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RESUMO 

 

A obesidade é definida como o acúmulo anormal ou excessivo de gordura que 
pode prejudicar a saúde e está sendo considerada como um grande problema 
entre crianças e adolescentes dos países ocidentais. Vários fatores podem ser 
atribuídos a este aumento, entre os quais estão: os hábitos alimentares não 
saudáveis e o sedentarismo. Além disso, o ambiente familiar compartilhado e a 
influência dos pais nos padrões de estilo de vida dos filhos, incluindo a escolha 
de alimentos e o nível de atividade física exerce forte influência sobre o estado 
nutricional de sua prole. O Programa Saúde na Escola (PSE) resulta do 
trabalho integrado entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, na 
perspectiva de ampliar as ações específicas de saúde aos alunos da rede 
pública de ensino. Diante disso, desenvolveu-se um projeto de intervenção com 
o objetivo principal de avaliar a influência dos pais nos hábitos alimentares dos 
escolares de uma escola municipal de Dourados/MS, diagnosticados com 
sobrepeso e obesidade segundo os dados do Programa Saúde na Escola 
(PSE). Através do desenvolvimento deste projeto de intervenção, identificou-se 
que tanto o estado nutricional quanto os hábitos alimentares dos pais 
coincidem com as características das crianças e adolescentes sobrepesos 
avaliados nesta instituição de ensino e que a escola é um ambiente propício e 
adequado para o desenvolvimento de práticas educativas, visando à promoção 
da saúde e a prevenção de doenças, possibilitando o controle de uma epidemia 
global que é a obesidade infanto-juvenil.  

 

Palavras-chave: hábitos; família; obesidade; criança; adolescente.  
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ABSTRACT 

 

Obesity is defined as abnormal or excessive fat accumulation that may impair 
health and is being considered as a major problem among children and 
adolescents in Western countries. Several factors can be attributed to this 
increase, among which are: unhealthy eating habits and sedentary lifestyles. 
Moreover, the shared family environment and parental influence on patterns of 
lifestyle of children, including the choice of food and the level of physical activity 
has a strong influence on the nutritional status of their offspring. The School 
Health Program (PSE) results of the integrated between the Ministry of Health 
and the Ministry of Education, in order to expand the specific health actions to 
students of public schools work. Therefore, we developed an intervention 
project with the main objective of evaluating the influence of parents in the 
eating habits of the students of a municipal school in Dourados / MS, diagnosed 
with overweight and obesity according to data from the School Health Program 
(PSE) . Through the development of this project intervention, it was found that 
both the nutritional state and the dietary habits of the parents coincide with the 
characteristics of overweight children and adolescents evaluated in this 
institution and that the school is a conducive and appropriate environment for 
the development of educational practices aimed at health promotion and 
disease prevention, allowing control of a global epidemic that is child and 
adolescent obesity. 

 

Keywords: habits; family; obesity; children; adolescent.  
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1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 

 

1.1 Introdução 

 

 A obesidade infantil pode causar problemas sociais, psicológicos e de 

saúde, além de estar associada às doenças crônicas no adulto. É definida 

como o acúmulo anormal ou excessivo de gordura que pode prejudicar a saúde 

e está sendo considerada como um grande problema entre crianças e 

adolescentes dos países ocidentais. O sedentarismo e a obesidade vêm 

crescendo de forma alarmante no mundo inteiro, deixando de ser uma 

preocupação meramente estética para se transformar numa epidemia global¹.  

 Atualmente, estima-se que 10% das crianças brasileiras sofrem de 

obesidade, evidenciando-se um aumento de 240% nas últimas décadas e 

segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) cerca de 16,7 

milhões de crianças abaixo dos cinco anos de idade estão acima do peso 2. No 

município de Dourados-MS a situação é alarmante, visto que os dados do V 

relatório consolidado do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN 

web) referentes ao ano de 2013 revelam que na faixa etária entre 5 e 10 anos, 

18,5% estão com estado nutricional de sobrepeso, 7,6% obesidade e 4,3% 

obesidade grave 3.  

 Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), referente aos 

anos de 2008-2009, a prevalência de excesso de peso (Índice de Massa 

Corporal – IMC/Idade ≥ 1 Escore Z) e de obesidade ((Índice de Massa Corporal 

– IMC/Idade ≥ 2 Escore Z) em crianças de cinco a nove anos foi de 33,5% e 

14,3%, respectivamente.  A prevalência de excesso de peso oscilou de 25 a 

30% nas regiões Norte e Nordeste e de 32 a 40% nas regiões Sudeste, Sul e 

Centro-Oeste4. 

 Ao analisar a situação de saúde da Estratégia Saúde da Família (ESF) 

43, pode-se identificar os seguintes problemas: 
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- Excesso de peso corporal na fase escolar;  

- Falta de conhecimento a respeito da importância do peso saudável, desde a 

infância; 

- Atividade física somente 1 vez/semana para os escolares; 

- Merenda escolar ofertada sem distinções entre patologias (excesso de peso, 

obesidade, diabetes, hipertensão, etc.). 

 A obesidade está se tornando um grande problema para as crianças e 

os adolescentes dos países ocidentais. O Brasil representa um país em 

transição nutricional, devido à substituição da desnutrição pela obesidade, os 

quais relacionam-se ao excesso e à inadequação do consumo alimentar. O 

excesso de peso e a obesidade têm sido encontrados com frequência a partir 

dos 5 anos de idade 4, 11. 

 Muitos estudiosos têm apontado que algumas crianças sofrem 

discriminação e estigmatização, o que prejudica seu desenvolvimento físico e 

psíquico, causando impacto negativo em sua qualidade de vida. Além disso, o 

excesso de peso traz outras dificuldades, como mudanças de humor, menor 

índice de empregabilidade, timidez e autoestima baixa.  

 As modificações das condições de vida da população exercem 

influência na dinâmica familiar e isso tem afetado a população infantil que vem 

sofrendo com o sedentarismo, gerando problemas de saúde, como a 

obesidade. A obesidade tem se transformado numa epidemia global 6.  

 As causas da elevada prevalência da obesidade infanto-juvenil são: 

- Maus hábitos alimentares; 

- Sedentarismo; 

- Aspectos culturais; 

- Estilo de vida; 

- Hábitos da família; 
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- Renda baixa; 

- Escolaridade dos pais; 

- Falta de conhecimento dos cuidadores. 

 As consequências deste problema para estas crianças e adolescentes 

são: 

- Aumento das doenças crônicas (Hipertensão arterial, Diabetes melitus e 

Obesidade no adulto); 

- Doenças articulares; 

- Dislipidemias; 

- Limitações para a realização de atividades físicas; 

 - Limitações físicas; 

- Baixa autoestima; 

- Depressão; 

- Morte precoce; 

- Doenças cardiovasculares. 

 Vários fatores podem ser enumerados como relacionados ao aumento 

da obesidade em crianças, tais como: alimentos com alto valor calórico, 

aumento do tamanho das porções, aumento do tempo gasto em frente à 

televisão, videogame, computador e diminuição das atividades com maior 

gasto energético, levando cada vez mais ao sedentarismo. Além disso, o 

ambiente familiar compartilhado e a influência dos pais nos padrões de estilo 

de vida dos filhos, incluindo a escolha de alimentos e o nível de atividade física 

5,6. 

 O Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto 

Presidencial n° 6286, de 5 de dezembro de 2007, resulta do trabalho integrado 

entre o Ministério da Saúde  e o Ministério da Educação, na perspectiva de 

ampliar as ações específicas de saúde aos alunos da rede pública de ensino.   



 
   
 

11 
 

    Dentre as ações propostas pelo programa estão: a avaliação das condições 

de saúde, promoção e prevenção da saúde, educação permanente e 

capacitação dos profissionais monitoramento e análise da saúde dos 

estudantes. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), desenvolvida 

pelo IBGE mostrou que 57% dos escolares avaliados são inativos ou 

insuficientemente ativos em termos de prática física e que no aspecto 

alimentar, o consumo de guloseimas (balas, bombons, chicletes, doces, 

chocolates e pirulitos) e de refrigerantes supera a ingestão de frutas in natura 

semanalmente7.  

 Portanto, escolheu-se como problema central o excesso de peso entre 

os escolares da Escola Municipal Professor Manoel Santiago, de Dourados-

MS, avaliados no Programa Saúde na Escola (PSE). 
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1.2 OBJETIVO 

 

 

 Avaliar a influência dos pais nos hábitos alimentares dos escolares da 

Escola Municipal Professor Manoel Santiago de Dourados/MS, diagnosticados 

com sobrepeso e obesidade segundo dados do Programa Saúde na Escola 

(PSE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
 

13 
 

2. ANÁLISE ESTRATÉGICA 

 

 Na infância e na adolescência ocorrem a formação e a consolidação 

dos hábitos alimentares através da família, porém ao longo de sua formação, 

podem ocorrer modificações no comportamento alimentar associadas à 

escolaridade ou preferências individuais 7,8,9,10. 

 A alimentação possui papel fundamental na relação entre pais e filhos, 

sendo também um meio de troca de afeto, comunicação, interação e, por 

vezes, também de oposição. Os pais são os primeiros educadores nutricionais 

da criança, portanto, responsáveis pela formação do comportamento alimentar 

da mesma, e este fator interage com as predisposições genéticas e 

psicológicas à obesidade infantil 11. As escolhas dos pais sobre a alimentação 

influenciam as experiências de seus filhos, já que estes são seus dependentes. 

Estas escolhas incluem quando irão se alimentar, os contextos em que se 

alimentarão, quais alimentos e tamanhos de porções que serão colocados à 

disposição das crianças e as práticas que serão utilizadas para promover ou 

desencorajar sua alimentação12. 

 Portanto, o objetivo do presente estudo é de avaliar a influência dos 

pais nos hábitos alimentares dos escolares da Escola Municipal Professor 

Manoel Santiago de Dourados/MS, diagnosticados com sobrepeso e obesidade 

segundo dados do Programa Saúde na Escola (PSE). 
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3. IMPLANTAÇÃO, DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DA 

INTERVENÇÃO 

 

Segundo os dados do último censo (IBGE, 2010) o município de 

Dourados possui uma população de aproximadamente 196035 habitantes. A 

Atenção Básica está distribuída num total de 42 Estratégias Saúde da Família 

implantadas, o que representa uma cobertura territorial de 73,03% (DAB, 

2012). 

 Inicialmente, foi feito o contato com a diretoria da Escola Professor 

Manoel Santiago para que fizessem o convite aos respectivos pais ou 

responsáveis para os encontros.  

1º Encontro (18/11/13): Neste dia comparecem alguns pais, conforme pode-se 

observar na figura 1, os quais se apresentaram e também falaram sobre seus 

filhos, seus hábitos, sua história de vida, inclusive em relação ao controle do 

peso corporal pessoal e às patologias existentes na família.  
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 Posteriormente, os mesmos assistiram a um documentário denominado 

“Muito além do peso”, que aborda a obesidade infantil em geral, suas 

consequências, tratamento, aspectos nutricionais dos alimentos 

industrializados, os quais eram desconhecidos pela maioria dos pais, podendo 

ser notado pela expressão facial de espanto dos mesmos diante de alguns 

alimentos potencialmente prejudiciais.   

 As principais dúvidas relatadas pelos mesmos foram a respeito da 

quantidade de açúcar e sal dos alimentos industrializados, pois muitos deles 

acreditavam que não estavam prejudicando seus filhos comprando tais 

alimentos no dia-a-dia; além disso, não tinham noção da complexidade do 

tratamento da obesidade infantil e suas consequências até mesmo na infância, 

pois muitas doenças acreditadas como mais frequentes em adultos, atualmente 

já estão se manifestando em idades precoces e sua origem está nos hábitos 

alimentares e estilo de vida não saudáveis desde a primeira infância.  

 Por fim, estes pais foram submetidos à aplicação do questionário do 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), o qual consistiu de 

avaliação antropométrica e um questionário de frequência alimentar que segue 

abaixo: 
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2º Encontro (12/03/14): Inicialmente foi abordado sobre o resultado da 

avaliação nutricional dos pais, através de gráficos e questionamento oral  

quanto às mudanças conquistadas neste período com relação ao estilo de vida 

da família.  

 Uma das mães deu um depoimento muito interessante, onde contou a 

história de seu filho na luta contra a obesidade e que o mesmo já havia fefito 

acompanhamento inicial com esta profissional e atualmente estava fazendo 

acompanhamento nutricional no Pronto Atendimento Médico (PAM); segundo a 

mãe seu filho já estava apresentando complicações da obesidade, tais como 

hipertensão e dislipidemias. A mãe referiu que também estava fazendo uma 

reeducação alimentar e praticando exercícios com o filho a fim de motivá-lo a 

dar continuidade no tratamento e assim melhorar a saúde de sua família. Por 

fim, contou que ambos já haviam emagrecido e modificado seu estilo de vida.  

 Uma outra mãe até mesmo emocionou-se ao falar sobre seu peso 

corporal, referindo que engordou 40 kg na última gravidez, devido aos 

problemas conjugais quando se divorciou do marido, o que prejudicou muito 

sua auto-estima e fez com que não enxergasse o problema que estava se 

desenvolvendo com seus filhos, os quais já estavam sofrendo com o mesmo 

problema, além do sofrimento psicológico gerado pela separação dos pais.   

 Realizou-se também uma brincadeira do semáforo (Figura 2), onde 

estes deveriam colocar as figuras de alimentos abaixo dos sinais do semáforo, 

conforme seus conhecimentos: Verde (diariamente), amarelo (semanalmente) 

e vermelho (raramente). A partir desta atividade observou-se o quanto há 

dúvidas que permeiam a cabeça dos pais no momento de escolha dos 

alimentos, principalmente na identificação daqueles alimentos mais saudáveis. 

A dúvida mais frequente também foi em relação aos alimentos ricos em sódio e 

açúcar e qual a frequência que deveria ser consumido pela população. 

 

 

 



 
   
 

17 
 

                    

 

 No final do encontro, entregaram-se receitas nutritivas e de baixo custo 

que possibilitariam a inclusão de mais alimentos saudáveis, diante do custo 

que os mesmos apresentam, já que este fator foi referido como um dos 

principais problemas para a adesão à alimentação saudável.  Além disso, 

avaliou-se o peso corporal dos mesmos.  

3º Encontro (21/05/14): Além dos pais, estiveram presentes 2 funcionários da 

escola e 4 alunos do EJA, os quais tinham interesse na temática.  

 No primeiro momento realizou-se discussão a respeito da obesidade 

(infantil e do adulto), bem como dos fatores ambientais relacionados à doença. 

Enfatizou-se a importância da família na formação e consolidação de hábitos 

alimentares saudáveis, promovendo o controle do peso corporal.  

 Posteriormente, as estagiárias de Nutrição da Universidade Federal da 

Grande Dourados (UFGD) fizeram uma demonstração da quantidade de açúcar 

e sal nos principais alimentos industrializados consumidos pelos mesmos, tais 

como (sucos artificiais, refrigerantes, temperos prontos, macarrão instantâneo, 

balas, guloseimas, biscoitos recheados, salgadinhos, etc).  Muitos destes 

expectadores referiram consumir tais alimentos com frequência, 

desconhecendo a quantidade de sódio e carboidratos simples presentes nos 

mesmos e ficaram perplexos diante da quantidade calculada como  
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preconizada para consumo diário e o quanto a maioria dos brasileiros consome 

por dia, fatores que explicam de certa forma a gravidade de tais hábitos 

alimentares para a expansão da obesidade como um problema de saúde 

pública.  

 Em seguida, foi aplicado o método de Escala de figuras que compara 

medidas objetivas de peso e altura com uma escala progressiva de figuras 

numeradas de 1 a 9.  A partir dessa aplicação, notou-se que muitos destes 

indivíduos estão com uma visão distorcida a respeito de seu peso corporal real, 

tanto para baixo quanto para cima na escala de Figuras de IMC, o que aponta 

a necessidade de vigilância e conscientização destes pais quanto ao seu peso 

corporal, permitindo a visualização do peso corporal real de seus filhos, sem 

equívocos ou distorções. 

 Através dos resultados obtidos pela estratégia de Educação em Saúde, 

foi possível identificar a escola como parceira e um local propício para o 

desenvolvimento desta atividade educativa, a fim de promover a Saúde da 

Família de seus escolares. Além disso, percebeu-se a importância da 

abordagem dos pais na prevenção de doenças e na promoção da saúde dos 

escolares com sobrepeso e obesidade.  

 Os temas debatidos puderam contribuir para a reflexão dos pais quanto 

ao seu estilo de vida e o reflexo na saúde dos filhos, gerando significância para 

os mesmos, o que pôde ser comprovado em seus depoimentos: 

 “Eu aprendi muito sobre os alimentos, gostei muito do que foi falado e 

agradeço muito a vocês por essa oportunidade” (S.; W). 

 “Eu ......acho muito bom é dar continuação muito bom mesmo”. 

 “Como educadora acho excelente este trabalho, tendo em vista o 

grande índice de obesidade infantil, e a escola tem um papel fundamental no 

controle da mesma e também como meio de informação para os alunos” (Z.). 

 “Foi excelente e tirou muitas dúvidas a respeito da alimentação e como 

futuro educador foi inspirador para passar adiante as boas práticas de uma vida 

saudável” (F. S.). 



 
   
 

19 
 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Através do desenvolvimento deste projeto de intervenção, identificou-

se que tanto o estado nutricional quanto os hábitos alimentares dos pais 

coincidem com as características das crianças e adolescentes sobrepesos 

avaliados nesta instituição de ensino.  

 Notou-se também uma distorção da imagem corporal que os pais 

apresentam em relação ao seu estado nutricional, comparando ao seu Índice 

de Massa Corporal (IMC) real e que isso pode estar influenciando sobre a sua 

percepção em relação ao estado nutricional de seus filhos, subestimando a 

gravidade da obesidade e suas consequências. 

 A escola tem papel primordial tanto na formação quanto na 

consolidação dos hábitos alimentares destes alunos, promovendo o 

empoderamento dos mesmos para a escolha consciente dos alimentos que 

farão parte de sua alimentação e isso influenciará sobre a qualidade de vida 

dos mesmos.  

 Outro aspecto relevante é que a escola demonstrou-se como um lugar 

propício para o desenvolvimento de práticas educativas, visando à promoção 

da saúde e a prevenção de doenças, possibilitando o controle de uma epidemia 

global que é a obesidade infanto-juvenil.  
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