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Resumo do Projeto 
 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2001),  a obesidade não se define como  
um problema estético,vai muito além. O excesso de peso em fase escolar contribui para 
o aparecimento de muitas patologias, prejudicando o rendimento escolar. Uma grande 
preocupação tem sido o sedentarismo nesta geração ,o brinquedo preferido  das crianças 
e adolescente esta sendo os games ,televisão computador,onde não há uma gasto de 
energia satisfatória.É fato  que a obesidade infantil vem aumentando de modo 
significativo, determinando  várias complicações na infância e na idade adulta. Na 
infância, fica mais difícil adaptar a mudanças de hábitos. falta o entendimento da 
criança quanto aos danos que a obesidade pode  vir acarretar.O objetivo deste trabalho é 
apresentar características gerais da obesidade e, especialmente, salientar aspectos 
práticos do tratamento da obesidade infantil . 

 

Palavras-chave:Saude-alimentação-obesidade. 
 

1  Introdução 
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2001), a obesidade não se define 

como  um problema estético, que incomoda pelo fato das sátiras,sarros,deboche dos 

amigos na escola . O excesso de peso vai além, podendo ocasionar surgimento de vários 

agravos na  saúde  sendo ,como diabetes, problemas cardíacos e a má formação do 

esqueleto dentre outros . Cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem de 

problemas de obesidade. 

Para Anjos et al(2003), a  obesidade infantil  está  presente em diferentes classes 

econômicas,onde   crianças em geral ganham peso com facilidade devido a hábitos 

alimentares errôneos, inclinação genética, estilo de vida sedentário, distúrbios 

psicológicos, problemas na convivência familiar dentre outros. 

 Menciona Grillo et al., 2000)as crianças obesas ingerem grande quantidade de 

alimentos, esta afirmativa nem sempre é verdadeira, pois em geral as crianças obesas 

preferem alimentos de alto valor calórico que em pouca quantidade para causar o 

aumento de peso,e não possuir nutrientes algum. 

Leão (2003) acentua que a escola é um local propício para desenvolver um trabalho de 

prevenção, pois as crianças fazem pelo menos uma refeição nas escolas, possibilitando 
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um trabalho de educação nutricional, além de proporcionar aumento da atividade física. 

As instituições de ensino deve ser um  agente formador de hábitos saudáveis. 

Montero(2000)refere sobre a extrema importância que seja a implantado nas escolas, 

conscientização de hábitos de vida saudável,  de forma que na escola pode despertar o 

interesse para  o entendimento e a importância  de mudança dos hábitos ainda em idade 

escolar,favorecendo  para uma fase adulta tranquila sem danos a saúde. 

   Para  Sigulem, M. et al. (2001)    programas de tratamento que envolvem crianças e 

adolescentes com sobrepeso em atividade física demonstra um  benefício significativo 

na obtenção de perda de peso e na melhora do preparo físico. No entanto,esta atividade 

física deve ser de forma prazerosa ,   para que a criança não desista do objetivo  . 

Querer, dever e poder emagrecer são questões imensamente complexas exige dedicação 

,investimento emocional.Atenta ainda  que a iniciativa primária são efetivas  se 

iniciadas  em idade escolar e mantidas durante a infância e a adolescência. 

No que se refere  a promoção,prevenção de agravos na saúde , o Ministério da Saúde 

enfatiza que o enfermeiro esta habilitado para desenvolver educação em saúde com sua 

equipe e população (BRASIL, 2004 ).  

 

2  Objetivos 

Geral: 
Sensibilizar as crianças de escolas públicas e privadas sobre  a importância 

de educação em saúde, alimentação adequada e atividade física. 

 

 

Específicos: 
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 Orientar as famílias quanto a importância de uma alimentação adequada 

                         Construir subsídios para a obtenção do auto cuidado a prática de 

exercícios físicos e alimentar e autoestima   

 Sensibilizar quanto a obesidade infantil e problemas subsequentes 

 Orientar sobre a importância de uma acompanhamento do índice de 

massa corporal(IMC), 

 Oferecer opções de  alimentação saudável 

 Demonstrar a importância da higienização dos alimentos 

 
 

3  Justificativa 
 

Tendo em vista um considerado aumento de comidas do tipo fest food, e uma elevado 

aumento de crianças entrando no nível de obesidade  e sedentarismo ,em idade escolar  

,o curso de  enfermagem  da Anhanguera Dourados tendo em vista a responsabilidade 

de educação social ,na missão da instituição: promover o ensino de forma eficiente, nos 

sensibilizamos em promover a conscientização dos alunos da escola............ juntamente 

com seus responsáveis legais. 

 
 

 

4 Metodologia para o desenvolvimento 

do projeto 
A pesquisa a ser realizada é de caráter qualitativo e experimental. Segundo 

Minayo (1.995), a abordagem qualitativa caracteriza-se por ser eficiente na 

interpretação de fenômenos de natureza subjetiva. A pesquisa experimental, de acordo 

com Gil (1.996), determina o objeto de estudo, seleciona o que pode ser capaz de 

influenciar, define formas de controle e observação dos efeitos resultando respostas.  
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Formulário de controle 

Balança(peso/altura) 

Aparelho para medir IMC 

 
 

5 Cronograma 
1ª. Etapa – Revisão de Literatura 
2ª. Etapa – Pesquisa de campo 
3ª. Etapa – Analise e tabulação dos dados 
4ª. Etapa – Redação do artigo parcial 
5ª. Etapa – Redação do artigo final 
6ª. Etapa – Conclusão  
7ª Etapa – Divulgação dos Resultados 
Outras Etapas – 
 

A tabela a seguir resume as atividades programadas para serem realizadas 
durante o programa de pesquisa apresentado. 

 
 FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ FEV 

1ª. 
Etapa x x x x x x x x x x x x 

2ª. 
Etapa x x x x x x x x x x x x 

3ª. 
Etapa x x  x x  x x  x x  

4ª. 
Etapa 

  x x x x x      

5ª 
Etapa 

      x x     

6ª 
Etapa 

  x   x   x   x 

7ª 
Etapa 

   x   x   x   

 
Entrega do Artigo Parcial; 
 
Entrega do Artigo Final Concurso Interno; 
 
Preparação para participação do CONIC; 
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6 Orçamento Detalhado e Remuneração 

do Pesquisador 

Especificação 
 

Custeio Unid. Qde 
Custo em ( R$ ) 

Valor Unit. Valor Total 
 

Balança FACULDADES 
ANHANGUERA DDOS  01 1     900,00       900,00 

Medidor IMC FACULDADES 
ANHANGUERA DDOS 01 01 120,00 120,00 

Note book 1 unidade 1 01 1500,00 1500,00 
Mesa do computador 1 unidade 1 01 300,00 300,00 
Impressora 1 unidade 1 01 200,00 200,00 
Pen Drive 1 unidade 1 01 30,00 30,00 
    TOTAL R$3050,00  

 

8  Resultados Esperados 
 

Espera-se que com este projeto,possamos sensibilizar a comunidade, quanto a  

importância de cuidar da alimentação desde a fase escolar ,para evitar assim problemas  

de saúde futuro. 
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