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AJUDANDO COM O CONTROLE DA DIETA
Crianças com Síndrome de Prader-Willi na Escola
Karen Murphy. M.S., R.D - Betty Lucas, MHP, R.D. - Universidade de Washington, Seattle, Washington. 

O que é a Síndrome de Prader-Willi (SPW)?

A síndrome de Prader-Willi (SPW) é um distúrbio 
genético caracterizado por hipotonia (baixo tônus mus-
cular) e nutrição deficiente na infância, puberdade in-
completa, baixa estatura, problemas de comportamento 
e algum grau de retardo mental ou dificuldade de apren-
dizagem. Alimentação deficiente e problemas no desen-
volvimento devidos à hipotonia nos primeiros meses de 
vida podem se tornar uma preocupação mais tarde, com 
uma compulsão por comida, que freqüentemente resulta 
em obesidade extrema.  

Crianças portadoras de SPW são em geral sociáveis, 
extrovertidas e revelam grande desejo de agradar os 
adultos. A maioria possui ótimo senso de humor e de 
empatia. Elas também podem ser persistentes, perseve-
rantes, teimosas e muito egocêntricas.

Transições e mudanças podem ser desafios para elas.

A SPW é um defeito inato não-hereditário cuja inci-
dência é de uma em cada 12 mil a 15 mil pessoas, sendo 
encontrada em ambos os sexos, sem associação com 
raça ou grupo étnico específicos, classe socioeconômica 
ou região geográfica.

Quais são as Preocupações Nutricionais?

A maioria das crianças com SPW é incapaz de se sentir 
saciada. Por isso, elas sentem um impulso contínuo para 
comer, e continuarão a comer enquanto a comida estiver 
disponível. Dessa forma, com o apetite nunca satisfeito, 
o peso excessivo começa a se acumular desde a primeira 
infância, se não houver nenhuma intervenção externa.

As crianças com SPW necessitam menos energia (ca-
lorias) em comparação a outras de mesma idade, altura e 
sexo. Portanto, é necessário um consumo menor de ener-
gia para manter o peso adequado em relação à altura.

Para isso, essas crianças precisam de uma cuidadosa e 
constante supervisão com relação à alimentação, porque 
são extremamente espertas e rápidas para obter alimento.

O ganho de peso excessivo pode desencadear proble-
mas médicos, tais como diabetes, doenças cardíacas e 
asma, que tendem a aparecer durante a adolescência, 
caso o peso não seja controlado por todos os envolvidos 
em seu dia-a-dia.

Se o ganho de peso alcança o estágio de obesidade 
mórbida, pode ser potencialmente fatal.

Quais são as Questões Escolares relativas à Nutri-
ção e Comportamento Alimentar?

A maioria das crianças com SPW deve ser super-
visionada durante todo o tempo, visto que a comida 
pode ser encontrada em todo lugar hoje em dia. Essa 
supervisão inclui o período anterior, durante e após a 
escola, durante o almoço e no intervalo entre as aulas. 
Sem supervisão, a criança pode ser capaz de pegar a 
comida de outros, revirar latas de lixo, roubar comida 
de um armário ou geladeira, ou comprá-la na lancho-
nete da escola ou em máquinas automáticas. Quando 
mais velhas, podem roubar dinheiro para comprar 
comida, pedir que amigos lhe consigam alimento ou 
aceitar comida que seus colegas não querem mais.

Algumas escolas disponibilizam serviços de auto-
atendimento em seus refeitórios (self-service), em 
que a criança se serve sozinha. Essa modalidade pode 
ser um problema para portadores de SPW, já que, sem 
supervisão, eles podem se servir de grandes porções 
de alimento. Por isso, precisarão de ajuda e de uma 
supervisão muito cuidadosa para saber se a quantida-
de de que eles se servem é apropriada às suas neces-
sidades calóricas.

A adolescência com mais independência traz de-
safios ainda maiores quanto ao controle de acesso 
ao alimento, tanto em casa quanto na escola. Pro-
porcionar uma supervisão da alimentação e da dieta 
ao mesmo tempo em que se permite que eles tenham 
oportunidades para fazer boas escolhas de alimentos, 
pode ajudar a definir o cenário para o sucesso ao lon-
go de toda a vida.

Uma Criança com SPW pode Participar do Pro-
grama de Alimentação Escolar? 

Sim, nos Estados Unidos, todas as crianças com 
necessidades especiais podem solicitar um almoço 
escolar diferenciado, se for preciso, de acordo com 
a seção 504 do Ato de Reabilitação de 1973 e o Ato 
Educacional de Indivíduos Portadores de Incapaci-
dades (IDEA). Uma prescrição por escrito sobre a 
modificação da dieta da criança pode ser solicitada 
ao profissional médico envolvido no caso, devendo 
incluir a condição médica, as razões da restrição ali-
mentar e substituições adequadas.(p. ex., alteração da 
textura, alimentos excluídos, alteração do consumo 
energético).

Receber refeições escolares modificadas, de baixo 
valor calórico, é bastante apropriado para crianças 
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com SPW. Se as escolas locais de sua cidade não 
estiverem familiarizadas com essas refeições esco-
lares modificadas, pais e educadores devem contatar 
os órgãos locais de nutrição/educação para maiores 
orientações. Nos Estados Unidos, há o Programa de 
Nutrição Infantil da USDA (Programas Nacionais de 
Desjejum e Almoço Escolar); alguns estados desen-
volveram formas de refeições modificadas que podem 
ser fornecidas ao profissional médico.

Crianças com SPW apresentam um requerimento 
de energia de aproximadamente 8(9 kcal/cm de altura 
para perda de peso, e de 10(11 kcal/cm para manu-
tenção, o que corresponde a aproximadamente 20% 
a 30% menos do que a recomendada para as crianças 
do mesmo sexo e idade. Apesar das faixas de ingestão 
adequada variarem, a maioria dessas crianças precisa-
rá de uma quantidade específica de energia em cada 
refeição. Durante o período na escola, por exemplo, 
uma criança pode precisar de um desjejum de 200 
kcal, um almoço de 300 kcal e um lanche de 100 
kcal. Na verdade, existem muitas maneiras de reduzir 
o nível de energia no almoço na escola e também de 
substituir por alimentos similares.

Para mais exemplos, acompanhe a tabela: 

Como um Plano de Educação Individualizado (PEI) 
Pode Ajudar Crianças com Síndrome de Prader-
Willi a Alcançar seus Objetivos Nutricionais? 

O PEI é um plano por escrito que descreve as metas 
educacionais e os objetivos para um estudante, modifi-
cações e/ou adaptações do programa, além de serviços 
que serão fornecidos. Por lei, os pais são membros da 
equipe que forma esse plano. Para crianças recém-nas-
cidas e até os 3 anos, o plano é chamado de Plano de 
Serviço para a Família Individual (IFSP).

A seguir, há exemplos de objetivos nutricionais que 
podem ser incluídos no PEI ou no IFSP para  uma 
criança com SPW: 

• A mãe de Sarah prepara lanches individuais para sua 
filha. Em ocasiões especiais (ou seja, feriados e fes-
tas de aniversário, por exemplo), Sarah pode comer 
1/2 porção de um só doce, e essa informação será 
passada para a família.

• Comida não é usada como recompensa para LaMar. 
A professora dele anota as porções de alimento que o 
menino ingeriu no desjejum e almoço em um diário, 
que depois é enviado aos pais.

• Como as refeições na escola de Rachel são servidas 
no estilo self-service, a professora ajuda a servir suas 
refeições. Seus pais revisam o cardápio mensal da es-
cola com antecedência e indicam alimentos e porções 
apropriadas (p. ex.:  1/2 porção de espaguete,  leite 
desnatado em vez de integral).

• A enfermeira da escola pesa Ashley mensalmente, 
anota seu peso em uma tabela de crescimento apro-
priada e envia os dados para a família.

• Michael é supervisionado todo o tempo, antes e de-
pois da escola, na sala de aula, durante o almoço e 
nos intervalos de aulas.

• Adam recebe no refeitório da escola, seu almoço es-
colar modificado de 350 calorias, de acordo com sua 
prescrição dietética.

• O treinamento vocacional de Armando na escola ou 
em sua comunidade não inclui serviços de alimenta-
ção ou locais onde há acesso à comida.

• Joshua will participate in adaptive PE three times a 
week.

Resumo
Crianças com SPW devem ser supervisionadas todo o 
tempo; elas podem ser muito espertas e rápidas para 
conseguir comida!
Alimento não deve ser usado como reforço na sala de 
aula. 
Pais e funcionários da escola precisam trabalhar juntos 
para alcançar os objetivos nutricionais da criança.
As necessidades nutricionais e o controle da dieta podem 
ser incorporados em um palnejamento da vida escolar.
Crianças com SPW podem participar do programa de 
alimentação escolar recebendo  refeições com baixas 
calorias.

CALORIAS EM ALIMENTOS COMUMENTE 
SERVIDOS*

ALIMENTO CAL. SUBSTITUTO CAL. REDUÇÃO 
CALÓRICA

230 ml Leite 
integral

150 Leite desnatado 90 60

Galinha frita 
(4 nuggets ou 
1/2 peito)

200
Galinha assada 
(1/2 peito sem 
pele)

150 50

Sorvete de 
baunilha
(1/2 xícara)

150

Frozen iogurte 
de baunilha ou 
sorvete com 
redução de 
gordura

100 50

1 porção de 
Apple Cobbler

300
Molho de maçã 
sem açúcar (1/2 
xíc.)

55 245

20 batatas 
fritas

235 1/2 batata assada 105 130

Taco com 
queijo

370 Taco sem queijo 270 100

Cookie Grande 
com Manteiga 
de Amendoim

150
10 Biscoitos tipo 
Cracker

115 35

Pão de banana 
(1 fatia)

200 1 banana 100 100

Molho tipo 
Ranch (1 col-
her se sopa)

95
Molho tipo 
Ranch com 
Baixas Calorias

40 55

* Calorias obtidas de Food Values, Bowes and Church, 1984


