô-
noma nos pacientes, tornando-os capazes de identificar
barreiras para o autocontrole e desenvolver mecanismos
para superá-las. Assim o indivíduo estará preparado
para fazer escolhas melhores diante dos desafios coti-
dianos e, portanto, obter resultados satisfatórios no tra-
tamento proposto 1. 

Conclusão
De modo geral, aderiram ao tratamento nutricional

idosos (≥ 65 anos), homens e pacientes que relataram
ter duas comorbidades associadas. Apesar da gratuidade
dos serviços, foi observado que grande parte dos pa-
cientes não conseguiu responder de forma eficaz à te-
rapia proposta, fato que pode estar relacionado com o
horário de atendimento da clínica, o intervalo entre as
consultas, a rotatividade de estagiários que não permite
o estabelecimento da relação profissional-paciente e o
período de férias e festas de fim de ano que contribuem
para uma diminuição significativa na adesão.
Diante deste cenário, a baixa aderência ao tratamento

reforça a necessidade de que o processo de educação
nutricional passe por mudanças estruturais, baseado
em modelos de ensino que criem possibilidades para a
produção de resultados e não visem apenas a dissemi-
nação de conhecimento.
Com base nisso, sugere-se que mais estudos sejam

explorados nesse campo, de modo a verificar a eficácia
dos meios implantados e contribuir para o planejamento
de ações que, de fato, favoreçam o seguimento do tra-
tamento nutricional, bem como, identifiquem os grupos
mais vulneráveis à não-adesão.
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