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1. RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A obesidade infantil é um problema mundial que acomete cada vez 

mais as crianças, podendo causar danos à saúde. Ações de saúde deveriam ser 

implementadas por profissionais qualificados para atender a população de maneira 

efetiva a fim de orientar sobre a patologia e prevenir a obesidade infanti l. 

OBJETIVO: Identificar o conhecimento científico produzido a respeito da assistência 

de enfermagem a criança obesa no Brasil. METODOLOGIA: Trata-se de uma 

revisão de literatura. O levantamento dos textos foi feito na Biblioteca Virtual de 

Saúde. Foram incluídos textos publicados em português, produzidos no Brasil, com 

textos completos disponíveis online. Período de busca ficou entre 2006 a 2014. 

RESULTADOS PRELIMINARES: Os textos foram agrupados em categorias 

temáticas que pretendem discutir a assistência de enfermagem às crianças obesas, 

principalmente no que diz respeito às ações relacionadas à hábitos alimentares, 

atividade física e aporte psicológico. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é um problema de saúde mundial que vem alcançando 

proporções cada vez maiores. É considerada uma doença crônica não transmissível 

silenciosa, caracterizada por um longo curso assintomático, até que os primeiros 

sintomas comecem a surgir. Essa endemia não está restrita a uma determinada 

raça, etnia ou grupo socio-econômico. Existem diversos fatores culturais, ambientais 

e genéticos que influenciam na sua gênese, observa-se em muitos casos uma forte 

influência emocional que se encontra afetada (GIGANTE, et al., 2006).  

 Segundo dados da World Health Organization (WHO, 2013) a obesidade em 

todo o mundo quase que dobrou desde de 1980. Em 2008, 1.4 bilhão de adultos e 

mais de vinte anos estão acima do peso, deste mais de 200 milhões de homens e 

quase 300 milhões de mulheres são obesos. Da população adulta mundial, 65% vive 

em paises onde o execesso de peso e obesidade mata mais pessoas do que abaixo 

do peso. Em 2011, mais de 40% milhões de crianças menores de cinco anos 

estavam acima do peso. No Brasil, os dados apontam que mais de 40% da 

população adulta apresenta execesso de peso, constando-se aumento da 
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prevalência da obesidade em praticamente todas as idades. Para a WHO (2013) a 

obesidade é evitável. 

 

3. OBJETIVO 

  

 Identificar o conhecimento científico produzido a respeito da assistência de 

enfermagem a criança obesa no Brasil 

 

4. METODOLOGIA 

      

Pesquisa bibliográfica de caráter descritivo e exploratório. Para o 

desenvolvimento da pesquisa, foi realizado levantamento bibliográfico através da 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). 

A busca foi efetuada utilizando as seguintes palavras-chaves: cuidados de 

enfermagem, assistência de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, precisão de 

enfermagem e obesidade infantil. 

Foram incluídos textos publicados em português, produzidos no Brasil, com 

textos completos disponíveis online. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 A presente revisão analisou 20 artigos científicos que atenderam os critérios 

de inclusão previamente estabelecidos. Foi desenvolvido um formulário de coleta de 

dados que permitiu a obtenção de informações de identificação do texto – título, 

nome do período onde o estudo foi publicado, ano de publicação, objetivos do 

estudo, delineamento de pesquisa, principais conclusões e temática abordada.  

Para eliminar possível viés, todos os autores do presente manuscrito 

participaram do preenchimento do formulário, buscando um consenso de opiniões. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 Após a análise dos textos os mesmos foram agrupados em categorias 

temáticas que pretendem discutir a assistência de enfermagem às crianças obesas, 
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principalmente no que diz respeito às ações relacionadas à hábitos alimentares, 

atividade física e aporte psicológico. 

A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos será feita de 

forma descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação de aplicabilidade da revisão 

elaborada, de forma a impactar positivamente a prática da Enfermagem, fornecendo 

subsídios ao enfermeiro na sua tomada de decisão cotidiana.  
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