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INTRODUÇÃO

Mudanças do perfil nutricional e epidemiológico vêm ocorrendo no país: um declínio na desnutrição em contrapartida com
um aumento da obesidade e das doenças crônicas não- transmissíveis (DCNT), tais mudanças trazem de agravos à saúde
da população brasileira (MONTEIRO et al., 1995; BATISTA FILHO; RISSIN, 2003). 

Estudos mostram a eficácia de grupos educativos na mudança de hábitos alimentares e de estilo de vida, trazendo
mudanças no comportamento alimentar, maior prática de atividade física e redução do peso corporal (TEIXEIRA et al.,
2013).

Diante do exposto, faz se necessário a existência de grupos educativos que visem a mudança do estilo de  vida da
populção e a comprovação da eficácia dos mesmos.

OBJETIVOS:

Geral: Avaliar a eficácia de um grupo educativo em nutrição.

Específicos: Avaliar a perda de peso

                 Avaliar a redução de circunferência abdominal

                 Avaliar a mudança de hábitos alimentares 

MÉTODO: 

Local: Ubs Jardim Coimbra

Público Alvo: Pacientes acima do peso e com alteração de circunferência abdominal. Participantes: Pacientes do grupo de
Reeducação Alimentar oferecido na comunidade assistida pela UBS.

Ações: 1. Estratégia de divulgação do Projeto: O projeto será realizado com um grupo já existente, onde são realizadas
orientações com relação à alimentação, hábitos saudáveis, atividade física e cuidados psicológicos. Nesse grupo é
realizada a sensibilização dos pacientes com relação aos cuidados nutricionais. Os pacientes serão informados sobre o
projeto que será aplicado, afim de comparar os resultados obtidos ao longo da participação dos mesmos no grupo e os que
concordarem em participar terão seus resultados divulgados e incluídos na pesquisa.

2. Treinamento dos Profissionais: O grupo é aplicado semanalmente, e nos encontros são realizadas pesagens dos
pacientes e eventualmente realizada a medição da circunferência abdominal. Essa avaliação é realizada pela nutricionista
com auxílio da educadora física, ambas já adotando procedimento padrão de pesagem e medição de circunferência.

3. Processo de implantação do projeto: Ao iniciar no grupo, os pacientes recebem uma ficha de controle de peso, onde são
anotados os dados de peso e circunferência abdominal, além de estatura e IMC. A coleta de dados será realizada através
dessa ficha individual para posterior análise e comparação de dados iniciais x dados finais.

 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O monitoramento do projeto será realizado através de uma ficha onde serão avaliados os indicadores PESO, IMC e CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL, a
cada encontro os pacientes serão pesados, será coletada a estatura apenas uma vez (no início da participação do paciente no grupo) e bimestralmente
será coletada a medida de circunferência abdominal. Será analisado o período de 2 anos de participação do grupo.

 

RESULTADOS ESPERADOS

O presente estudo poderá trazer benefícios à população que se encontra com desvios nutricionais, através da
conscientização da eficácia de grupos educativos na promoção da saúde. 

 


