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RESUMO 

A obesidade infantil tem crescido muito no Brasil nas últimas duas décadas, 
eque pode estar relacionada a fatores hereditários, mas também aos maus 
hábitos alimentares e sedentarismo. A prática de exercícios físicos aliada à 
alimentação equilibrada são regras fundamentais para todas as crianças e 
devem ser favorecidas através de pequenas mudanças nos hábitos das 
crianças. A obesidade não é mais apenas um problema estético, o excesso de 
peso pode provocar o surgimento de vários problemas de saúde como diabetes 
mellitus, problemas cardíacos, arteriosclerose e problemas ortopédicos. Bons 
hábitos alimentares podem ser aprendidos desde o nascimento, permitindo que 
a criança conheça desde o aleitamento materno aos mais variedados sabores  
com a introdução da alimentação complementar e alimentação na infância e 
adolescência adequados. No Municipio de Aiuruoca de um total de 195 
crianças da faixa de idade de 5 a 9 anos, 41 alunos da Escola Municipal foram 
diagnosticados com peso elevado para a sua idade, representando 21%, dados 
superiores à média nacional que é em torno de 15%. O presente trabalho 
propõe uma intervenção educativa para dimiuir a incidência e prevalência do 
peso elevado na faixa etária de 5 a 9 anos. 

 

Palavras-chave: obesidade,  hábitos alimentares,  sedentarismo 
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ABSTRACT 

Childhood obesity has grown a lot in Brazil in recent decades. It may be 

related to hereditary factors, but bad alimentary habits and sedentary lifestyles 

play a more important role. The practice of physical exercise with a balanced 

diet is fundamental for all children. Obesity is more than a cosmetic problem; 

excess weight causes health problems such as diabetes, cardiac problems and 

poor skeletal formation. Good eating habits can be learned from a very young 

age, permitting that children from six months know the widest range of possible 

flavors. In the municipality of Aiuruoca, out of a total of 195 children in the age 

range of 5-9 years old, 41students of the Municipal School were diagnosed with 

elevated weight for their age, representing 21 percent of the total; data that 

exceeds the national average of 15 percent. This project proposes an educative 

intervention to reduce the incidence and prevalence of overweight children in 

the age group of 5-9 years. 

 

Keywords: obesity, food habits, sedentary lifestyle. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Aiuruoca é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua 

população é de 6.173 habitantes. Localiza-se no sul de Minas Gerais na Serra 

da Mantiqueira, a 989 m de altitude, ao pé do Pico do Papagaio, numa região 

de topografia bastante acidentada. Seu nome deriva do tupi e significa "casa de 

papagaio", através da junção das palavras aîuru ("papagaio") e oka ("casa"). 

A Vila de Aiuruoca passou a categoria de cidade com seu território 

desmembrado de Baependi em 14 de agosto de 1834. Aiuruoca perteceu a 

Comarca de Baependi por um período de vinte anos. Quando o ouro se 

esgotou, os moradores se dedicaram à criação de gado leiteiro e à agricultura. 

Tendo como pano de fundo a Serra do Papagaio, onde se encontra a Estação 

Ecológica Serra do Papagaio, é um município privilegiado pela beleza natural e 

sua história. (obtido de relatos do historiador da cidade) 

Aiuruoca apresenta uma população prevalentemente idosa. A cidade 

possui pouca oferta de trabalho, fato que faz com que muitos jovens migrem 

para outras cidades à procura de emprego.  A economia é centrada na área 

rural, sendo a produção de leite o principal ponto econômico. Nos últimos anos 

o turismo esta desenvolvendo no município, aproveitando os recursos naturais  

do seu ecosistema. O município é de referência na comarca, pois apresenta 

um Hospital de médio porte que presta serviços nas áreas clínicas e cirúrgicas. 

O Hospital tem cobertura ao SUS e à iniciativa privada. Em outros aspectos, 

Aiuruoca também consta de um Fórum de justiça, três escolas rurais e três 

escolas urbanas. Além de um Lar para idosos, referência na região e um abrigo 

para menores. 

O Municipio de Aiuruoca vem apresentando um ritmo acelerado de 

desenvolvimento na área social, onde a área da Saúde tem uma força 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_da_Mantiqueira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_da_Mantiqueira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pico_do_Papagaio
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_tupi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Baependi


8 
 

significativa. O municipio possui 2 PSFs, um na área rural e outro na área 

urbana. Na área urbana, o PSF é formado por um médico, uma enfermeira, 

dois técnicos de enfermagem, um odontólogo, um técnico de odontolgia e 5 

agentes comunitários. (obtido do analise da situação de saúde da Secretaria de 

Saúde.) 

Durante o trabalho no PSF urbano de Aiuruoca, percebe-se uma alta 

incidência e prevalência de crianças com peso elevado para a sua idade, 

atingindo crianças na faixa etária de 5 a 9 anos. Dentro dos possíveis fatores 

encontra-se a baixa atividade física e hábitos alimentares pouco saudáveis.  

 

2 REVISÃO DA LITERATURA  

Os parâmetros antropométricos devem ser cuidadosamente aferidos 

conforme preconizado pelo Ministério da Saúde do Brasil e adotado pelo 

Ministério da Saúde e SBP. Para as crianças de zero a cinco anos considera-

se risco de sobrepeso quando estão entre percentil 85 e 97 ouescore z entre 

+1 e +2; sobrepeso entre percentil 97 e 99,9 ou escore z entre +2 e +3; e 

obesidade quando no percentil maior que 99,9 ou escore z maior que +3. Para 

as maiores de 5 anos,  são considerados como peso excessivo (sobrepeso) os 

valores acima entre o percentil 85 e 97 ouescore z entre +1 e +2; como 

obesidade entre percentil 97 e 99,9 ouescore z entre +2 e +3;  e como 

obesidade grave os valores acima do percentil 97- 99,9 ou escore z maior que 

+3. Outra forma de expressar o IMC, além dos percentis, é por meio dos 

escores z (desvios-padrão).  

 No quadro 1 estão descritos os Indices antopométricos utilizados para 

classificação nutricional recomendados pela OMS, Ministério da Saúde e SBP, 

para o diagnostico de sobrepeso e obesidade. 

Quadro 1 – Indices antopométricos utilizados para classificação 

nutricional recomendados pela OMS, Ministério da Saúde e SBP 
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Fonte: Fonte: Adaptado de Organización Mundial de la Salud. Curso de 

Capacitación sobre la evaluación del crecimiento del niño. Versión 1 – Noviembre 

2006. Ginebra, OMS, 2006. SISVAN, 2008. SBP, 2009 

 

 

É considerado peso elevado para a idade em crianças na faixa etária de 

5 a 9 anos, quando o peso para a idade encontra-se superior ao percentil 97 ou 

superior ao escore z +2.  

O peso elevado está relacionado a uma série de fatores como hábitos 

alimentares e atividade física inadequada, além de fatores biológicos, 

comportamentais e psicológicos. Não se trata de um problema meramente 

estético, além de frequentemente sofrerem "bullying" por parte dos colegas 

também apresentam problemas de saúde como: diabetes e doenças cardíacas. 

A cada ano, pelo menos 2,8 milhões de pessoas adultas morrem em 

consequência do sobrepeso ou da obesidade. 44% dos casos de diabetes, 

23% dos casos de cardiopatias isquêmicas e de 7% a 41% dos casos de 

alguns tipos de câncer são atribuíveis ao sobrepeso e à obesidade.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nutri%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nutri%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atividade_f%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bullying
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7as_card%C3%ADacas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cardiopatia_isqu%C3%AAmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ncer
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O sobrepeso infantil vem crescendo nos últimos anos, isso se torna um 

grande problema para toda a humanidade. Já são cerca de 35% das meninas e 

32% dos meninos que sofrem de sobrepeso no mundo. Em 1970, os dados 

eram de 10,9% das meninas e 8,6% dos meninos, ou seja, o número de 

crianças com sobrepeso no mundo triplicou.  Na faixa etária pediátrica, estudos 

nacionais demonstram prevalências de excesso de peso que variam entre 

10,8% a 33,8% em diferentes regiões.  

Hoje em dia as crianças ignoram atividades físicas e substituem por 

jogos eletrônicos, brinquedos, televisão. A pirâmide alimentar, atualmente é 

ignorada, por causa do alto consumo de alimentos industrializados: pizza, 

salgadinho, bolo, chocolates, sorvete. Esses alimentos são muito comuns hoje 

em dia, e apresentam alto teor de gordura e açúcar. 

A prevenção deverá começar na gestação, porque a forma incorreta da 

gestante se alimentar pode causar uma predisposição ao bebê em relação ao 

quadro de sobrepeso. Ao nascer, o bebê necessita de aleitamento materno 

exclusivo, que entre os vários benefícios, previne a obesidade.  O leite materno 

baseia-se em um alimento balanceado e adequado para a fase de vida do 

recém-nascido, devendo ser exclusivo até os seis meses de idade e 

complementado até os 2 anos ou mais. 

É comum o abandono do aleitamento materno antes do período correto. 

Isso ocorre pela falta de tempo da mãe, que em vez de amamentar o bebê com 

o leite materno, usa outros alimentos. Mas para isso a mãe deve procurar um 

nutricionista ou um pediatra, para acompanhar o desenvolvimento correto do 

bebê e orientar sua alimentação.  

A quantidade total de gordura, o excesso de gordura na região 

abdominal e o excesso de gordura visceral são três aspectos da composição 

corporal associados à ocorrência de doenças crônico-degenerativas. O 

aumento do colesterol sérico é um fator de risco para doença coronariana, e 

esse risco é ainda maior quando associado ao sobrepeso. O sobrepeso triplica 

o risco de desenvolvimento de diabetes mellitus. Assim como a obesidade, o 

nível de colesterol aumentado, o hábito de fumar e a presença de hipertensão 

arterial sistêmica, diabetes mellitus e sedentarismo são fatores de risco 

independentes para doença coronariana. O sobrepeso é fator de risco para 

dislipidemia, promovendo aumento de colesterol, triglicerídeos e redução da 
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fração HDL colesterol. A perda de peso melhora o perfil lipídico e diminui o 

risco de doenças cardiovasculares. A qualidade da ingestão é um fator de risco 

para doença coronariana e a ingestão da criança está intimamente relacionada 

com a dos pais. A aterosclerose tem início na infância, com o depósito de 

colesterol na íntima das artérias musculares, formando a estria de gordura. 

Essas estrias nas artérias coronarianas de crianças podem, em alguns 

indivíduos, progredir para lesões ateroscleróticas avançadas em poucas 

décadas, sendo este processo reversível no início do seu desenvolvimento. É 

importante ressaltar que o ritmo de progressão é variável. A determinação 

sistemática do perfil lipídico na infância e adolescência não é recomendável. 

Entretanto, deve ser realizada entre os 2 e 19 anos de idade em situações de 

risco.  Confirmada a dislipidemia, o tratamento dietético deverá ser iniciado 

após os 2 anos de idade, com o cuidado de priorizar as necessidades 

energéticas e vitamínicas próprias à idade e a flexibilidade de permitir, em 

algumas situações, ingestão de gordura superior a 25%. Deve-se encorajar a 

ingestão de fibras e desestimular a de alimentos ricos em colesterol e gordura 

saturada, bem como o uso excessivo de sal e açúcar refinado. Quando houver 

necessidade de aumentar a taxa de gordura, é importante dar preferência para 

gordura monoisaturada. 

  O sobrepeso, já na infância, está relacionado a várias complicações, 

como também a uma maior taxa de mortalidade. E, quanto mais tempo o 

indivíduo se mantém sobrepeso, maior é a chance das complicações 

ocorrerem.  

A quantidade de perda de peso recomendada e o cronograma para 

determinar esta perda poderão variar, dependendo do grau de obesidade e da 

natureza e gravidade das complicações. As crianças com complicações que 

potencialmente envolvem risco de morte são candidatas à perda de peso mais 

rápida. Os dados de pesquisa disponíveis são limitados para sugerir uma taxa 

segura na qual as crianças e os adolescentes possam perder peso sem 

desaceleração da velocidade de crescimento. Em geral, quanto maior o 

número e a gravidade das complicações, maior a probabilidade de que esta 

criança necessite de avaliação e tratamento, talvez medicamentoso, em um 

centro de obesidade pediátrico especializado.  
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As crianças brasileiras estão muito urbanas e não dão espaço para as 

atividades físicas, com predomínico do “sedentarismo”. Os fast-foods estão 

aumentando cada vez mais. O sobrepeso chega a ser preocupante também 

pelo fato de gerar problemas com a autoestima e gera problemas com o 

relacionamento e aprendizado escolar.  

Atualmente, muitos profissionais ministram palestras de educação 

alimentar. Já existe uma tecnologia apropriada para calcular a quantidade de 

calorias ingerida diariamente. Mesmo com esses recursos, as pesquisas 

tendem a revelar que o número de crianças e adolescentes com sobrepeso 

continua a crescer.  

 

  3 JUSTIFICATIVA 

 

Após um ano de trabalho continuado se determinou uma série de 

problemas onde os mais significativos foram: alto índice de peso elevado em 

crianças na faixa de 5 a 9 anos, como principal problema de saúde no 

Municipio de Aiuruoca. Dentro dos principais fatores associados encontra-se o 

sedentarismo e alterações no hábito alimentar, aumentando o consumo de 

alimentos industrialiçados e comidas rápidas. Tais circunstâncias nos 

motivaram a desenvolver uma proposta intervenção para enfrentar este 

problema de saúde. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GERAL 

Elaborar um projeto de intervenção para diminuir a incidência de 

crianças com peso elevado na faixa de idade de 5 a 9 anos no Município de 

Aiuruoca. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1- Conscientizar a população Aiuruoca da influência da dieta e do exercício 

físico na reducão do sobrepeso, assim como do impacto positivo que podem ter 

as medidas preventivas. 

2- Promover uma alimentação saudável. 

3- Diminuir a conduta sedentária e incentivar a práctica de atividade física 

regular, tanto nas crianças como em suas famílias. 

4- Estabelecer um ambiente escolar e familiar propicia que vele por uma 

alimentação saudável e pela prática de atividade física. 

5- Favorecer a implantação de cardápios equilibrados e hábitos saudáveis na 

escola, incentivando os hábitos saudáveis no ambiente familiar. 
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5. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do Plano de Intervenção será utilizado o Método 

do Planejamento Estratégico Situacional - PES conforme os textos da seção 1 

do módulo de iniciação científica e seção 2 do módulo de Planejamento e uma 

revisão narrativa da literatura sobre o tema. 

 

6 PLANO DE AÇÃO 

Para a elaboração do Plano de Intervenção serão utilizados os passos 

para elaboração de um plano de ação descritos no Módulo de Planejamento e 

Avaliação das Ações de Saúde do Curso de Especialização em Atenção Básica 

em Saúde da Família, descritos a seguir: 

a) Primeiro passo: definição dos problemas (o que causou os problemas 

e suas consequências); 

b) Segundo passo: priorização dos problemas (avaliar a importância do 

problema, sua urgência, capacidade de enfrentamento da equipe, 

numerar os problemas por ordem de prioridade a partir do resultado 

da aplicação dos critérios);  

c) Terceiro passo: descrição do problema selecionado (caracterização 

quanto à dimensão do problema e sua quantificação); 

d) Quarto passo: explicação do problema (causas do problema e qual a 

relação entre elas); 

e) Quinto passo: seleção dos “nós críticos” (causas mais importantes a 

serem enfrentadas); 

f) Sexto passo: desenho das operações (descrever as operações, 

identificar os produtos e resultados, recursos necessários para a 

concretização das operações);  

g) Sétimo passo: identificação dos nós críticos (identificar os recursos 

críticos que devem ser consumidos em cada operação); 

h) Oitavo passo: análise de viabilidade do plano (construção de meios de 

transformação das motivações dos atores através de estratégias que 
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busquem mobilizar, convencer, cooptar ou mesmo pressionar estes, a 

fim de mudar sua posição); 

i) Nono passo: elaboração do plano operativo (designar os responsáveis 

por cada operação e definir os prazos para a execução das 

operações);  

j) Décimo passo: desenhar o modelo de gestão do plano de ação; 

discutir e definir o processo de acompanhamento do plano e seus 

respectivos instrumentos. 

Problema priorizado: Alta incidência e prevalência de crianças sobrepeso na 

faixa de edade de 5 a 9 anos no Municipio de Aiuruoca. O sobrepeso, já na 

infância, está relacionado a várias complicações, como também a uma maior 

taxa de mortalidade. E, quanto mais tempo a criança se mantém sobrepeso, 

maior é a chance das complicações ocorrerem, assim como mais 

precocemente. Para enfrentar este problema constamos com a ajuda da equipe 

básica de saúde, a Secretaria de Saúde e a Perfeitura Municipal de Saúde. 

Nó crítico: Mau controle dietético das crianças em seu ambiente familiar e 

pobre atividade física. Para enfrentar o problema é de muita importância 

conhecer as principais causas já descritas e outras não menos importantes 

como: 

 

Relacionadas ao paciente 
Fatores Ambientais e Sobrepeso: Quando se busca a explicação para a 

epidemia global de sobrepeso, certamente os esforços devem concentrar-se na 

identificação de fatores ambientais envolvidos. Com a tendência de piora 

progressiva de todos estes fatores ambientais, o prognóstico atualmente mais 

aceito é de agravamento progressivo das altas taxas de prevalência de 

sobrepeso na maioria das populações do planeta. O meio ambiente 

predominante em todos os países ocidentais ou com hábitos de vida 

ocidentalizados caracteriza-se por oferta ilimitada de alimentos baratos, 

palatáveis, práticos e de alta concentração energética. Alia-se a isso um 

sedentarismo crescente, com a prática de atividades físicas cada vez mais 

dificultadas, principalmente nas grandes cidades. 

Hábitos Alimentares: Nas sociedades de hábitos ocidentais, o consumo 
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calórico tem derivado predominantemente de alimentos processados, de alta 

densidade energética, com elevados teores de lipídios e carboidratos. 

Sedentarismo e sobrepeso: Com um modelo urbano favorecendo 

principalmente o tráfego de automóveis, aliado à falta de segurança dos bairros 

de subúrbio, as populações de mais baixa renda estariam mais vulneráveis ao 

sedentarismo e o sobrepeso. O hábito de ver televisão também parece 

desempenhar um papel importante na etiologia do sobrepeso. Alguns estudos 

com crianças relataram uma média de 28 horas de televisão por semana, 

demonstrando uma relação direta com o risco de sobrepeso. 

 

Relacionadas com equipe de saúde: 
Falta de incentivo para atividades de promoção a saúde e prevenção do 

sobrepeso infantil. Baixa percepão de risco pela equipe de saúde. 

Objetivo: 

Elaborar uma proposta de intervenção para diminuir a incidência de crianças 

com sobrepeso na faixa de idade de 5 a 9 anos no Município de Aiuruoca. 

Produto esperado 

1-Conscientizar a população de Aiuruoca sobre a influência da dieta e do 

exercício físico na redução de sobrepeso, assim como o impacto positivo que 

podem ter as medidas preventivas. 

2-Promover uma alimentação saudável, abordar sob um ponto de vista 

acessível. 

3- Diminuir a conduta sedentária e fomentar a práctica de atividad física regular 

tanto nas crianças como em suas famílias. 

4- Estabelecer um ambiente escolar e familiar propícia que vise por uma 

alimentação saudável e por uma habitual prática de atividade física. 

5-Favorecer a implantação de cardápios equilibrados e hábitos saudáveis no 

entorno escolar e incentivar que se estenda no entorno familiar. 
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Resultado esperado 
Programas culturais, esportes organizados para diminuir os riscos da doença e 

suas complicações. Campanha de saúde escolar. ACS capacitado no controle 

e seguimento desta doença. Campanhas educativas em meios de 

comunicações como rádios e equipes de som móveis. 

Atores sociais 
Secretária de saúde e equipe   

Secretário de cultura 

Secretária de educação 

 
Recursos necessários 

Cognitivos: conhecimento oportuno dos temas a discutir pelos membros da 

equipe de saúde relacionados às características, os riscos e complicações do 

sobrepeso infantil. 

Organizacionais: fazer um cronograma de trabalho a cumprir por cada 

membro da equipe de saúde com uma avaliação semanal. 

Políticos: conseguir os espaços radiais e equipe de som móvel; realizar uma 

articulação dos fatores em discussão neste programa. 

Financeiro: os necessários para adquirir recursos audiovisuais, folhetos 

educativos e carro de som. 

Identificação dos recursos críticos: 

São considerados recursos críticos aqueles indispensáveis para a execução de 
uma operação e que não estão disponíveis e, por isso, é importante que a 
equipe tenha clareza de quais são esses recursos, para criar estratégias para 
que se possa viabilizá-los. 

Os recursos críticos foram identificados e descritos anteriormente onde fizemos 
uma análise de cada um por separação que identificou o que se precisa para 
cumprir por cada um. 
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Tabela 1 - Recursos críticos para o desenvolvimento das operações definidas 
para o enfrentamento dos “nós” críticos do problema: 

Operação o projeto Recursos críticos 
Elaborar uma 
proposta de 
intervenção para 
diminuir a incidência 
de crianças com 
sobrepeso na faixa 
de idade de 5 a 9 
anos no Municipio de 
Aiuruoca 
 
 

Políticos: conseguir os espaços radiais e equipe de som móvel; 
realizar uma articulação dos fatores em discussão neste programa 
(parceria com o setor educação) e mobilização social. 
Financeiro: os necessários para adquirir recursos audiovisuais, 
folhetos educativos e carro de som. 

Fonte: Díaz, 2015 

Análise da viabilidade do plano: 

Fizemos uma análise de cada ator que controla os recursos críticos e também 

sua motivação em relação a cada operação e complementar desse jeito o 

projeto desejado e fazemos em cada caso ações estratégicas para motivar os 

atores identificados. 

Tabela  2 - Propostas de ações para a motivação dos atores. 

Operações do 
projeto 

Recursos 
críticos 

Controle dos recursos críticos Operação 
estratégica Ator que 

controla 
Motivação 

Elaborar uma 

proposta de 

intervenção para 

diminuir a 

incidência de 

crianças 

sobrepeso na 

faixa de idade de 

5 a 9 anos no 

Municipio de 

Aiuruoca. 

 
 

Políticos: 
conseguir os 
espaços radiais e 
equipe de som 
móvel; realizar 
uma articulação 
dos fatores em 
discussão neste 
programa. 
(parceria com o 
setor educação) e 
mobilização 
social. 
Financeiro: os 
necessários para 
adquirir recursos 
audiovisuais, 
folhetos 
educativos e 
carro de som.  

-Setor de 
comunicação 
social. 
 
-Secretaria de 
educação 
 
-Associações 
de bairros. 
 
-Secretaria de 
saúde 
 
 
 
 
 
 

Favorável 
 
 
 
Favorável 
 
 
Favorável 
 
 
Favorável 

Não é 
necessário. 

Fonte: Díaz, 2015 
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Elaboração do plano operativo: 

Fizemos uma análise por cada uma da situação identificada dando tempo o 

prazo de cumprimento em dependência da complexidade de cada uma e 

também as responsabilidades por cada operação. 

Tabela 3 - Plano Operativo. 

Operação Resultados  Produtos Operaçõesestrat. Responsável Prazo 
 
Elaborar 

uma 

proposta de 

intervenção 

para 

diminuir a 

incidência 

de crianças 

sobrepeso 

na faixa de 

idade de 5 a 

9 anos no 

Município 

de Aiuruoca. 

 

Uma 
população 
mais 
informada e 
com maior 
conhecimento 
sobre as 
características 
do sobrepeso 
infantil. 
 

-Programas 
culturais, 
esportes 
organizados 
para diminuir 
os riscos da 
doença e suas 
complicações. 
-Campanha de 
saúde escolar. 
-ACS 
capacitado no 
controle e 
seguimento 
desta doença.  
-Campanhas 
educativas em 
meios de 
comunicações 
como rádios e 
programas de 
TV, equipes de 
som móveis, 
etc. 
 

Não é necessário Secretaria de 
saúde e 
Equipe toda  
Secretario de 
cultura 
Secretaria de 
educação 
 
ESF e 
secretaria de 
cultura. 

Um 
ano 
 
 
 
 
 

Fonte: Díaz, 2015 
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Gestão do plano 

A principal finalidade desse passo é desenhar um modelo de gestão do plano 

de ação; discutir e definir o processo de acompanhamento do plano e seus 

respectivos instrumentos. 

Tabela  4- Gestão do plano. 

Operação: Elaborar uma proposta de intervenção para diminuir a incidência de crianças 
sobrepeso na faixa de edade de 5 a 9 anos no Municipio de Aiuruoca. 
Coordenação: Lilian Maciel Rosa Pereira. Avaliação após 6 meses do início do projeto  
Produtos Responsável Prazo Situação atual Justificativa  Novo 

prazo 
-Programas 
culturais, 
esportes 
organizados 
para diminuir os 
riscos da doença 
e suas 
complicações. 
 
 

 
-Secretaria de 
cultura  

 
Seis 
meses 

 
Só o acionar do 
posto de saúde 

 
Dificuldade 
com horário e 
cumprimentos 
da 
programação  

 
 
Seis 
meses 

-Campanha de 
saúde escolar. 

 
-Secretaria de 
educação 
 
 

 
 
Três mes  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Só o acionar do 
posto de saúde 

 
 
Dificuldade 
com os 
materiais 
gráficos. 

 
 
Quatro 
meses  

 
 
 
 
 
-Campanhas 
educativas em 
meios de 
comunicações 
como rádios e 
programas de 
TV, equipes de 
som móveis, etc. 

 
-Secretaria de 
cultura 
 
 

 
 
Um mês 
 

 
 
Só acionar o 
posto de saúde 

 
 
Dificuldade 
com horário e 
cumprimentos 
da 
programação. 

 
 
Três 
meses  

Fonte: Díaz, 2015 
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7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Como foi observado na revisão da literatura e no desenvolvimento deste 

trabalho, a obesidade é uma doença multifatorial, que está associada ao 

comportamento alimentar do indivíduo, aos distúrbios fisiometabólicos, as 

alterações genéticas e ao consumo excessivo de alimentos industrializados e 

hipercalóricos, sendo fundamental no seu tratamento as mudanças dos estilos 

de vida.  

Após uma criança se tornar obesa, o tratamento é mais difícil e 

demorado, envolvendo recursos econômicos e tempo, além de um trabalho em 

equipe que envolve a participação de vários profissionais da área da saúde e 

da comunidade. Porquanto, a abordagem acerca do sobrepeso e da obesidade 

deve estar voltada para a prevenção da doença como ferramenta fundamental 

dos serviços de saúde, evitando futuras complicações e melhorando a 

qualidade de vida com um custo econômico significativamente menor.  

Com o desenvolvimento deste projeto, percebeu-se a importância da 

conscientização das crianças e das pessoas em seu entorno, sobre as 

consequências desfavoráveis dos maus hábitos alimentares e os estilos de 

vida inadequados na sua vida futura. Incentivando a reflexão diante de técnicas 

educativas criativas, voltadas no reconhecimento dos riscos para a saúde e a 

importância da alimentação saudável e a atividade física constante e 

consciente.  

A implementação do projeto não depende somente das pessoas 

residentes na área de abrangência da ESF, mas envolve também os diversos 

elementos da comunidade e o setor educativo e administrativo. É muito 

importante ressaltar o papel da escola no desenvolvimento do projeto e das 

atividades de prevenção, pois as crianças fazem pelo menos uma refeição nas 

escolas, sendo um meio favorável para a educação nutricional e o aumento da 

atividade física. A merenda escolar deve atender as necessidades nutricionais 

das crianças e ser um agente formador de hábitos saudáveis. 

A participação e o trabalho sistemático e integrado entre 

gestores/trabalhadores e usuários, através da utilização de estratégias 

construtivas, em que todos sejam responsáveis; será determinante na 

construção de uma escola e uma comunidade aberta à mudança, capaz de 

refletir sobre a sua ação, aprender, ajustar-se e responder à exigência contínua 
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de melhoria para garantir o futuro e a saúde das suas crianças e futuros 

adultos com qualidade de vida.  

O projeto apresentado, além de contribuir com a qualificação dos profissionais, 

desafia o investimento na Educação Permanente e o trabalho intersetorial, 

reconhecendo a necessidade de mudanças sobre a atuação cotidiana e 

continuada dos profissionais e suas implicações na formação de estilos de vida 

saudáveis da população e a prevenção eficiente do sobrepeso e a obesidade. 

Desafia todos a continuar um trabalho conjunto com qualidade e excelência, 

baseado nas experiências passadas e o aprendizado de vivências cotidianas 

para garantir resultados futuros satisfatórios.  
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