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RESUMO 

        Nesse projeto temos como objetivo avaliar as pratica alimentares dos 

adolescentes e observar a qualidade de vida através de hábitos alimentares e suas 

causas como a obesidade e o sobrepeso. 

INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) qualidade de vida 

define-se como a percepção do individuo de sua posição na vida no contexto 

cultural e no sistema de valores em que viver é a relação a seus objetivos, 

expectativas, preocupações e desejos. Porem qualidade de vida também está 

relacionada à bem estar físico e mental, hábitos alimentares, sendo esse o que 

mais preocupa em questão de crianças e adolescentes. 

Hábitos alimentares errôneos e alimentação irregular são relatados em 

vários trabalhos como fatores predispostos a obesidade. Os adolescentes são 

particularmente mais vulneráveis a enorme propaganda consumista, muito exposta 

à cultura de comida rápida e pronta, na qual predomina as refeições mal 

balanceadas, com excesso de gordura e ingeridas de maneira irregular. (NADIA 

KUNKEL, 2009). 

OBJETIVO 

Avaliar a qualidade de vida relacionada á alimentação do adolescente de 

12 a 16 anos, associado ao excesso de peso e obesidade, tendo também á 

orientação através de folders contendo informação para melhor qualidade de vida e 

alimentar. 

 

METODOLOGIA 

          Esta é uma pesquisa quantitativa onde iremos abordar características de 

adolescentes com excesso de peso e obesidade, medindo através de um 

questionário que será aplicado aos entrevistados. Será realizado um estudo nas 

instituições de rede publica e privada do município de Santo André onde será 

colhido dados de 200 adolescentes matriculados entre 12 a 16 anos sem distinção 



de sexo, etnia ou período de frequência de aula (Matutino e Vespertino), todos os 

alunos serão escolhidos através de sorteio, dentro desta faixa etária. 

 Serão avaliadas as seguintes informações: Idade, Altura e Peso resultando 

o IMC (Índice de Massa Corporal). 

 

DESENVOVIMENTO 

Com a modernidade e o corre- corre do dia a dia provoca alterações em 

seu estilo de vida principalmente os adolescentes que muitas das vezes não tem 

um adulto por perto para supervisionar o seus hábitos alimentares, levam ao 

consumo excessivo de produtos gordurosos, doces e bebidas açucaradas, 

aumentando as chances de desenvolverem uma obesidade, problemas crônicos e 

isolamento social. Observamos que o consumo de doces, fest food, alimentos 

gordurosos estão cada vez mais presentes na vida desses jovens e cada vez 

menos eles se interessam por atividades físicas, no entanto muito desses jovens 

principalmente nas grandes capitais tem a tendência a obesidade do que os jovens 

das regiões mais afastadas pelo seu estilo de vida e gasto no consumo de suas 

atividades diárias.   

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Esperamos que com este estudo, nós alunos, além acrescentar nosso 

formação como futuros enfermeiros, adquirindo conhecimento científico, 

aprofundaremos em um assunto importante que ressaltara na saúde dos 

adolescentes futuros, que implica á saúde publica, onde possamos orientar 

crianças/adolescentes para ter uma boa pratica alimentar e qualidade de vida, para 

que no futuro não sejam adultos obesos com doenças crônicas. 

E para os adolescentes entrevistados traga uma grande abrangência de 

informações, para que os mesmos possam adotar uma nova maneira de pratica 

alimentar saudável e tendo como auxilio exercício físico para seu beneficio e bem 

estar físico e mental. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Concluímos com base nos artigos coletados que a pratica alimentar 

influenciam em seu estilo de vida, principalmente os adolescentes que na maioria 



das vezes e influenciado por propagandas e anúncios de fest food, onde muitos 

deles não tem uma alimentação saudável não praticam atividade física .Muitos deles 

já tem sobrepeso e tendência a obesidade e que no futuro provavelmente será um 

adulto obeso e com problemas crônicos como cardiopatias e Diabetes Mellitus. 

Portanto como educadores temos que orientar os jovens a terem uma alimentação 

mais saudades e praticarem esportes. 
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