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RESUMO

A obesidade tem sido associada frequentemente aos fatores genéticos, fisiológicos,
metabólicos, ambientais e comportamentais  destacando-se como um dos principais
problemas  de  saúde  pública.  Nas  crianças,  a  ocorrência  do  sobrepeso  e  a
obesidade  também é  bastante  preocupante.  OBJETIVO:   Elaborar  um plano  de
intervenção para orientar e promover  a alimentação adequada nos primeiros anos
de  vida  das  crianças.  METODOLOGIA:  Trata-se  de  um  estudo   longitudinal,
desenvolvido num período de 1 ano, que se dividirá em três momentos: inicialmente
será realizada uma revisão da literatura, em artigos disponíveis nas bases de dados
da saúde, nos idiomas inglês e português, publicados entre os anos de 1999 a 2013.
Num  segundo  momento  será  realizado  uma  pesquisa  com  200  mulheres
cadastradas na unidade da Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Quixeramobim
-  CE,   na  faixa  etária  de  12  a  60  anos,  e  que  aceitem participar  da  pesquisa
realizada no período de fevereiro e março de 2015. Posteriormente, serão adotadas
medidas  de  Educação  em  Saúde  em  Equipe  Multidisciplinar,  para  orientar  e
promover a alimentação adequada, e adquirir hábitos alimentares acessíveis e de
qualidade, com orientação quanto a importância das vitaminas e sais minerais, que
deverão ser  inseridos pelos  familiares,  nos primeiros  anos de vida  das crianças
atendidas na ESF de Quixeramobim, para prevenção da obsidade infantil,. O Projeto
será aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Declaração de Helsique, 2008), e
todos  assinarão  Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido  (TCLE).
RESULTADOS ESPERADOS:  Redução do número de crianças com sobrepeso e
obesidade; Combate a deficiências de vitaminas e anemias carenciais; Reeducação
alimentar  das crianças através da inclusão de hábitos  alimentares  saudáveis  no
cotidiano  das  famílias  da  comunidade,  com redução  dos  casos  de  sobrepeso  e
obesidade infantil, na Atenção Básica.  

Palavras-chave: Sobrepeso; Obesidade; Infância; Prevenção; Saúde Básica.
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ABSTRACT

Obesity  has  been  often  associated  with  genetic,  physiological,  metabolic,
environmental and behavioral factors standing out as one of the major public health
problems. In children, the occurrence of overweight and obesity is also very worrying.
OBJECTIVE: To develop an action plan to guide and promote proper nutrition in the
first years of life of children at the FHS Quixeramobim - CE. METHODS: This was a
longitudinal study carried out over a period of one year, which will  be divided into
three stages:  will  be initially  performed a literature review, in  articles available  in
health databases in English and Portuguese, published between the years 1999 to
2013. Secondly will be conducted a survey of 200 women enrolled in the unity of the
Family Health Strategy (FHS) of Quixeramobim - EC, aged 15-55 years, which sign
of the research conducted between February and March 2015. Subsequently, the
intervention project will be implemented to guide and promote proper nutrition in the
first  years of life of  children at the FHS Quixeramobim - CE. The Project will  be
approved by the Research Ethics Committee (Declaration of Helsique, 2008), and all
sign Terms of Informed Consent Form (ICF). EXPECTED RESULTS: Reduction in
the  number  of  overweight  and  obesity;  Fighting  vitamin  deficiencies  and  anemia
deficiency;  Nutritional  education  of  children  by  including  healthy  eating  habits  in
families in the community's daily lives; Improvement in social conditions of families.
Acquire affordable eating habits and quality.  Reduced incidence of overweight and
obesity.

Keywords: Overweight; obesity; childhood; prevention; Basic health.
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1 INTRODUÇÃO

A obesidade caracteriza-se como o excesso de tecido adiposo no organismo,

destacando-se como uma doença que integra o grupo de Doenças Crônicas Não

transmissíveis  (DCNTs),  cujas  morbimortalidades,  beneficiam  o  aparecimento  de

doenças que influenciam direta ou indiretamente na saúde do indivíduo (KUMPEL et

al., 2011).

A  prevalência  do  sobrepeso  e  da  obesidade  que  cresceram  de  maneira

importante  a  cada  ano,  tornou-se  o  grande  desafio  para  a  saúde  pública  e,  é

consequência do modo de viver da sociedade moderna que determina um padrão

alimentar,  aliado  ao  sedentarismo  e,  portanto,  não  contribui  com  a  saúde  da

população,  pois  são  de  acordo  com  o  Ministério  da  Saúde  (BRASIL,  2006),

simultaneamente  um  fator  de  risco  para  outras  doenças  deste  grupo,  como  a

hipertensão e o diabetes.

A  obesidade  tem  sido  associada  frequentemente  aos  fatores  genéticos,

fisiológicos, metabólicos, ambientais e comportamentais (TASSITANO et al., 2009).

Destacando-se,  como  um  dos  principais  problemas  de  saúde  pública  em  nível

mundial,  por  acometer  todas as faixas  etárias  da população,  sendo reconhecida

como doença multifatorial e de caráter epidêmico (LORENZI et al., 2005).

Nas crianças, a ocorrência do sobrepeso e a obesidade também é bastante

preocupante, pois estas poderão ter comprometimentos na saúde, associados ao

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e diabetes, entre outras (RICARDO

et al., 2009).

Dentre  as  múltiplas  complicações  que  acompanhas  a  obesidade,  que  se

caracteriza  como  uma  enfermidade  crônica,  devido  à  acumulação  excessiva  de

gordura  que  compromete  a  saúde,  pode-se  destacar  o  diabete  mellitus,  a

hipertensão arterial, as dislipidemias, as alterações osteomusculares e o incremento
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da incidência de alguns tipos de carcinoma e dos índices de mortalidade (SANNER,

2007). 

A obesidade tem sua ocorrência é facilitada por fatores como o sedentarismo,

hábitos familiares inadequados, alimentação insatisfatória, velocidade que se ingere

a refeição,  lanches desequilibrados e consumo de doces e guloseimas (NAHAS,

1999). 

A unidade da Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Quixeramobim - CE,

possui um total de 1537 domicílios cadastrados, com 4.611 pessoas cadastradas.

Possui duas equipes de saúde da família completas, com Núcleos de Apoio à Saúde

da Família (NASF).

Quanto  à  área  de  atuação  destaca-se  que  esta  atende  principalmente

servidores públicos e autônomos (comerciantes).  Outros recursos da comunidade

incluem a área de saúde (clínicas, laboratórios, escolas, creches, igrejas, casa de

apoio para criança, casa dos anciãos, clubes de lazer).

Possui  um posto  de saúde,  onde os  profissionais  atentem diariamente.  O

horário de funcionamento é de 7:00 as 11:00 hs e de 13:00 as 17:00 hs.

Quanto aos recursos humanos disponíveis  destaca-se médico,  enfermeira,

técnico de enfermagem, auxiliar de farmácia, um atendente e auxiliar de serviços e

Agentes  Comunitários  de  Saúde  (ACS).  Os  profissionais  do  Núcleo  de  Apoio  à

Saúde  da  Família  (NASF)  que  vão  à  Unidade  para  prestar  atendimentos  são:

nutricionista, fisioterapeuta, educador físico. A acupuntura é realizada por enfermeiro

especializado. 

Conta  com  uma  sala  de  procedimentos,  sala  de  imunização,  sala  para

atendimento  médico  e  odontológico.  A Unidade  atende ainda,  os  pacientes  com

tuberculose  e  hanseníase.  Oferecendo  ainda  insulina  e  medicamentos

disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Ao realizar o  diagnóstico situacional  da unidade e avaliação em ações de

saúde, notou-se que aproximadamente 40% da população infantil e adulta adscrita
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tem  excesso  de  peso,  sendo  que  10%  apresenta  obesidade.  Este  número  é

alarmante,  por  ser  a  obesidade um importante fator  de risco para  patologias de

grande seriedade. 

Dentre os fatores que contribuem para o aumento do número de pessoas

obesas nesta população, pode-se destacar:

a) Alimentação  inadequada  das  crianças  nos  primeiros  anos  de  vida,

especificamente no período de lactação. 

b) Grande  número  de  lactentes  em  aleitamento  misto  e  desmame

precoce;

c) Falta  de  conhecimento  das  mães  quanto  à  consequências  de  uma

alimentação  inadequada,  para  o  desenvolvimento  e  saúde  de  suas

crianças. 

d) Falta de hábitos e estilo de vida saudáveis;

e) Falha na informação da população sobre os riscos do sobrepeso e da

obesidade;

Assim, para a resolução do aumento da obesidade, Mattos e Neves (2009)

verificaram  que  é  necessário  um  modelo  de  atenção  básica  à  saúde  com  os

princípios de universalidade, integralidade e equidade, tendo suas práticas voltadas

para a vigilância à saúde, principalmente no que diz respeito à segurança alimentar. 
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2 PROBLEMA

O problema de pesquisa é: A orientação e a promoção de uma alimentação

adequada nos primeiros anos de vida das crianças, pode contribuir  para diminuir o

índice de obesidade infantil?
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3 JUSTIFICATIVA

No Brasil, por exemplo, constata-se que a obesidade infantil e posteriormente

na adolescência cresceu 240% nos últimos 20 anos. A obesidade na adolescência

vem aumentando nos últimos anos, atingindo índices de 10,6% nas meninas e 4,8%

nos meninos, sendo que na região Sul do País os índices de prevalência chegam a

13,9% (SANTOS, 2008). 

Diante deste contexto,  este estudo justifica-se por  perceber  que aliado ao

sedentarismo, a obesidade infantil  vem aumentando de forma significativa, tendo

como consequências inúmeras complicações para as crianças que podem se tornar

adultos obesos. 

Trata-se, portanto, de um tema de suma relevância, pois é importante que os

profissionais  da  saúde  conheçam  as  consequências  do  sedentarismo  e  da

obesidade para a vida das crianças, a fim de desenvolverem ações que contribuam
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para  a  mudança  de  hábito,  como  a  adoção  de  uma  alimentação  saudável  e

equilibrada, aliada a prática de atividades físicas.

4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GERAL

Implementar  um projeto  de  intervenção,  para  orientar  e  promover   a

alimentação adequada nos primeiros anos de vida das crianças, pela Educação em

Saúde na Atenção Básica.

4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Descrever sobre a importância da prevenção e controle da obesidade infantil; 
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b)  Aumentar o nível de informação da população sobre os riscos da obesidade

infantil e suas consequências; 

c) Desenvolver estratégias para incentivar o aleitamento materno exclusivo, e a

adequação do estado nutricional das crianças.

d) Incentivar a mudança de hábitos e estilo de vida nocivos à saúde.

5 REVISÃO DA LITERATURA

5.1 O SOBREPESO E A OBESIDADE INFANTIL

Apesar de a história da humanidade ter sido pautada pela luta contra a fome,

existem relatos  e  figuras  sobre  pessoas  obesas  desde  a  antiguidade  (BARROS

FILHO, 2004).

Houve  uma  determinada  época,  que  em  algumas  sociedades,  e  até  na

sociedade  ocidental,  a  obesidade  foi  considerada  sinal  de  saúde  e  de  beleza.

Somente  a  partir  da  metade  do  século  XX  é  que  a  obesidade  passou  a  ser

considerada como uma condição prejudicial à saúde (BARROS FILHO, 2004).

Ao mesmo tempo em que se descobria o quanto a  obesidade pode ser
danosa  à  saúde,  a  humanidade  testemunhou,  nos  últimos  50  anos,  um
aumento da prevalência da obesidade, ao ponto de a Organização Mundial
da Saúde considerá-la uma epidemia global. Com início alguns anos mais
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tarde e de forma, por enquanto, menos intensa, vem se observando que o
aumento  da  prevalência  da  obesidade  também  está  ocorrendo  entre
crianças e adolescentes, tanto em países desenvolvidos quanto em países
em  desenvolvimento.  No  Brasil,  enquanto  a  desnutrição  diminuía,  a
obesidade começou a aumentar (BARROS FILHO, 2001, p. 2).

A obesidade pode ser definida como o aumento do depósito de triglicérides

nas células adiposas, decorrente do desequilíbrio entre o consumo e o gasto de

energia (LORENZI et al., 2005).

A  obesidade  primária  pode  ser  classificada  de  acordo  com  o  número  e

tamanho dos adipócitos (hiperplasia e hipertrofia). No desenvolvimento normal de

uma criança, a hiperplasia dos adipócitos se inicia na trigésima semana de vida

intrauterina e se prolonga durante os dois primeiros anos de vida. Este é um período

extremamente crítico na capacidade de multiplicação celular frente a um excesso

ponderal,  além disso,  quanto  mais  precoce o  início  da  obesidade,  maior  será  o

número  de  adipósitos,  podendo  chegar  a  um número  semelhante  ao  do  adulto,

mesmo  em  crianças  com  idade  de  até  18  meses.  A redução  de  peso  nessas

crianças associa-se a uma diminuição no tamanho, mas não no número de células,

que explicaria a má resposta ao tratamento em elevado percentual de indivíduos que

iniciaram sua obesidade na infância e adolescência (SILVA et al., 2008).

Nota-se  que  de  sete  a  nove  anos  de  idade  são  períodos  críticos  para  o

desenvolvimento da obesidade, as crianças, pois observa-se que nesta fase há um

aumento considerável da  prevalência de sobrepeso e obesidade,  causada pela

associação  com  complicações  metabólicas,  cardiovasculares,  pulmonares,

ortopédicas, psicológicas e algumas formas de câncer decorrentes da obesidade na

idade adulta (SBP, 2012).

A obesidade emerge como consequência perversa, símbolo da sociedade de

consumo, onde os excessos são comuns e  impedem a vida humana saudável (SBP,

2012). 

Considera-se que a obesidade é um dos dilemas mais importantes da saúde

pública na atualidade, destacando-se como um  grande desafio dos tempos atuais,
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nesta sociedade,  definida por Gilberto Freire, como a civilização do homem sentado

(SBP, 2012). 

Tanto  em países desenvolvidos quanto  em países em desenvolvimento,  a

obesidade alcançou proporções epidêmicas independente da faixa etária e sexo. No

entanto, é preocupante o aumento da prevalência de obesidade na infância e na

adolescência, pois além comorbidades associadas e do impacto econômico e social,

há evidências de que  a sua ocorrência na infância aumenta a chance de obesidade

na vida adulta (TASSITANO et al., 2009). 

O  diagnóstico  de  sobrepeso  e  obesidade  pode  ser  realizado  pela

antropometria, devido sua facilidade de execução e baixo custo, permitindo avaliar o

crescimento da criança e as dimensões corporais nas diferentes idades. Já o índice

de  massa  corporal  (IMC)  reflete  o  excesso  de  gordura  corporal  total  pode  ser

utilizado para o diagnóstico de sobrepeso e obesidade em adultos e crianças, no

entanto, há uma preocupação com o tipo de depósito de distribuição de gordura, por

este relaciona-se com o prognóstico de risco para a saúde (RICARDO et al., 2009).

A obesidade não é um fenômeno recente, pois desde a época paleolítica, há

mais  de  25.000  anos  atrás  já  existiam  indivíduos  obesos,  no  entanto,  sua

prevalência, no entanto, as proporções nunca foram tão epidêmicas como as atuais,

pois  obesidade  vem  aumentando  em  praticamente  todos  os  países  do  mundo

(HALPERN, 1999).

Na contemporaneidade, destaca-se um aumento significativo na prevalência

da  obesidade  infantil,  que  tem atingido  principalmente  os  países  desenvolvidos,

tomando proporções epidêmicas (CAMPOS et al., 2008).

Sua  gravidade  pode  ser  medida  por  suas  complicações  como  entidade

mórbida, assim como por sua associação com diversas doenças e agravos à saúde

(VELÁSQUEZ-MELÉNDEZ et al., 2004).

É importante Identificar os fatores associados à obesidade, a fim de auxiliar o

planejamento de intervenções (TASSITANO et al., 2009).
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5.2  FATORES  RELACIONADOS  À  OCORRÊNCIA  DO  SOBREPESO  E

OBESIDADE

Há cada vez mais evidências de que fatores de risco no período pré-natal e

na infância são cruciais para o desenvolvimento -  e,  portanto,  a prevenção -  de

obesidade e suas consequências (TAVERAS et al., 2013). 

Sugere-se que a exposições adversas, tais como a exposição intrauterina ao

tabagismo materno, ganho de peso excessivo ou níveis de glicose elevados, e na

primeira infância, rápido ganho de peso infantil, práticas alimentares pobres e curta

duração do sono podem aumentar a curto e longo prazos os riscos para a obesidade

e suas sequelas (TAVERAS et al., 2008). 

Dentre  os  fatores  determinantes  para  o  estabelecimento  da  obesidade

exógena na infância pode-se citar o desmame precoce e introdução de alimentos

complementares  não  apropriados,  emprego  de  fórmulas  lácteas  incorretamente

preparadas, distúrbios do comportamento alimentar e inadequada relação familiar

(SBP, 2012).

Verifica-se um aumento considerável da prevalência da obesidade nos países

em desenvolvimento, sendo que nas classes econômicas mais altas, o excesso de

peso  é  ainda  mais  prevalente,  demonstrando-se  que  o  fator  socioeconômico

interfere no aparecimento da obesidade (SBP, 2012).

Ressalta-se que a qualidade do vínculo que a mãe desenvolve com seu filho

é importante para o seu desenvolvimento saudável, pois há uma ligação psicológica

– e mesmo fisiológica – entre o alimento e o “clima afetivo” no qual ele é oferecido à

criança.  Quando  o  clima  for  repetidamente  insatisfatório  ou  vivido  de  forma
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impactante pela criança, os distúrbios futuros podem ser favorecidos, como o do

excesso de peso e/ou a obesidade – ou mesmo de algum outro processo inicial. No

entanto,  quando  o  clima  é  satisfatório  esse  pode  influenciar  positivamente  o

desenvolvimento da criança (SBP, 2012).

Portanto, é importante considerar que a base emocional da obesidade pode

ser identificada conhecendo-se o tipo de vínculo entre mãe e filho(a), além do estilo

de vida sedentário, hábitos alimentares inadequados e ingestão de alimentos de alto

valor calórico, entre outros (SBP, 2012).

O  sobrepeso  e  a  obesidade  caracterizam-se  como  distúrbios  com

consequências  significativas  limitações  do  direito  a  saúde  nas  distintas  faixas

etárias, além de altos custos para o tratamento das co-morbidades correlatas (SBP,

2012).

No âmbito individual e coletivo, os  agravos à saúde da obesidade provocam

impactos alarmantes como,  o aumento nos custos com as internações hospitalares,

consultas médicas e medicamentos, representando um gasto 12% do orçamento do

Sistema Único de Saúde com todas as outras doenças (LAMOUNIER e PARIZZI,

2007).

Segundo a Associação Médica Brasileira (2001) pode-se estimar sob ponto de

vista econômico o custo com a obesidade de forma direta e indireta.

O  custo  direto  corresponde  ao  tratamento  e  de  suas  consequências
incluindo  consultas  médicas,  consumo  de  medicamentos,  exames
diagnósticos  e  internações  hospitalares,  assim  como  das  doenças
associadas,  tais  como  hipertensão  arterial,  diabetes  e  arteriosclerose.
Estima-se que este custo corresponda nos países industrializados de 2 a
8% do gasto total com saúde. O custo indireto está relacionado ao impacto
sobre a qualidade de vida e a produtividade. A qualidade de vida é afetada
em função do preconceito existente em relação aos obesos e também em
função  da  dificuldade  em  desempenhar  determinadas  atividades  e  de
encontrar  emprego,  entre  outros  (ASSOCIAÇÃO  MÉDICA BRASILEIRA,
2001, p. 1).
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A explicação para o crescimento da obesidade entre as populações menos

favorecidas, em boa parte, certamente é consequência da mudança do seu padrão

alimentar,  devido  à  maior  capacidade  da  população  para  comprar  alimentos,

principalmente os ricos em gorduras, que são os preferidos (HALPERN, 1999). 

O aumento  na prevalência  da  obesidade  pode  ser  explicado por  diversos

fatores como: o sedentarismo, mudanças nos padrões de consumo alimentar, o nível

de escolaridade e a renda. Houve um incremento secular da obesidade em mulheres

de  nível  socioeconômico  mais  baixo  e  um  decréscimo  nas  mulheres  de  nível

socioeconômico  mais  alto  nas  regiões  mais  desenvolvidas  (VELÁSQUEZ-

MELÉNDEZ et al., 2004).

Outros fatores externos que contribuem com o desenvolvimento da obesidade

são: 

[...] a exposição prolongada à escassez de alimentos – intra ou extrauterina
–  levando  à  desnutrição  e  tendência  à  obesidade  posteriormente;  a
transição  nutricional  com  a  troca  do  padrão  tradicional  para  o  padrão
contemporâneo  (preferência  por  alimentos  industrializados)  e  o  estilo  de
vida urbano, marcado pelo sedentarismo da população nas últimas décadas
(LAMOUNIER e PARIZZI, 2007, p.1498).

A  obesidade  também  decorrente  de  uma  adaptação  da  sociedade  ao

processo de globalização que vem ocorrendo no mundo nas últimas décadas. 

A globalização – cujo principal pilar é a formação de consumidores e centros
comerciais,  em  substituição  à  formação  de  cidadãos  e  comunidades  –
alterou profundamente os valores, costumes, relações com o trabalho, vida
familiar e lazer na sociedade contemporânea. Nesse cenário, a obesidade
pode ser compreendida como um "efeito colateral" dessas mudanças. Na
vida familiar, por exemplo, observa-se que pais e mães concentram esforços
no crescimento profissional e material, para manterem seu poder aquisitivo
e se conservarem em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo,
exigente  de  produtividade  e  eficiência.  Sem  tempo,  não  apresentam
disposição para o convívio com os filhos. Um dos aspectos antropológicos
que  mais  caracterizam  as  relações  contemporâneas  é  o  fenômeno  do
declínio do convívio. Na atualidade, se come cada vez mais sozinho: "os
fast-foods são  o  protótipo  da  vida  contemporânea,  marcada  por  um
consumo solitário, sem tempo, de um alimento pré-fabricado. Assim, muitos
estudos  apontam  obesidade  como  um  distúrbio  da  solidão  e  da
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desvalorização  do  cuidado  nas  relações  interpessoais.  O  excesso  de
ingestão de alimentos pode ser  entendido como uma forma eficiente  de
preencher  vazios  existenciais,  tão  comuns  na  sociedade  mercantilista
contemporânea.  Esses  aspectos  não  podem  ser  desconsiderados  na
condução do tratamento (LAMOUNIER e PARIZZI, 2007, p. 1498).

A  mídia desempenha um papel estruturador na construção e desconstrução

de procedimentos alimentares (TARDIDO e FALCÃO, 2006).

As condições ambientais e o estímulo ao consumo de alimentos promovido

pelos meios de comunicação têm exercido importante influência sobre o aumento da

obesidade (BARROS FILHO, 2004).

Permanecer  longos  períodos  em  atividades  sedentárias  reduz  o  gasto

energético  com atividades  físicas  de  lazer,  desequilibrando  consequentemente  o

balanço energético provocando o acúmulo de gordura corporal (SUNÊ et al., 2007).

“O  sedentarismo  é  traduzido  em  tempo  gasto  em  frente  à  televisão,

computador, jogos eletrônicos, falta de espaço para atividades físicas lúdicas, aliado

ao maior acesso a alimentos ricos em carboidratos e gorduras” (BARROS FILHO,

2004, p. 3).

A industrialização e as mudanças nos padrões de vida e trabalho são fatores

que  contribuem  para  o  aumento  da  obesidade,  podendo-se  citar  mais

especificamente  os  fatores:  ambientais  (falta  de  tempo  para  praticar  atividades

físicas,  dieta  hipercalórica);  genéticos  e  de  história  familiar;  saúde  (problemas

hormonais,  ansiedade,  depressão)  e  idade  (diminuição  da  massa  corporal  e  do

gasto energético) (KUMPEL et al., 2011).

Em relação aos fatores biológicos relacionados com o desenvolvimento da

doença  na  infância,  foram  identificados  o  desmame  precoce,  introdução  de

alimentos inadequados com alto teor calórico e a inatividade física (BRUNETTA et

al., 2012). 

Os  períodos  críticos  de  surgimento  da  obesidade  progressiva,  são  os  12

primeiros meses de vida, a fase pré-escolar e a puberdade. A obesidade progressiva
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se associa à obesidade hiperplásica, o que dificulta o controle de peso corporal na

idade  adulta.  Sendo  que,  o  desmame  precoce  e  introdução  de  alimentos

inadequados, emprego de fórmulas lácteas inadequadamente preparadas, distúrbios

do comportamento alimentar e relação familiar conturbada, podem ser apontados

como alguns dos fatores determinantes para o estabelecimento da obesidade de

(KLINGER, 2004).

       

5.3 CONSEQUÊNCIAS DA OBESIDADE INFANTIL PARA A SAÚDE

A  obesidade  e  o  sedentarismo  são  importantes  fatores  de  risco  para  o

desenvolvimento de doenças cardiovasculares que, diante da  esfera dos problemas

particulares  que  deixaram,  nas  últimas  décadas,  tornou-se  uma  das  grandes

ameaças da saúde pública (COSTA et al., 2011).

O rápido aumento da prevalência da obesidade na infância e adolescência em

todo  o  mundo  nas  últimas  décadas  é  um  fato  preocupante,  pois  além  de  ser

considerada  um  grande  problema  de  saúde  pública,  a  obesidade  infantil  pode

acarretar  diversas  consequências  para  a  saúde,  tais  como:  ortopédicos,

neurológicos, pulmonar, endócrinos, fatores de risco para doenças cardiovasculares

(hipertensão  arterial,  dislipidemia,  intolerância  a  glicose,  hipercolesterolemia),

consequências sociais e econômicas,  persistências da obesidade na vida adulta,

(FERREIRA et al., 2007).

Crianças obesas quando comparadas às eutróficas apresentam o dobro de

chance de se tornarem adultas obesas.  Entretanto, conhecer as prevalências de

sobrepeso e obesidade ainda na infância é muito importante, pois muitos estudos já

evidenciaram que mais de 60% das crianças obesas apresentam um ou mais fatores
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de risco cardiovasculares como hiperinsulinemia, intolerância à glicose, dislipidemia

e hipertensão (ESCRIVÃO et al., 2000).

Dentre os principais riscos para a criança obesa que, na maioria das vezes,

são mais evidentes na vida adulta pode-se ressaltar a elevação dos triglicérides e do

colesterol,  alterações  ortopédicas,  pressóricas,  dermatológicas  e  respiratórias

(KLINGER, 2004).

Pode-se destacar ainda, o escorregamento da cabeça do fêmur, alterações de

coluna, osteoartrites, esteatose hepática, problemas respiratórios, acidente vascular

cerebral. Além disso, algumas doenças crônicas como diabetes tipo 2, hipertensão

arterial, doença cardiovascular e dislipidemia estão associadas à obesidade (KOCHI

e MONTE, 2006).

 Dados do  National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III),

demonstraram que 65% dos adultos com excesso de peso têm pelo menos uma

dessas doenças e 27% tem duas ou mais. Além disso, a prevalência e a gravidade

das co-morbidades estão positivamente correlacionadas com o IMC, ou seja, quanto

maior o IMC, maior a prevalência e a gravidade dessas doenças (KOCHI e MONTE,

2006).

É importante enfatizar que, na contemporaneidade, o sobrepeso também é

considerado um importante fator de risco cardiovascular, caso não seja controlado,

posteriormente pode provocar aumentos da adiposidade tanto em adultos quanto em

crianças.  Crianças obesas passam também por sérios problemas psicológicos, com

autoestima baixa, imagem corporal alterada e consequentemente acaba se isolando

(ESCRIVÃO et al., 2000).

O excesso de gordura na região do abdômen tem uma relevância muito maior

que  o  total  de  gordura  corporal  no  tocante  a  problemas metabólicos  tais  como:

pressão  arterial  elevada,  hiperinsulinemia,  diabetes  tipo  2  e  dislipidemia.  Em

crianças na fase prepubertal, a relação entre a distribuição da gordura corporal e

possíveis  fatores  de  risco  para  a  doença  cardiovascular  não  estão  totalmente

elucidados, apesar de muitos estudos epidemiológicos suportarem a hipótese da
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relação  entre  excesso  de  gordura  corporal  e  riscos  para  a  saúde  na  infância

(FERREIRA et al., 2007)

A associação entre sobrepeso, obesidade e o aumento de fatores de risco

cardiovasculares foram demonstrados em crianças australianas de 8 anos de idade,

que já apresentavam pressão sanguínea elevada e perfil lipídico alterado, além da

síndrome  metabólica.  O  excesso  de  adiposidade  na  região  abdominal  estava

associado  com  a  concentrarão  de  triglicerídeos,  portanto  apresentou  relação

negativa com o HDL-colesterol, independente do índice de massa corpórea (IMC) e

estatura (FERREIRA et al., 2007)

5.4 AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE

Os  custos  com  a  saúde  diretos  e  indiretos  atribuídos  a  obesidade  são

elevadíssimos,  tornando  esta  doença  um  fenômeno  que  causa  grandes

preocupações  às  entidades  governamentais,  destacando-se  as  estratégias  para

prevenção e combate à obesidade (HALPERN, 1999).

De acordo com o Ministério da Saúde, cabe à equipe da ESF desenvolver

ações para a prevenção e acompanhamento do sobrepeso e obesidade. Para tanto,

este  profissionais  podem  utilizar  materiais  educativos  e  de  apoio  que  foram

produzidos  pelo  Ministério  da  Saúde  como:  “guia  alimentar  para  a  população

brasileira,  guia alimentar para crianças menores de dois anos, guia de alimentos

regionais brasileiros, entre outros” (BRASIL, 2006, p. 81).

Faz-se necessária a participação tanto dos médicos, quanto da sociedade em

geral, abrangendo as indústrias alimentícias e agências governamentais, a fim de

prevenir  e  controlar  a  obesidade.  Além disso,  deve ser  combatido  o preconceito

contra os obesos. É importante definir estratégias e priorizar o direcionamento de
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recursos  a  fim  de  atingir  os  objetivos  desejados,  pois  não  existe  tratamento

milagroso contra a obesidade, mas sim algumas medidas eficazes que podem ser

utilizadas (ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA, 2001).

 

[...]  a)  disseminação  do  conhecimento  relativo  às  consequências  e  ao
controle  da  obesidade,  principalmente  para  população  de  menor  nível
econômico; b) elaboração e adoção de uma pirâmide alimentar brasileira, de
acordo com nossos padrões socioculturais  e econômicos;  c)  redução do
custo  de  alimentos  com  menor  conteúdo  calórico  e/ou  gorduroso;  d)
priorizar a construção de parques e centros esportivos públicos em bairros
onde  vive  a  população  mais  carente;  e)  monitorar  a  evolução  dos
indicadores de prevalência e controle da obesidade, considerando aspectos
regionais,  etários  e  socioeconômicos,  a  fim  de  avaliar,  aprimorar  e,
eventualmente,  substituir  as intervenções implementadas f) introdução de
uma  boa  prática  dietética  dentro  do  currículo  escolar,  a  começar  da
merenda, frequentemente baseada em opções não balanceadas e seguindo
padrões norte-americano (ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA, 2001, p.
1). 

Enfatiza-se que ao prevenir e controlar a obesidade na infância nos primeiros

anos é a maneira mais segura de controlar as doenças crônicas graves, que pode se

iniciar desde a vida intrauterina até a adolescência (SBP, 2012).

Como a fase intrauterina é um período crítico  para  o  desenvolvimento  da

obesidade, assim como o primeiro ano de vida, é importante considerar as seguintes

estratégias:

Tabela 1 - Estratégias para prevenir e controlar a obesidade infantil.

Pré-natal •  Identificar  os  fatores  de  risco  familiares:  diabetes  mellitus,  doenças
cardiovasculares, hipertensão arterial, dislipidemias, tabagismo e determinados tipos
de câncer, entre outros fatores.
• Avaliar e monitorizar o estado nutricional da gestante.
•  Orientar sobre a alimentação adequada da gestante e estilo de vida, evitando o
sedentarismo.
• Prevenir o nascimento de RN prematuros ou de baixo peso.

Puericultura • Avaliar e monitorar o peso e a estatura da criança, calculando o Índice de Massa
Corporal (IMC), preenchendo adequadamente as curvas existentes na Caderneta de
Saúde da criança ou do adolescente e reconhecendo de maneira segura o risco de
obesidade e quando devemos intervir.
• Estimular o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida e o aleitamento
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materno  complementado  até  os  2  anos  de  vida  ou  mais,  se  estiver  sendo
nutricionalmente eficiente.
•  Caso  não  seja  possível  o  leite  materno,  indicar  uma  fórmula  infantil  com
quantidade de proteína reduzida.
• Informar os pais sobre a atenção e o respeito aos sinais de saciedade do lactente,
como parar de mamar, fechar a boca, desviar a face, brincar e/ou morder o mamilo
ou dormir.
• Educar os pais quanto ao reconhecimento e à aceitação da saciedade da criança
maior sem forçar nem exigir a ingestão total ou excessiva de alimentos. Não se deve
forçar uma ingestão, pois a criança saudável tem plena capacidade de autorregular
sua ingestão.
•  Ensinar  os  pais  a  identificar  os  diferentes  tipos  de  choro  (nem sempre  choro
significa fome).
•  Orientar  sobre  a  alimentação  complementar  de  acordo  com  as  necessidades
nutricionais  e  o  desenvolvimento  da  criança.  Também  é  importante  ressaltar  a
importância da qualidade da alimentação (por exemplo, estimular o consumo regular
de frutas, verduras e legumes e estar atento ao tipo de gordura consumida).
• Levar em conta a história familiar de doenças crônicas como obesidade e doenças
cardiovasculares para melhor conduzir a orientação nutricional. 
•  Esclarecer os pais sobre a importância da educação alimentar aos seus filhos,
como: estabelecer e fazê-los cumprir os horários das refeições (colocando limites);
não pular refeições nem substituí-las por lanches (deve haver um intervalo regular
entre elas); dar orientações sobre mastigar bem os alimentos; realizar as refeições
em ambiente calmo e com a televisão desligada; evitar o consumo de alimentos de
elevada densidade calórica como salgadinhos,  doces,  frituras e refrigerantes.  Os
pais atuam como modelos para as crianças, especialmente para as pequenas, que
tendem a imitá-los; por isso os hábitos alimentares saudáveis precisam ser adotados
por toda a família.
• Informar sobre a evolução normal do comportamento alimentar da criança, a fim de
evitar  o desencadeamento de distúrbios do apetite gerados pela  insegurança ou
desinformação dos pais.
•  Estimular  e  orientar  o  lazer  ativo  de  acordo  com  as  diversas  faixas  etárias,
respeitando as preferências da criança e do adolescente:
– Lactentes: estimular atividades práxicas, como rolar, engatinhar, andar.
–  Pré-escolares: passeios ao ar livre, andar de bicicleta, jogar bola, correr, brincar
com o cachorro, pular corda.
–  Escolares  e  adolescentes:  recreação,  esportes  em  geral  e  atividade  física
programada, incluindo atividade de força e resistência muscular.
• Limitar o tempo de lazer passivo a no máximo duas horas por dia, controlando os
horários de TV, computador e videogame.

Família • Orientar toda a família sobre os hábitos alimentares;  verificar desvios na dinâmica
familiar capazes de influenciar o comportamento alimentar da criança;
avaliar, a quantidade e o tipo de alimentos que são rotineiramente adquiridos;
• Abordar questões relativas ao vínculo mãe-filho;
• Estimular a adesão dos pais ao estilo de vida ativo.

Fonte: (SBP, 2012, p. 29-30).
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Devido à morbimortalidade provocada pela obesidade associada ao processo

do envelhecimento fisiológico e o quadro de transição demográfica e epidemiológica

aponta-se a necessidade de atenção à obesidade, integrando políticas econômicas

e de saúde sob cobertura da Estratégia de Saúde da Família (ESF). No entanto,

ressalta-se  a  importância  da  educação  permanente  dos  profissionais  de  saúde

envolvidos  com  a  atenção  básica,  a  fim  de  qualificá-los  para  prestarem  uma

assistência de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde (KUMPEL et

al., 2011).

A equipe de saúde envolvida no processo terapêutico de obesos, deve se

conscientizar  da  sobre  a  importância  da  assistência  multidisciplinar,  buscando  a

melhora física, psíquica e social,  visando a aprimorar e melhorar a qualidade da

assistência oferecida (TAVARES et al., 2010).

A abordagem com o paciente  é  um aspecto importante,  no  entanto,  deve

haver  um  estímulo  do  ambiente,  pois,  caso  contrário,  dificilmente  a  criança,  o

adolescente  ou  até  mesmo  o  adulto  conseguirão  resolver  a  sua  obesidade

(BARROS FILHO, 2004). 

As sociedades médicas precisam sensibilizar o governo no sentido de se
iniciar um movimento de conscientização da população sobre a importância
de uma melhor qualidade na alimentação e da atividade física diária para a
manutenção da saúde. Essa postura não pode ser apenas individual, mas
social.  É  preciso  que  as  pessoas  tenham tempo  para  praticar  atividade
física, tanto no trabalho como nas escolas, que alimentos ricos em calorias
e pobres nutricionalmente não sejam vendidos nas escolas nem promovidos
pela mídia. As pessoas precisam saber que comer é uma atividade saudável
e prazerosa, mas que não é isenta de riscos, que não se pode comer à
vontade e depois  só tomar um remédio contra  a azia (BARROS FILHO,
2004, p. 3).

Sugere-se ainda, a criação de uma disciplina de educação física e nutricional

nas  escolas  que,  além  de  enfatizar  os  benefícios  da  atividade  física  para  a

manutenção de um peso saudável, ressaltaria também a importância de uma dieta

equilibrada, com todos os tipos de nutrientes, e fracionada em diversas refeições,

pois,  na  maioria  das  escolas,  nota-se  o  favorecimento  da  exclusão  de  crianças
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obesas, devido à supervalorização dos esportes de grupo-equipe, em que o obeso

sempre é preterido, desestimulando assim, a prática de qualquer atividade física.

Este fato é agravado ainda, pela merenda escolar, que muitas vezes possuem pouco

valor  nutricional  e  alta  concentração  de  gorduras,  principalmente  as  saturadas

(TARDIDO e FALCÃO, 2006).

 

As aulas deveriam ser ministradas por nutricionistas, médicos, educadores
físicos  para  orientar,  repetidamente,  sobre  as  vantagens da  alimentação
saudável e da atividade física para regular a qualidade de vida. A adoção
destas medidas retardaria ou evitaria o aparecimento de doenças crônicas
degenerativas  no  decorrer  da  vida  destas  crianças,  até  a  vida  adulta
(TARDIDO e FALCÃO, 2006, p. 123). 

Ressalta-se a necessidade de implementar ações voltadas para a promoção

da saúde, com intervenções nas famílias quanto ao tempo de conduta sedentária, de

hábitos familiares de alimentação e de atividade física. Já nas escolas, sugeriram a

importância da carga horária destinada para a prática de atividades físicas. Para a

prevenção da obesidade é necessária uma completa modificação comportamental

da sociedade, adquirindo uma vida mais saudável, uma alimentação de qualidade e

atividade física preventiva. Além das ações públicas imprescindíveis para o controle

da doença,  que oportunizem o acesso às informações sobre os determinantes e

consequências  da  obesidade  a  todos,  independentemente  de  sua  classe  social

(SUNÊ et al., 2007).

O governo brasileiro  propôs  diversas ações  de  alimentação e  nutrição na

Atenção Básica destacando-se a educação alimentar nutricional,  como estratégia

para auxiliar na prevenção de agravos e, apesar dos muitos desafios para que estas

se consolidem de maneira universal, é fundamental aumentar o conhecimento da

população sobre o assunto e evitar o consumo alimentar monótono, pois os hábitos

alimentares têm grande importância na determinação das deficiências nutricionais e

na  ocorrência  das  doenças  crônicas,  em  especial  a  obesidade.  Para  tanto,  é
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importante  a  formação  de  profissionais  capazes  de  implementar  tais  ações

propostas para a Atenção Básica (JAIME et al., 2011).

Há uma frequência elevada de comportamento sedentário, em crianças com

excesso de peso.  Assim, além da recomendação do tratamento dietético,  com o

objetivo de mudar hábitos alimentares e reduzir o peso corporal, torna-se necessário

incentivar  a  realização  de  atividade  física,  desestimulando  o  comportamento

sedentário para assim evitar o avanço da obesidade entre as crianças (RAMALHO et

al., 2011)

Como estratégias  de enfrentamento  da doença,  identifica-se  ainda fatores

como  dieta  balanceada  que  determine  crescimento  adequado  e  manutenção  de

peso, exercícios físicos controlados, apoio emocional individual e familiar, e incentivo

das escolas. A maneira mais eficaz de se combater  a  obesidade é por  meio de

práticas de promoção da saúde multidisciplinares (BRUNETTA et al., 2012).  

Estão contraindicados a imposição de regimes rígidos ou pré-estabelecidos

de forma generalizada, pois além da dificuldade de aderência, representa um fator

gerador de maior angústia nesses pacientes, que tem a alimentação como forma de

compensação  emocional.  Desta  maneira,  para  um  tratamento  eficaz,  faz-se

necessário a presença de uma equipe multiprofissional,  que consiste de médico,

nutricionista, educador físico, além de um psicólogo, já que algumas das causas da

obesidade podem ser psicogenéticas, tais como: rejeição materna e falta de afeto,

depressão  e  culpa,  angústias  circunstanciais,  mães  simbióticas  e  pais

superprotetores, pais alcoólatras, criança imatura e problemas orgânicos, como os

neurológicos.  Enfatiza-se ainda, a importância da cooperação dos pais, que devem

estar conscientes de que a obesidade é um risco e que gera problemas na vida

adulta.  Também  a  escola,  tem  papel  fundamental  ao  modelar  as  atitudes  e

comportamentos das crianças sobre Nutrição. Uma forma de realizar este trabalho é

integrar a nutrição à sala de aula, incorporando conceitos de Nutrição às crianças

(KLINGER, 2004).

21
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Para suprir os requerimentos vitais é fundamental  armazenar energia sob a

forma  de  gordura,  pois  o  tecido  adiposo  tem  o  papel  de  reserva  energética  e

proteção térmica importante para garantir a  sobrevivência do indivíduo. No entanto,

nos dias atuais, e diante da oferta de alimentos particularmente ricos em gorduras,

aliada aos crescentes  confortos  da vida  moderna,  esta  capacidade de acumular

gordura  tornou-se  prejudicial,  pois  os  indivíduos  tornam-se  cada  vez  mais

sedentários e, consequentemente, mais obesos (HALPERN, 1999).

A implantação e desenvolvimento de um Grupo em Reeducação Alimentar, na

rede  básica,  com o  objetivo  de  promover  a  saúde  e  a  prevenção  de  doenças,

envolvem aspectos bastante complexos. Para o processo de reorientação com o

intuito  de  modificar  os  hábitos  alimentares  e  estilo  de  vida  mais  saudável,  é

importante  desenvolver  um trabalho  integrado  com a  equipe  multiprofissional  de

saúde e os usuários, priorizando estratégias de educação a partir da realidade dos

participantes,  a  fim  de  possibilitar  uma  melhora  da  qualidade  de  vida  dos

participantes (PEREIRA e HELENE, 2006).

Durante  o  aleitamento  materno  pode  ocorrer  o  desmame  precoce  e  a

introdução  de  alimentos  de  maneira  inadequada,  resultando  em  um

comprometimento no desenvolvimento de seus hábitos alimentares futuros, pois se

espera que no primeiro ano de vida seja formada a capacidade de aceitação a um

cardápio  variado  e  que  se  estruture  um  hábito  alimentar  compatível  com  suas

necessidades fisiológicas (SILVEIRA e ABREU, 2006).

A indústria de alimentos promove uma tendência crescente para o consumo

de alimentos de maior concentração energética e de custo relativamente baixo, mas

pouco saudáveis. Assim, estimular o consumo de alimentos saudáveis e  agradáveis

aos sentidos, é um grande desafio para os profissionais de saúde. Pois, os  maus

hábitos  alimentares  podem  causar   diversos  prejuízos  à  saúde,  entre  eles  a

obesidade,  cujos  índices  têm  crescido  nas  últimas  décadas  como  resultado  do

aumento  no  consumo  de  alimentos  com  alta  densidade  calórica  e  redução  na
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atividade física. Tal processo é caracterizado pela transição nutricional com o avanço

do predomínio da obesidade sobre a desnutrição (VALLE e EUCLYDES, 2007). 

Os  maus  hábitos  alimentares,  especialmente  aqueles  que  acarretam  a

obesidade  infantil,  produzem  problemas  de  saúde  imediatos  e  também  a  longo

prazo,  visto  que  cerca  de  60%  de  crianças  obesas  sofrem  de  hipertensão,

hiperlipidemias e/ou hiperinsulinemia. Na vida adulta, a alimentação obtida desde a

infância contribui fortemente para o aparecimento de doenças crônico-degenerativas

(VALLE e EUCLYDES, 2007).

A alimentação complementar  adequada deve compreender  alimentos  ricos

em  energia  e  micronutrientes  (particularmente  ferro,  zinco,  cálcio,  vitamina  A,

vitamina C e folato), sem contaminação (isentos de microorganismos patogênicos,

toxinas ou produtos químicos prejudiciais),  sem excesso de sal  ou condimentos,

evitando-se  alimentos  industrializados,  em  quantidade  apropriada,  a  partir  de

alimentos  de  fácil  preparação,  utilizados  pela  família  e  de  custo  aceitável.  A

introdução de novos alimentos deve ser gradual, um de cada vez, com intervalos de

três a sete dias, a fim de identificar possíveis reações alérgicas ao alimento. Como

as crianças aprendem a ter maior preferência pelos alimentos que são oferecidos

com maior frequência, deve-se, portanto, oferecer uma alimentação variada, exposta

em tempo oportuno, aos diferentes tipos de alimentos ainda no primeiro ano de vida

(DIAS et al., 2010).

A alimentação complementar adequada da criança amamentada é crítica
para o ótimo crescimento e desenvolvimento da criança e, portanto, torna-se
um  componente  essencial  para  a  segurança  alimentar  e  nutricional
populacional e para o desenvolvimento da nação. A segurança alimentar e
nutricional implica garantia do direito ao acesso permanente aos alimentos,
alimentação  adequada  em quantidade  e  qualidade,  práticas  alimentares
saudáveis e respeito às características culturais de cada povo. Como se
trata de um direito das crianças pequenas e suas mães, cabe ao Estado
garanti-lo, em articulação com a sociedade civil. Aos profissionais de saúde
cabe  repassar  os  conhecimentos  atuais  sobre  alimentação  infantil
adequada, visando promover o crescimento e o desenvolvimento ótimos da
criança (MONTE e GIUGLIANI, 2004, p. 131).
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A avaliação rotineira e sequencial do crescimento e do desenvolvimento das

crianças nos primeiros anos de vida é de grande importância, para monitorar as

práticas alimentares de crianças e, posteriormente, de adolescentes. A avaliação do

crescimento  ponderoestatural  não  só  reflete  as  condições  de  saúde  naquele

momento,  como  também  exerce  papel  fundamental  na  prevenção  de  doenças

futuras. Desta maneira, uma dieta inapropriada da mãe durante a gestação pode

causar  futuras  patologias  na  criança,  além  do  baixo  peso  ao  nascer,  o  ganho

ponderal  acentuado  nos  primeiros  6  meses  de  vida  está  relacionado  com  o

desenvolvimento futuro de obesidade e adiposidade central. O rápido ganho de peso

durante os 4 primeiros meses de vida pode ser considerado um determinante de

sobrepeso  e  obesidade  aos  7  anos  de  idade,  independentemente  do  peso  de

nascimento.  Durante  os  2  primeiros  anos  de  vida,  ocorre  intenso  e  rápido

desenvolvimento  físico,  cognitivo,  emocional  e  social.  Desta  forma,  as  práticas

alimentares inadequadas nessa fase da vida podem, no futuro, repercutir de forma

negativa  no  desenvolvimento  global  das  crianças  e  ocasionando-lhes  sequelas

(PAIVA, 2010).

Quando consegue-se traduzir os conceitos, de forma prática, à comunidade

que assiste,  em linguagem simples e acessível,  o profissional  de saúde torna-se

promotor da alimentação saudável, levando-se em conta os conceitos adequados de

preparo, noções de consistência e quantidades ideais das refeições e opções de

diversificação alimentar  que contemplem as necessidades nutricionais  para  cada

fase do desenvolvimento (BRASIL, 2009). 

As  práticas  alimentares  no  primeiro  ano  de  vida  constituem  marco
importante na formação dos hábitos alimentares da criança. Esse período
pode ser  dividido em duas fases:  antes dos seis meses e após os seis
meses. No primeiro semestre de vida objetiva se que a criança mame por
seis meses exclusivamente ou que, pelo menos, retarde pelo maior tempo
possível a introdução de outros alimentos. A partir de seis meses a criança
deve  receber  outros  alimentos,  além  do  leite  materno.  Assim  é  de
fundamental importância que as mães e a família, nesse período, recebam
orientações  para  a  adequada  introdução  dos  alimentos  complementares
(BRASIL, 2009, p. 67).
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“Os  profissionais  e  as  equipes  de  Saúde  da  Família  podem  estabelecer

estratégias  para  sensibilizar  e  avaliar  sua  prática,  pensando  na  integralidade  e

interdisciplinaridade do cuidado e, ao mesmo tempo, ajudar a família a adotar os dez

passos” (BRASIL, 2009, p. 95):

Passo 1 - Dar somente leite materno até os seis meses, sem oferecer água,
chás ou qualquer outro alimento;
Passo 2 - A partir dos seis meses, introduzir de forma lenta e gradual outros
alimentos, mantendo o leite materno até os dois anos de idade ou mais;
Passo  3  -  Após  seis  meses,  dar  alimentos  complementares  (cereais,
tubérculos, carnes, leguminosas, frutas, legumes) três vezes ao dia, se a
criança receber leite materno, e cinco vezes ao dia, se estiver desmamada.
Passo 4 -  A alimentação complementar deve ser oferecida de acordo com
os horários de refeição da família,  em intervalos regulares e de forma a
respeitar o apetite da criança;
Passo 5 - A alimentação complementar deve ser espessa desde o início e
oferecida  de colher;  começar com consistência  pastosa  (papas/purês)  e,
gradativamente,  aumentar  a  consistência  até  chegar  à  alimentação  da
família;
Passo 6 - Oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. Uma alimentação
variada é uma alimentação colorida.
Passo 7 - Estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas
refeições;
Passo  8  -  Evitar  açúcar,  café,  enlatados,  frituras,  refrigerantes,  balas,
salgadinhos e outras guloseimas nos primeiros anos de vida. Usar sal com
moderação;
Passo 9 - Cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos: garantir
o seu armazenamento e conservação adequados;  
Passo  10  -  Estimular  a  criança  doente  e  convalescente  a  se  alimentar,
oferecendo  sua  alimentação  habitual  e  seus  alimentos  preferidos,
respeitando a sua aceitação.

Existem  algumas  normas  gerais  a  serem  seguidas  para  o  tratamento  do

obeso infantil, como: uma dieta balanceada que determine crescimento adequado e

manutenção de peso; exercícios físicos controlados e apoio emocional individual e

familiar. Além disso, a Educação Nutricional é essencial, pois visa à modificação e

melhorias  dos  hábitos  alimentares  a  longo  prazo,  e  torna-se  um  elemento  de

conscientização  e  reformulação  das  distorções  do  comportamento  alimentar,

auxiliando a refletir sobre a saúde e qualidade de vida (KLINGER, 2004).
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6 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo  longitudinal, desenvolvido num período de 1 ano, que

se dividirá em três momentos: 

Inicialmente  realizou-se  uma  revisão  da  literatura,  artigos  disponíveis  nas

bases  de  dados  Medline,  Lilacs  -  Bireme  e  Cochrane,  nos  idiomas  inglês  e

português,  publicados  entre  os  anos  de  1999  a  2013.  Para  este  estudo  foram

selecionados artigos escritos nos idiomas português e inglês, sendo buscadas as

palavras-chave  obesidade  infantil;  fatores  de  risco;  prevenção;  controle  em

português e  childhood obesity; risk factors; prevention; control  em língua inglesa.
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Foram utilizados  os  operadores  boleanos  And  e  or.  Estudos  com o  formato  de

revisões  sistemáticas,  Narrativas  abrangentes,  metanálises,  populacionais,

transversais  e  coorte  com casuística expressiva.  Os critérios de inclusão são os

artigos que tratem de forma direta da demanda do objetivo desta pesquisa, escritos

em inglês e português. Os artigos repetidos e os que não abordem o propósito do

estudo, serão escluídos.

Num segundo  momento  será  realizado  uma  pesquisa  com  pesquisa  com

familiares  responsáveis  das  crianças  cadastradas  na  unidade  da  Estratégia  de

Saúde da Família (ESF) de Quixeramobim - CE,  na faixa etária de 12 a 60 anos, e

que aceitem participar da pesquisa, realizada no período de fevereiro e março de

2015. 

Após a análise da ficha de identificação de cada paciente (Anexo 1), estes

serão selecionados e para responderem um questionário estruturado contendo 10

perguntas, a fim de avaliar o conhecimento das participantes sobre a importância do

aleitamento materno, a promoção da alimentação adequada nos primeiros anos de

vida,  as  consequências  do sobrepeso e  obesidade infantil  e  hábitos  alimentares

(Anexo 2).

Posteriormente, será implementado o projeto de intervenção para orientar e

promover  a  alimentação  adequada  nos  primeiros  anos  de  vida  das  crianças

atendidas na ESF de Quixeramobim -  CE. 

Para  tanto,  a  equipe  multidisciplinar  realizará  atividades  de  orientações

educativas sobre os tipo de alimentos que devem ser consumidos em cada etapa de

desenvolvimento  da criança,  adesão nas consultas  de puericulturas,  avaliação e

tratamento  médico,  visitas  domiciliares  e  grupos  de  combate  ao sedentarismo e

obesidade, que desenvolverão atividades como caminhada orientada,  campanha

educativa com distribuição de panfletos e merenda saudável.

A avaliação será feita a partir dos relatos pessoais da transformação de vida

dos participantes, durante as reuniões do grupo e do grau de redução de peso entre

o inicio e o fim das atividades.



32

Os resultados serão transferidos para uma planilha do programa Microsoft

Office Excel 2007, com a finalidade de verificar as porcentagens dos dados, serão

aplicados  testes  estatísticos,  e  valores  com  p<  0.05  serão  considerados

estatisticamente significantes.

O Projeto será aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa antes  de ser

iniciado (Declaração de Helsique, 2008), e todos assinarão Termo de Consentimento

Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 3), em duas vias, e uma delas ficará em poder do

participante.

7 CRONOGRAMA
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Revisão bibliográfica X X X

Apresentação do projeto nos diversos setores X

Rediscussão do projeto na equipe de trabalho X

Submissão do projeto ao Comitê de Ética X

Oficinas de sensibilização e capacitação X

Análise estatística dos resultados X X

Fornecimento  de  feedback à  equipe  e  à
população

X

Inscrever trabalho em Congresso X
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8 RECURSOS NECESSÁRIOS

RECURSOS NECESSÁRIOS

Organizacional: Organização de agenda para os programas e campanhas.

Organização de Curso de capacitação.

Cognitivo: Criação de grupo para elaboração de ações;

Estratégias de comunicação e pedagógica; 

Desenvolvimento de ações educativas.

Político:  Articulação com a rede de ensino; e entre os setores da saúde e 
dos profissionais envolvidos.

Financeiro: Confecção de panfletos, lanches etc;

Distribuição de informativos e material didático
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9 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se conseguir incluir uma alimentação saudável ao contexto de vida

das crianças de hoje, a longo prazo notar-se-á uma evolução tanto no aspecto da

saúde, quanto cultural,  contribuindo para maior qualidade de vida nos adultos do

futuro.     

Assim, espera-se que este projeto possa:

a) Reduzir o número de crianças com sobrepeso e obesidade;

b) Combater a deficiências de vitaminas e anemias carenciais;

c) Reeducação  alimentar  das  crianças  através  da  inclusão  de  hábitos

alimentares saudáveis no cotidiano das famílias da comunidade;

d) Melhoria nas condições sociais das famílias; 

e) Adquirir hábitos alimentares acessíveis e de qualidade. 

f) Redução dos casos de sobrepeso e obesidade.



36

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constatou-se que a obesidade em todas as faixas etárias vem aumentando

de forma significativa  trazendo como consequências  inúmeras complicações que

aumentam significativamente tanto na infância, quanto na idade adulta, No entanto,

seu manejo pode se tornar bastante difícil,  por estar relacionada à mudanças de

hábitos e estilo de vida, além do entendimento quanto aos danos causados pela

obesidade.

A influencia genética, e dos pais, as dietas ricas em calorias e gorduras, e

gasto  energético  insuficiente  são  algumas  das  razões  pelas  quais  possuem

sobrepeso ou são obesas. 

Portanto,  a  adequação  nutricional  com  uma  alimentação  saudável  e  a

formação  dos  hábitos  alimentares  desde  o  desmame,  pode  evitar  a  morte  de

milhares de recém-nascidos e a redução do número de crianças com sobrepeso e

obesidade.

Ao  conseguir  incluir  uma  alimentação  saudável  ao  contexto  de  vida  das

crianças de hoje, a longo prazo notar-se-á uma evolução tanto no aspecto da saúde,

quanto cultural, contribuindo para maior qualidade de vida nos adultos do futuro.    
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Por  isso,  a  implementação  deste  projeto  poderá  contribuir  de  forma

significativa para a prevenção e controle do sobrepeso e obesidade, pela abordagem

de educação em saúde na Atenção Básica de nosso País 
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Anexo 1 

FICHA DO PACIENTE

Identificação
Nome______________________________________________________________



42

Endereço___________________________________________________________
Bairro_________________ Cidade_________________________ Estado______ 
CEP______________
Telefone________
Data de Nasc.: ____ / ____ / ____ Idade_______ Sexo_______ 
Estado civil______________________
RG:__________________________ 
Escolaridade
Analfabeto (   )  1o grau Completo (   )  Alfabetização rudimentar   (   )
2o grau Incompleto (   )     Superior(   )  
Condições socioeconômicas
Ativo (   )  Inativo(   )  Aposentado (   ) Dependente (   )  Desempregado (   )
Profissão____________________________________________________________
Avaliação Clínica
PA _________________________ Peso __________ kg  Altura ____________ m  
IMC__________
Circunferência abdominal _______________________ 
Glicemia______________________
Colesterol total_ ______________________________ 
HDL__________________________________
LDL________________________________________ 
Triglicérides____________________________

Anamnese                                                                          Sim                  Não

Hipertensão arterial na família:
IM – infarto do miocárdio:
AVC – acidente vascular cerebral:
Tabagismo: Não  (   ) Ex-Tabagista (   )Há quanto tempo ?  Sim  (   ). Se Sim, 
quantos cigarros /dia e há quanto é Tabagista: ----------------------------------
Álcool: Diariamente (   ) Socialmente (semanal ?)
Sal (adiciona sal na comida pronta): -------------------------------------------------
Pílula anticoncepcional ------------------------------------------------------------------
Asma (   )
Diabetes (   )
Gota (   )
Nefropatia (   )
Claudicação (   )
Indícios HA secundária (   )
Impotência sexual (   )
Insônia (   )

Coração                                                             Pulmões
___________________                                     ______________________
___________________                                     ______________________
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___________________                                     ____________________

   

Abdome                                                                   Intolerância/contraindicação          
_________________                                              _______________________ 
__________________                                            _______________________    
__________________                                            _______________________
Medicação atual
____________________
____________________
____________________

Sopro abdominal                       Sim              Não

Edema membros                       Sim              Não

Pulsos:                                          D                E
Carotídeo
Radial
Femural
Pedioso
Tibial-posterior

Pressão Arterial
  MSD                  Decúbito dorsal                  Sentado                  Ereto

  MSE                   Decúbito dorsal                  Sentado                  Ereto
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Anexo 2

QUESTIONÁRIO

1 IDADE:   ____ anos

   Peso: __________

   Altura: _________

2 ESTADO CIVIL:    

(  ) Solteiro            (  ) Casado

(  ) Viúvo               (  ) Divorciado

3 ESCOLARIDADE:        

(  ) 1°Grau ( Primário e Ginásio) incompleto

(  ) 1°Grau ( Primário e Ginásio) completo

(  ) 2°Grau ( Colegial) incompleto

(  ) 2°Grau ( Colegial) completo

(  ) 3°Grau ( Superior) incompleto

(  ) 3°Grau ( Superior) completo

4) Você considera importante o aleitamento materno até os seis meses de 

vida? 

(  ) SIM                         (  ) NÃO



45

5) Você conhece as vantagens do aleitamento materno?

(  )  muito vantajoso             (  ) vantajoso            (  ) não é vantajoso

6) Considera que o desmame precoce pode ser nocivo para a vida da criança?

(  ) muito nocivo                         (  ) pouco nocivo    (  ) não é nocivo

7)  Considera  que  as  práticas  alimentares  inadequadas  podem,   no  futuro,

repercutir  de  forma  negativa  no  desenvolvimento  global  das  crianças  e

ocasionando-lhes sequelas?

(  ) graves sequelas

(   ) poucas sequelas

(   ) nenhuma sequela

8) Conhece as consequências do sobrepeso e obesidade infantil

(  ) SIM                         (  ) NÃO

9 Possui hábitos alimentares saudáveis?

 (  )  sempre             (  ) nunca            (  ) às vezes

10 Pratica atividades físicas?

(  )  sempre             (  ) nunca            (  ) às vezes
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Anexo 3

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC /UNASUS
PÓS-GRADUAÇÃO DO PROVAB / Curso de Pesquisa, Saúde e Inovação em Saúde da

Família

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pelo  Presente,  solicitamos  a  V.  Sra.  Autorização  para  sua  participação  no  estudo

desenvolvido na -------------------------------------;  um estudo para elaboração de Trabalho de

Conclusão (TC) do Curso de Pós-Graduação do PROVAB.

Os resultados  poderão  ser  divulgados,  assegurando-se o  sigilo  dos  dados  obtidos  bem

como o anonimato de todos os participantes do projeto intitulado: OBESIDADE INFANTIL  E

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA

Ressaltamos  que  a  participação  nessa  pesquisa  não  incide  nenhuma  despesa  para  o

participante ou para a comunidade.

Na  certeza  de  contar  com  a  sua  compreensão  e  valorosa  cooperação,  agradecemos

antecipadamente.

TESTEMUNHAS:
1_________________________________________________________________________
2_________________________________________________________________________
Assinatura do (a) Participante: 

Loca/data: ____/ ____/____

Atenciosamente

Coordenador da Pesquisa: Paulo Stênio Calaço Fernandes 
(Executor e Autor do TCC)


