
 

 

 

TÍTULO: PROPOR ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS PARA PREVENÇÃO DA OBESIDADE EM ADULTOSTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: ENFERMAGEMSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE MARIO SCHENBERGINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): MARLUCE SANTINATI DE FARIA DIASAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CARLA ANDREIA TRAPÉ, MARIANGELA ESPOSITO CARTAXOORIENTADOR(ES): 



 
 

Resumo: O presente trabalho tem por objeto a produção científica a respeito das 

intervenções educativas voltadas para a prevenção de obesidade. Objetivo: 

Levantar e avaliar estudos voltados para processos educativos dirigido a prevenção 

da obesidade em adultos. Metodologia: Analise de conteúdo de estudos obtidos por 

meio de revisão sistemática da literatura cientifica em banco de dados Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS). Resultados preliminares:  Os trabalhos encontrados têm 

apresentado intervenções educativas na perspectiva multifatorial focados na 

mudança de hábitos do individuo desconsiderando as raízes sociais da obesidade.  

 

Introdução:  A obesidade é atualmente considerada um problema de Saúde Pública 

crescente no mundo, dados de 2008 mostram 38% da população mundial acima de 

20 anos com sobrepeso, apresentando índice de massa corpórea (IMC) igual ou 

acima de 25 (WHO, 2014), considerada como fator associado ao surgimento das 

doenças crônicas não transmissíveis, tais como diabetes mellitus, hipertensão 

arterial e doenças cardiológicas, síndromes ortopédicas, alguns tipos de câncer e 

depressão, com grande potencial para complicações na vida adulta (Mendes, Maciel, 

Pinto, Souza et al, 2009), o uso abusivo de medicamentos, sem orientação médica, 

pode agravar ainda mais a saúde (Oliveira, Barros, Martins e Costa, 2010). Sua 

Incidência está fortemente relacionada ao fácil acesso a alimentos com alto teor 

calórico, e o atual estilo de vida cada vez mais sedentário (Ministério da Saúde, 

2006). Partindo-se do princípio de que a obesidade não obrigatoriamente 

compreende doença pré-determinada, esforços que objetivem a sua prevenção e o 

seu controle, por meio do envolvimento dos profissionais de saúde, incluindo o 

enfermeiro, devem ser implementados (Kruse, Schenini, Ribeiro, Oliveira, et al, 

2012), A obesidade também implica direta ou indiretamente na qualidade de vida 

dos indivíduos, seja por limitações físicas ou emocionais, não sendo incomum 

encontrar o discurso de “insatisfação” relacionada a “pouco aproveitamento da vida”, 

uma vez que dependendo do grau de obesidade o individuo se isola socialmente 

principalmente nos casos onde a imagem corporal gera tristeza e depressão. 

(Santos, Carvalho, Chaves, Goyota, 2012). Entendendo que sua abordagem não 

deve ser focada somente “na obesidade”, sendo necessário para manter a adesão 

ao tratamento, realizar uma escuta qualificada com o intuito de elaborar um plano de 

cuidado adequado a cada realidade, considerando os determinantes sociais do 



 
 

processo saúde e doença. Para tanto é necessário se fazer uso de instrumentos de 

educação em saúde que considere as raízes sociais do problema.  

Objetivo: Levantar e avaliar estudos voltados para processos educativos dirigido a  

prevenção da obesidade em adultos. 

Metodologia: Está sendo realizada analise de conteúdo de estudos obtidos por 

meio de revisão sistemática da literatura cientifica (Minayo, 2014) em banco de 

dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os seguintes descritores: 

Enfermagem; Obesidade; Estratégias Educativas. Foram considerados os trabalhos 

relacionados à população adulta, publicados nos idiomas português, inglês ou 

espanhol no período de 2009 a 2013. 

Desenvolvimento: Abaixo apresenta-se quadro com os artigos analisados até o 

momento. 

Quadro 1- Caracterização preliminar dos artigos a respeito de intervenções 

educativas voltadas para a prevenção da obesidade. 

Titulo Autor Publicação Caracterização  

Reflexões sobre o uso de 

atividades grupais na 

atenção a portadores de 

doenças crônicas 

Munari, 

Lucchese e  

Medeiros. 

2009 

Analisar a forma de condução das atividades 

em grupo “centralizado na doença e não na 

realidade individual, visando melhorar os 

resultados e a  adesão. 

Obesidade e qualidade de 

vida revisão da literatura 

Tavares, 

Nunes e 

Santos. 

2010 

Avaliar fatores que favorecem o crescimento da 

obesidade, sua prevalência, seu impacto na 

saúde e na diminuição da qualidade de vida. 

Qualidade de vida de 

pessoas com obesidade 

grau III: um desafio 

comportamental 

Santos, 

Carvalho, 

Chaves e 

Takamaktsu. 

2012 

Avaliar como a obesidade grau III impacta na 

saúde, nas atividades de vida diária, qualidade 

de vida e rotina das pessoas. 

Influencia das variáveis 

nutricionais e da obesidade 

sobre a saúde e o 

metabolismo 

Azevedo e 

Brito. 
2012 

Avaliar o impacto da obesidade na saúde da 

população e a importância de profissionais 

capacitados e comprometidos no atendimento  

prevenindo e tratando a obesidade de forma 

mais eficaz. 

Educação alimentar na 

obesidade: adesão e 

resultados antropométricos 

Bueno, Leal, 

Saqui, 

Santos, et al. 

2011 

Avalia o impacto da reeducação alimentar no 

tratamento da obesidade, um trabalho longo, 

com bons resultados, porem com pouca 

adesão e alto índice de abandono. 

Crenças e práticas dos 

profissionais de saúde face 

Teixeira, 

Ribeiro e  

Maia. 

2012 

Promover reflexão para o profissional da saúde 

envolvido no atendimento a pacientes obesos 

“sobre sua própria crença com relação a 



 
 

Resultados Preliminares:  Em uma primeira análise, identificou-se que os trabalhos 

encontrados têm apresentado intervenções educativas na perspectiva multifatorial 

focados na mudança de hábitos do individuo desconsiderando as raízes sociais da 

obesidade. 
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à obesidade: uma revisão 

sistemática. 
  

obesidade” e como isso pode influenciar no 

atendimento e resultado final. 

Saúde o Obesidade: 

discurso de enfermeiras 

Kruse, 

Schenini, 

Ribeiro, 

Oliveira, et al. 

2012 

Analisar o entendimento década enfermeiro 

sobre seu papel na prevenção e 

acompanhamento da obesidade, a importância 

do seu trabalho dentro do grupo 

multidisciplinar. 


