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RESUMO

A obesidade é considerada questão de saúde pública e como tal precisa ter devida 
atenção. Segundo a Organização Mundial de Saúde aponta como um dos principais 
problemas de saúde no mundo, O presente trabalho tem o objetivo de combater a 
obesidade infantil, por meio do emprego de educação escolar sobre os riscos da 
doença, conscientizando a criança sobre os hábitos que tem contribuído para o 
aumento da obesidade infantil, demonstrando meios de superá-la. Realizar ações 
que incluem palestras periódicas nas escolas, avaliação das crianças e de seu 
ambiente, orientando as crianças e seus responsáveis como enfrentar a obesidade.

 

Palavras-chave: Saúde Pública. Multifatorial. Obesidade Infantil. Breu Branco 



ABSTRACT

Obesity is considered a public health issue and as such needs to be given due 
attention. According to the World Health Organization points out as one of the main 
health problems in the world, The present work aims to combat childhood obesity by 
employing school education on the risks of illness, raising children's awareness of the 
habits they have contributed to the increase of childhood obesity, demonstrating 
ways to overcome it. Carry out actions that include periodic lectures in schools, 
evaluation of children and their environment, guiding children and their caregivers 
how to deal with obesity.

Keywords: Public Health. Multifactorial. Child obesity. Breu Branco.
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2 INTRODUÇÃO

O presente Plano de Intervenção foi elaborado em atenção ao crescente registro 

de aumento da Obesidade Infantil, já considerada doença epidêmica em razão das 

proporções que vem apresentando. Conforme simples definição de Golke (2016, p. 07) 

“[...] de maneira simplificada, a obesidade refere-se a um excesso de gordura corporal ou 

adiposidade. [...]”, embora seja facilmente compreendida, não tem sido igualmente 

superada por meio da sociedade.

Segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS e a Organização Pan-Americana 

da Saúde – OPAS, a obesidade infantil aumentou 10 vezes nas últimas 4 décadas.

As taxas de obesidade em crianças e adolescentes em todo o mundo 
passaram de menos de 1% (equivalente a cinco milhões de meninas 
e seis milhões de meninos) em 1975 para quase 6% em meninas (50 
milhões) e quase 8% em meninos (74 milhões) em 2016[...] 
(OMS/OPAS, 2017)

Evidenciando que o quadro de avanço da doença alcançou níveis teratológicos 

em todo o mundo, diante do exposto, tem-se um desafio que inevitavelmente deve ser 

enfrentado, sob pena de maiores danos a gerações futuras, dado que uma das 

consequências da obesidade infantil é a permanência na idade adulta e a prevalência de 

doenças cardiovasculares e metabólicas.

O excesso de peso na infância aumenta o risco de obesidade na 
adolescência e consequentemente na vida adulta, com graves 
consequências para a saúde. O aumento da incidência da obesidade 
pode ter impacto na expectativa de vida a ponto de interromper sua 
tendência de crescimento. [...] (ANS, 2017, p. 15)

A Associação Nacional da Saúde Suplementar - ANS alerta para o risco acerca da 

expectativa de vida, bem como prejuízo ao desenvolvimento. Acerca disso a Associação 

Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica - ABESO, faz a seguinte 

observação:

No Brasil, a obesidade vem crescendo cada vez mais. Alguns 
levantamentos apontam que mais de 50% da população está acima 
do peso, ou seja, na faixa de sobrepeso e obesidade. Entre crianças, 
estaria em torno de 15%. (ABESO)

Na região norte do brasil, entre os anos de 2008 - 2009 a estimativa segundo a 

Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF, era de que crianças entre 5 a 9 anos, 
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aproximadamente 25,65 % delas está com excesso de peso, assim como aquelas com 

idade de 10 a 19 anos com o percentual de 17,45 %, com excesso de peso.(IBGE, 2010).

A Educação em Saúde é fundamental para adesão a hábitos de vida 
saudáveis, e é preciso que os profissionais de saúde traduzam o 
conhecimento como forma de reduzir a lacuna entre as melhores evidências 
científicas e o “fazer” na Saúde. É um processo dinâmico, transparente e 
sistemático, que inclui a síntese, disseminação e intercâmbio das melhores 
evidências científicas no processo de decisão clínica, gerencial ou 
individual. (ANS, 2017, p. 39)

Ações devem ser realizadas para enfrentar este mal, não há como esperar que 

consciência sobre o estado de doença seja admitido sem intervenção de terceiros para 

isso. É fundamental que um processo educativo seja utilizado também como meio de 

prevenção da obesidade, as famílias devem se dispor para superar a obesidade, portanto, 

a educação deve além de ser repassada às crianças, ser intensificada por meio da 

conscientização e do apoio familiar.

Ainda, conforme a Associação Nacional de Saúde Suplementar - ANS, os fatores 

de risco para a obesidade infantil podem ser considerados ambientais, tais como dieta e 

atividade física; genéticos, sendo este composto por gasto energético e regulação do 

metabolismo e o fator programação metabólica que se compõe de crescimento e 

metabolismo intrauterino e de dieta e padrão de crescimento pós natal (ANS, 2017).

À face do relevante problema de saúde pública exposto, é que foi concebido o PI, 

apresentado por meio deste trabalho de conclusão de curso.

1.1 Aspectos gerais do Município de Breu Branco no estado do Pará

O município de Breu Branco, localizado no sudeste do estado do Pará, é uma 

cidade pequena, com uma população aproximada para este ano de 2018 de 64.738 mil 

pessoas, foi denominada Breu Branco em razão da elevada quantidade de arvores que 

produzem a resina do breu na região (IBGE, 2018).

 A cidade antes de sua emancipação por meio da Lei Estadual 5703/91 era uma 

vila, também denominada Vila de Breu Branco, e para a sua formação recebeu da 

Eletronorte a doação de casas de madeira, em que cerca de 1.200 pessoas foram 

transferidas para essas habitações. Ela está localizada na margem direita da Usina 

Hidrelétrica de Tucuruí, e à esquerda está a cidade de Tucuruí (IBGE).

Este município serviu de base para a concepção deste Plano de Intervenção, haja 

vista ser o local onde por sensibilidade foi possível apreender a urgente necessidade de 
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ações voltadas no sentido de enfrentamento da obesidade infantil. Foram infrutíferas as 

tentativas de quantificar o grau de seriedade da doença em razão de que não há dados 

que informam a sua realidade, justamente por não haver ações nesse sentido.

1.2 Estratégia Saúde da Família

As Estratégias Saúde da Família consistem em um modelo de assistência da 

Atenção Básica, foi concebida no intento de reorganizar a atenção básica no país, uma 

forma de trabalho que pode ampliar a extensão, consolidar e qualificá-la, importante 

ressaltar que as equipes de saúde da família são formadas por profissionais de várias 

áreas, tais como médicos, enfermeiros, assistentes sociais comunitários (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE). 

Esta característica facilita que as ações sejam bem sucedidas pois torna-se 

possível realizar um atendimento completo, segundo a última atualização do Portal 

Brasileiro de Dados Abertos (2018) o município de Breu Branco conta com um total de 7 

Equipes de Saúde da Família, que poderiam realizar ações contidas neste Plano de 

Intervenção alcançando as 29 escolas de ensino fundamental existentes no município, 

bem como outras 3 escolas de ensino médio (IBGE). 

Ademais a taxa de escolarização percebida até o ano de 2010, entre as crianças 

de 06 a 14 anos de idade era de 96 %, indicando a possibilidade de um alto alcance de 

crianças que poderiam fazer parte das ações deste Plano de Intervenção (IBGE).



13

2 JUSTIFICATIVA

Hodiernamente, depois de mudanças nos hábitos da sociedade, doenças que em 

tempos passados não tinham grande conhecimento social passaram a ter notoriedade. 

Uma delas, que é objeto deste trabalho é a obesidade infantil, já elucidada no tópico 

acima, em que deve-se levar em consideração vários aspectos que podem ser apontados 

como seus causadores, diante disto é importante trazer a lume que as mudanças sofridas 

pela sociedade são de grande relevância, tendo em vista as alterações em relação a 

hábitos alimentares, inclusão de alimentos industrializados às refeições, sedentarismo, 

entre outros que doravante serão explanados (FISBERG, OLIVEIRA, 2003, p. 107).

Insta salientar que se trata de problema de saúde pública, já sendo alvo de estudos 

e orientações de autoridades competentes no fito de mudar o quadro de evolução da 

doença. A obesidade durante a infância traz consigo consequências, podendo causar 

doenças ligadas a ela, tais como a hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, problemas 

cardíacos, entre muitos outros que podem até mesmo alcançar a vida adulta. Esta doença 

merece atenção da família, bem como das autoridades a quem compete saúde pública, 

haja vista que não é uma doença pouco acometida pela sociedade, a falta de atenção a 

ela propicia o seu crescimento, não se refere a questões estéticas, mas de condição de 

vida saudável (FISBERG, OLIVEIRA, 2003, p. 107). 

Em razão do exposto surge a necessidade de medidas que busquem evitar o 

aumento da incidência desta doença na infância, utilizando meio que alcance o maior 

número possível de crianças dentro dos municípios, portanto, uma proposta que se 

manifesta vantajosa é a inclusão de educação nas escolas sobre os riscos da obesidade, 

alcançando assim as crianças atingidas pela doença e prevenindo as que não a possuem. 
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Combater a obesidade infantil, por meio do emprego de educação escolar 

sobre os riscos da doença, conscientizando a criança sobre os hábitos que tem 

contribuído para o aumento da obesidade infantil, demonstrando meios de superá-la.

3.2 Objetivos específicos 

Propiciar conscientização sobre a obesidade infantil.

Redução do quadro de obesidade infantil na comunidade assistida. 
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4 METODOLOGIA

O projeto de intervenção foi concebido depois de realização de pesquisa 

bibliográfica para obtenção de conhecimento acerca da Obesidade Infantil, 

estipulando os fatores de riscos da doença para possibilitar uma proposta de 

intervenção ao problema de saúde pública salientado, por meio dos setores da vida 

das crianças que podem servir de suporte para superar a doença ou preveni-la, bem 

como orientar os meios que devem ser utilizados para o seu enfrentamento.

Para evidenciar as proporções que justificam a necessidade de intervenção 

foram utilizados números estatísticos que demonstram os níveis epidêmicos da 

doença.

Serão incluídas crianças, pais e responsáveis que frequentam escolas onde 

será aplicado o projeto.

As ações dentro das escolas devem contar com a equipe encarregada de 

orientar os alunos, será composta por profissionais habilitados para trabalhar com 

saúde da família, levando em consideração que todos os ensinamentos repassados 

às crianças devem ser informados aos pais, para que as orientações repassadas 

tenham continuidade e sejam colocadas em prática dentro dos lares.

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

5.1 Obesidade Infantil 
A obesidade, conforme já explanado neste trabalho, é uma doença que 

consiste no excesso de gordura corporal ou adiposidade, pessoas em todas as 

faixas etárias podem ser acometidas, haja vista que são diferentes variáveis que são 

determinantes para seu diagnóstico, pode ser classificada como obesidade exógena 

e endógenas, que serão explanados no tópico a seguir (GOLKE, 2016, p. 14).

Ainda segundo a ANS (2017, p. 11) “A obesidade é considerada uma doença 

crônica, multifatorial e o distúrbio nutricional mais comum na infância[...]”, ou seja, a 

na infância o risco da obesidade é grande, além disto é considerada crônica.
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5.2 Fatores de risco 

É necessário compreender que se trata de uma doença multifatorial, e esses 

fatores devem ser levados em consideração para o seu diagnóstico e tratamento. 

Fisberg e Oliveira (2003, p. 107) fazem a seguinte observação:

Vários fatores são importantes na gênese da obesidade, como 
os genéticos, os fisiológicos e os metabólicos; no entanto, os 
que poderiam explicar este crescente aumento do número de 
indivíduos obesos parecem estar mais relacionados às 
mudanças no estilo de vida e aos hábitos alimentares (9)

Os fatores podem ser exógenos e endógenos, sendo que este primeiro 

estaria ligado a fatores externos, e o segundo relacionado a fatores endócrinos e 

genéticos. Ainda segundo Golke o maior índice é de fatores exógenos, cerca de 

95% está ligada a fatores externos e apenas 5 % a fatores endógenos (GOLKE, 

2016, p.14 apud CARBALHO, 2013). Portanto, o risco é imensamente maior para 

crianças que não tem bons hábitos, aqueles que ela vai adquirindo no decorrer de 

sua caminhada, e que podem ser modificados de forma mais fácil, pode-se citar a 

alimentação pobre em nutrientes e rica em açúcar, a falta de exercícios físicos 

regulares associado a muitas horas de inatividade em frente a uma tela de televisão, 

horas de sono inadequadas, tudo isso cria um ambiente propício à obesidade.

A ANS (2017, p. 15) corroborando com o que foi informado acima, 

considera que além dos fatores biológicos que existe uma influência importante do 

ambiente de desenvolvimento da criança.

5.3 Doenças ligadas à obesidade infantil e prevalência permanente na idade 
adulta

A obesidade infantil resulta em exposição da criança em outras doenças que 

podem ser ligadas a ela, é o que assevera Melo “Uma grande preocupação médica é 

o risco elevado de doenças associadas ao sobrepeso e à obesidade, tais como 

diabetes, doenças cardiovasculares (DCV) e alguns cânceres.[...]”, o risco da 

obesidade infantil não se atém apenas a própria doença, existem outras doenças 

que podem ser desencadeadas ou mesmo agravadas pela obesidade.

A obesidade é considerada como o segundo fator determinante para algumas 

doenças, senão vejamos:
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O excesso de peso e a obesidade constituem o segundo fator 
de risco mais importante para a carga global de doenças e 
estão associados com várias doenças crônicas não 
transmissíveis - DCNT, como doenças cardiovasculares, 
diabetes, câncer de cólon, de reto e de mama, cirrose, entre 
outras. [...] (ANS, 2017, p. 09)

O problema aqui explanado é crítico, em razão do perigo de comorbidades 

associadas à doença, outrossim, pode ter como consequência a redução da 

expectativa de vida, gerando uma incapacidade funcional e aumentando a 

mortalidade do indivíduo. Pode ser informado como exemplo das doenças Diabetes 

Melito tipo 2; Doenças Cardiovasculares, tais como angina, infarto do miocárdio, 

insuficiência cardíaca congestiva, acidente vascular cerebral, hipertensão e fibrilação 

atrial; Doenças Respiratórias como a apneia, hipopneia; Doenças do Trato 

Digestório como a doença da vesícula biliar, pancreatite aguda, doença hepática 

gordurosa não alcoólica; Doenças Psiquiátricas (MELO). 

Acerca disto Fisberg e Oliveira salientam o seguinte:

Este fato é bastante preocupante, pois a associação da 
obesidade com alterações metabólicas, como a dislipidemia, a 
hipertensão e a intolerância à glicose, considerados fatores de 
risco para o diabetes mellitus tipo 2 e as doenças 
cardiovasculares até alguns anos atrás, eram mais evidentes 
em adultos; no entanto, hoje já podem ser observadas 
frequentemente na faixa etária mais jovem (1). Além disso, 
alguns estudos sugerem que o tempo de duração da obesidade 
está diretamente associado a morbimortalidade por doenças 
cardiovasculares (2) (FISBERG, OLIVEIRA, 2003, p. 107). 

Segundo a Moretzsohn (2017) possibilidade de uma criança chegar à idade 

adulta obesa é de 80% se os pais forem obesos, 80% se tiver sido um adolescente 

obeso, 50% se durante a vida escolar tiver sido obeso, 40% se um dos pais apenas 

for obeso e apenas 8% se  os pais forem magros, isso demonstra um padrão de 

ambiente que a criança foi exposta, se os pais são obesos levando em consideração 

os fatores externos e biológicos, a criança já será mais vulnerável, haja vista que em 

seu ambiente familiar todos possuem os hábitos alimentares propícios, não praticam 

atividades físicas regulares, ou seja, é depreende para si os mesmos hábitos dos 

pais. Isso apresente relativa dicotomia em relação às crianças que não tem nenhum 

dos pais obesos, em que o índice é de apenas 8%.

5.4 Problema de saúde pública
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 A obesidade já é considerada questão de saúde pública, e como tal precisa 

ter devida atenção.  A OMS aponta como um dos principais problemas de saúde no 

mundo, e conforme já mencionado neste trabalho nas últimas 4 décadas a 

obesidade aumentou em 10 vezes no mundo. Em diferentes estados de 

desenvolvimento a obesidade está presente. O Brasil está na posição de 77ª no 

ranking de obesidade no mundo (MELO).

O problema gerado pela obesidade não se restringe a pessoa, ele irá onerar 

mais o Estado que terá que investir em medicamentos, profissionais e ações para 

tratar a doença já instalada. A obesidade tem sérias consequências, ela pode 

agravar ou desencadear doenças, e ainda deve-se ter em mente que as crianças 

hoje obesas, possuem grandes chances de chegarem a vida adulta obesas, 

alimentando uma cultura da obesidade, dado que de acordo com o que foi aludido 

no tópico anterior as crianças que possuem pais obesos tem chances imensamente 

maiores de serem obesas, em relevante dicotomia com os percentuais das crianças 

que possuem pais magros, que é de apenas 8%.

Ademais, por já ter chegado a proporções epidêmicas não se pode buscar 

sanar o problema somente tratando os doentes, tem-se a necessidade de prevenir, 

para que adiante gradativamente uma cultura de bons hábitos se instale na 

sociedade, por meio de uma construção social, de cuidados e consciência.
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

O Plano de Intervenção está sendo proposto no intuito de combater a 

obesidade infantil realizando ações dentro das escolas que repassem às crianças 

conhecimentos acerca da obesidade, possibilidades de tratamento e prevenção da 

doença, de forma a criar uma cultura de bons hábitos, superando a atual condição 

de doença epidêmica e evitando que estas crianças cheguem a idade adulta em 

uma situação de prevalência permanente da doença.

O caráter multifatorial da doença e a necessidade de 

implementação de políticas intersetoriais consiste na principal 

premissa para o enfrentamento da obesidade no âmbito da 

Saúde Suplementar. Para tanto, é necessário o envolvimento 

dos diversos atores com papéis específicos que precisam se 

complementar, sendo eles: beneficiários, conselhos 

profissionais, empresas contratantes de planos de saúde, 

meios de comunicação, operadoras de planos de saúde, 

escolas, órgãos governamentais, pesquisadores, prestadores 

de serviços, sociedades de especialistas e 

universidades(ANS,2017, P. 12)

Como é possível inferir por meio da observação feita acima pela ANS, a 

obesidade deve ser enfrentada por meio de políticas intersetoriais, considerando 

esta a principal premissa para o seu combate.

6.1 Formação e preparação de uma equipe (terceiro passo)

A obesidade infantil possui vários fatores que criam um ambiente propício, daí 

depreende-se que ela deve ser enfrentada da mesma forma, em todos os setores da 

vida da criança que estão criando esse ambiente, sejam estes exógenos ou 

endógenos.

Diante disto, surge um desafio ao seu tratamento e prevenção, identificar 

esses fatores de risco, depois disto preparar ações combinadas de enfrentamento.

O primeiro passo a ser tomado seria organizar uma equipe de Saúde da 

Família, que conste com médicos pediatras, enfermeiros, assistentes sociais, 

nutricionistas e professores que tenham afinidade com a área, proporcionando 

conhecimento sobre a obesidade infantil e buscando os melhores meios de 
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combater a obesidade infantil, levando em consideração todos os fatores que 

envolvem a doença.

6.2 Ações Programadas (quarto passo)

Após a organização da equipe que irá proceder com as ações dentro das 

escolas, devem ser estipuladas metas para a equipe, uma programação de ações 

em conjunto com as Secretarias de Educação Municipais, e com os responsáveis de 

cada escola que fará parte, incluindo inicialmente palestras mensais nas escolas 

sobre as doenças desencadeadas e agravadas pela obesidade, a possibilidade de 

prevalência permanente na idade adulta, exposição de dos fatores de riscos da 

doença, bem como realizar uma avaliação periódica que deve ser estipulada pela 

própria equipe quando realizarem a programação das ações.

As crianças que apresentarem obesidade também devem ter orientação dos 

hábitos alimentares de um profissional nutricionista para enfrentar a doença, bem 

como sobre a necessidade de praticar atividades físicas regulares e se necessário 

outras orientações de um pediatra, nos casos em que a criança apresentar alguma 

doença ligada a obesidade.

Ademais, devem ser programadas ações que tenham necessariamente 

envolvimento das famílias, para avaliar os fatores de risco presentes no âmbito 

familiar, e orientar os responsáveis em como proceder para criar uma cultura de 

bons hábitos dentro dos lares, como exemplo pode-se mencionar a redução de 

horas que a criança fica em frente à televisão, também orientar acerca das horas 

adequadas de sono.

6.3 Reconhecimento e orientação sobre os fatores de risco (quinto passo) 

Conforme já elucidado neste trabalho, o risco de crianças obesas 

permanecerem obesas até a idade adulta aumenta conforme os fatores de risco 

endógenos e exógenos, sabe-se que o fator que mais contribui para a obesidade é 

exógeno, ou seja, são fatores externos, ambientais.

Dito isto, o que se infere é a necessidade de mudança dos hábitos que a 

criança possui, por isso devem ser orientadas as famílias sobre os fatores que são 

propícios para a obesidade na infância, e como também já foi explanado, a 

obesidade é uma doença multifatorial, portanto deve-se observar todos os fatores 
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que integram os hábitos da criança para então seguir à orientação adequada para 

ela.

6.4 Avaliação dos resultados nas escolas (sexto passo)

Durante o período de um ano as ações devem ser desenvolvidas nas escolas, 

as equipes que irão ministrar devem construir uma avaliação periódica das crianças 

obesas levando em conta os fatores de risco, conforme a programação das ações, 

essas avaliações devem acompanhar a orientação que devem ser repassadas aos 

pais.

Ao final do ano a equipe deve realizar uma avaliação geral sobre os 

resultados obtidos com a educação escolar, e a orientação familiar. Apontando quais 

os fatores prevaleceram na escola onde foram realizadas as ações, e elaborando um 

relatório dos resultados obtidos.  Sendo o resultado positivo para enfrentar a doença 

as equipes devem permanecer realizando as ações e ampliar os campos de 

trabalho, promovendo as ações em outras escolas e sendo necessário melhorando 

as propostas iniciais de ações.
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Quadro 1 – Operações sobre o “Reconhecimentos e orientação sobre os 
fatores de risco” relacionado ao problema “Enfrentamento da obesidade 
infantil”, nas escolas.

Reconhecimento
s e orientação 
sobre os fatores 
de risco

É imprescindível para o enfrentamento da obesidade infantil que sejam 
reconhecidos os fatores de risco, e que depois de reconhecidos ocorra a 
orientação adequada a cada caso concreto.

Ações  Realizar ações que incluem palestras periódicas nas escolas, avaliação 
das crianças e de seu ambiente, orientando as crianças e seus 
responsáveis como enfrentar a obesidade.

Inclusão de 
educação escolar 
sobre a obesidade 
infantil

 Consiste em introduzir nas escolas a educação escolar sobre os riscos da 
obesidade e demonstrar as formas de enfrentar a doença.

Resultados 
esperados

Espera-se que ocorra a redução dos números de criança com obesidade 
infantil, bem como prevenir as outras sobre os riscos da doença.

Produtos esperados  Dentro de um ano as ações devem ser realizadas nas escolas, após deve 
ser realizado um relatório informando os resultados almejados, com 
redução da obesidade infantil dentro do campo onde serão realizadas as 
ações.

Recursos 
necessários

Estrutural: Médico especializado em saúde da família, Nutricionista, 
Enfermeiro, Assistente Social, Professor de Educação Física, Direção 
Escolar.

Cognitivo: Os profissionais acima mencionados devem ter amplo 
conhecimento sobre a obesidade infantil.

Financeiro: Recursos para impressões de folder e fichas de avaliação.

Político: Cooperação entre as Secretarias de Saúde e Educação 
Municipais.

Ações estratégicas Se dentre as crianças acompanhadas, forem diagnosticadas alguma das 
doenças ligadas a obesidade, a criança deve ser direcionada ao profissional 
capacitado para realizar o tratamento adequado.

Prazo 1ano

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações

Avaliação Periódica das crianças conforme a realização das ações, ou seja 
mensais, bem como dos lares das crianças que apresentarem a obesidade 
para identificar os fatores de risco e proceder à orientação adequada.

Fonte:
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta de enfrentamento da obesidade infantil por meio da educação 

escolar, alcançando o maior número possível de crianças em um ambiente que 

podem apreender informações suficientes por meio de ações programadas e 

acompanhamento familiar das crianças obesas.

 Prevenindo às crianças não obesas, orientando por meio de profissionais das 

áreas que envolvem os fatores de riscos, informando as possibilidades de evitar a 

obesidade infantil. 

A obesidade infantil por ser multifatorial, faz-se necessário que seja 

enfrentada por meios de todos os setores que estão envolvidos, no seio familiar 

onde a criança cria seus hábitos alimentares, na escola que é o local onde ela irá 

obter conhecimento e assim formar parte de seu desenvolvimento, ou seja, um 

conjunto de ações envolvendo a vida escolar, familiar em conjunto com os 

profissionais da saúde, equipe que irá conduzir a intervenção para enfrentamento da 

doença. 
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