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INTRODUÇÃO 

Os maus hábitos alimentares são presença forte em nossa sociedade moderna onde o 

mais rápido e prático passou a ter prioridade sobre o mais saudável e nutritivo. O 

elevado consumo de guloseimas e produtos industrializados que oferecem alto valor 

calórico, junto a um baixo custo de aquisição, fez com que a grande parte da 

população brasileira aderisse tais produtos ao seu consumo básico diário, 

especialmente para pais que buscam satisfazer seus filhos de forma imediata.1 

Observa-se na atualidade a formação de vários padrões alimentares onde o padrão 

obesogênico refletem uma maior variedade de repercussões clínicas.2. Dentre as mais 

prevalentes está a Síndrome Metabólica em crianças e adolescentes que se 

caracteriza por alterações metabólicas como obesidade, dislipidemia e/ou hipertensão 

arterial, as quais resultam em Diabetes Melitus e Doenças Cardiovasculares em curta 

idade3. 

No Brasil estudos realizados pela Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 

verificaram que ainda há uma alta prevalência de casos de anemia e hipovitaminose 

onde, apesar do investimento em suplementação e micronutrientes, ainda é um grave 

problema de saúde publica brasileira4.Unindo essa prevalência aos hábitos atuais de 

alimentação irregular vemos a presença de casos de anemia com dislipidemia em 

crianças e adolescentes de baixo peso nos atendimentos atuais. 

Isso tudo se evidencia por meio de estudos estatísticos onde dados pela OMS 

mostram que a obesidade há aumentado de forma alarmante a nível mundial.3. E no 

Brasil, de acordo com a última pesquisa de Orçamento Familiar(POF), refere-se que 

aproximadamente 30% das crianças em idade escolar apresenta excesso de peso a 

POF também verificou o consumo alimentar e mostrou que a dieta apresentava 

elevado consumo de açucares e gorduras saturadas, com baixa ingestão de fibras e 

inadequação na ingestão de vários micronutrientes.4. Em um estudo realizado em 

Barra do Ribeiro, no Estado do Rio Grande o Sul verificou-se que o consumo de sal e 

alimentos ricos em sódio estavam relacionados a maior pressão arterial sistólicas de 

escolares da rede privada e pública.5.  

Agora por outro lado temos, no Brasil, pela Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 

a prevalência da Anemia em 20,9% das crianças e também de hipovitaminose A em 

17,4% das crianças, apesar de todo investimento governamental para suplementação 

dessas carências nutricionais. Dentro desse paradoxo resultado, que tem sua raiz em 

uma inadequada ingestão alimentar, seja por razões sócio econômicas ou 

simplesmente por um mecanismo compensador.1, e que apesar das medidas 

governamentais vinculadas a solução dessa problemática nota-se que ainda assim a 

população em geral não se conscientizou da importância de seus hábitos alimentares 

e de como eles refletem na saúde de suas crianças sendo ainda um desafio a ser 

vencido.4  

Este trabalho tem o objetivo de propor a criação de ações, centralizadas na ESF em 

conjunto com creches e  escolas, onde são captados os casos e estimulada a 

promoção, prevenção e tratamento. Ao reconhecer o resultado da má alimentação em 

crianças de 0 a 12 anos nas áreas de abrangência das ESF por meio de avaliações 

semestrais em creches e escolas promoveremos a educação para a saúde, prevenção 



e tratamento dos casos em conjunto com a família gerando uma melhor perspectiva de 

vida para a população local e um efeito multiplicador no país. 

OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho é estruturar um projeto de intervenção que visa identificar 

crianças com repercussões clinicas de má alimentação; promover hábitos alimentares 

saudáveis através da monitorização de crianças, as quais se incluirá o núcleo familiar, 

gerando assim saúde ao educar desde cedo e evitar suas consequencias tanto 

recentes quanto tardias. 

 METODOLOGIA 

Levando em conta a grande variedades de repercussões clínicas devido a uma má 
alimentação e o alto custo que isto implica no sistema governamental se faz 
necessária a elaboração de uma metodologia mais abrangente, onde prioriza-se a 
promoção e prevenção da saúde alimentar e infantil com a metodologias ativas de 
ensino-aprendizagem.6 e utiliza-se da Vigilância Alimentar e Nutricional- SISVAN 
como parâmetro para obtenção do diagnostico precoce dos possíveis desvios 
nutricionais.7.E para solucionar esta problemática unimos de forma prática e barata as 
ações de alimentação e nutrição na atenção básica.4, projeto alecrim.8, artigo 
atividade física e alimentação saudável em escolares brasileiros e dos cadernos de 
atenção básica saúde da criança. 

Este projeto inicia realizando-se um acompanhamento semestral de crianças de 0 a 12 
anos em escolas e creches, públicas ou particulares, localizadas nas áreas de 
abrangência das ESF com um trabalho divido em 4 fases, sendo a primeira e segunda 
fases realizadas nas escolas e creches no prazo de uma semana, “a semana da 
alimentação saudável”: 

1º Fase: Educação para a saúde. 

No mesmo período realiza-se palestras educativas dadas por nutricionista e/ou 
representantes da área da saúde utilizando de metodologia ativas de ensino-
aprendizagem compatíveis com o desenvolvimento infantil. 

Assim sendo para crianças de 0 a 4 anos as palestras serão direcionadas aos pais, 
para as crianças de 4 a 8 anos une-se as palestras com pais com trabalhos lúdicos e 
dinâmicos para as crianças, seguindo a metodologia ativa com: 

 1º“dinâmica de avaliação” 

Por meio de colagem de figuras avalia-se sem interferência o conhecimento da criança 
sobre quais seriam alimentos saudáveis ou não. 

2º minuto-cinema. 

Utiliza-se de instrumentos audiovisual para informações nutricional. 

3º momento-teatro 

Elaboração de uma peça teatral adaptada ao público do estudo 



4º Caixa dos sentidos 

Dinâmica com a colocação de uma urna com alimentos onde desperte o sentido táctil 
e a curiosidade.6 

Para as idades de 8 a 12 anos fixamos a aprendizagem em dinâmicas como palestras, 

gincanas, minuto cinema e momento teatro direcionado a essa faixa etária.6. 

2º Fase: Busca de casos com repercussões clínicas: 

Realiza-se: 

1º identificação de todas crianças: 

Nome, idade e sexo 

2º Avaliação por meio de medições e pesagem: 

Menores de 10 anos:  peso/Idade 

Altura/idade 

Peso /altura 

10-12 anos:IMC percentilar 

Somando-se um “Questionário básico sobre alimentação familiar e atividades físicas 

ou sedentárias” elaborado por nutricionistas e especialistas da saúde.( 6.sisvan) 

Para a classificação do estado nutricional se utiliza dos Pontos de Corte do SISVAN.7 

3º fase: Tratamento de casos: 

Realiza-se consultas mensais com a crianças e responsáveis durante 7 meses,.8 na 

qual busca-se dados como : 

Anaminese completa, focando em historia familiar e fatores de risco. 

Exame físico: avaliação antropométrica,etc 

solicitação de exames laboratoriais a partir dos 5 anos de acordo a cada caso.8 

Assim sendo, de acordo a cada caso realizamos o tratamento pertinente e  sempre 

com a indicação de boa conduta alimentar e atividade física.Se necessário realiza-se 

trabalho em conjunto com o NASF e/ou outras especialidades.4.11.10.9 

4º Fase:Manutenção: 

Consultas a cada 3 meses.8.9 

 

RESULTADOS ESPERADOS 



Em um prazo de 5 anos espera-se a diminuição de da prevalência de obesidade, 

hipovitaminoses, anemias, síndromes metabólicas e hipertensão arterial na infância de 

forma significativa.Gerando hábitos saudáveis que provoque um efeito multiplicador 

através de famílias, bairros, cidades e portanto da nação como um todo.4.10. 

 

Cronograma 

 

REFERÊNCIAS BILIOGRÁFICAS 

1. l Abra a felicidade 

2. Art. Iniqüidade 

3. Art acta biológica 

4. Revista MS-ações de alimentação e nutrição 

5. Ciência e saúde coletiva 

6. Validação metodologia aprendizagem 

7. Sisvan 

8. Projeto alecrim 

9. Efeito exerc fisic obeso.revisa amb 

10. Atividade física e alim.saudavel caderno MS 

11. Caderno de atenção básica 


