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UMA NOVA FORMA DE GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO 

COMBATE A OBESIDADE DE CRIANÇAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS: UMA 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 

RESUMO- O intuito desse estudo é fazer uma revisão quanto à necessidade da adesão de estratégicas 

que minimizam ou reduzem a obesidade em crianças em fase escolar. Nesse contexto, é possível 

analisar fatores agregados a alto índice de casos de obesidade infantil, problema que segundo OMS 

(2013) recorre ao estilo sedentário da vida moderna, aliado a alimentação não saudável, chamada 

“transição nutricional” que é um dos maiores fatores determinantes da obesidade, doenças como 

diabetes. Percebe-se a necessidade de prevenção e mudanças de hábitos já na fase escolar para que 

se consiga evitar que crianças se tornem adultos obesos, com comprometimento da qualidade de vida 

decorrente das conseqüências do excesso de peso. A alimentação saudável se destaca como um dos 

mais importantes meios para garantir o adequado crescimento e a saúde da criança (PHILIPPI, 2003), 

portanto a idade escolar é um período crucial para a formação dos bons hábitos alimentares e estes 

devem ser estabelecidos e deverão continuar na idade adulta (GALISA, 2008.) 

PALAVRAS- CHAVE:  Nutrição. Escolar. Prevenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- INTRODUÇÃO 

 

A opção por este tema – Uma nova forma de gestão em alimentação e nutrição no 

combate a obesidade de crianças em escolas municipais – vem de uma triste constatação: a de 

que este problema não atinge mais apenas os adultos ou na maioria eles como ocorriam há 

poucas décadas. Tem crescido, em todo o mundo ocidental, o índice de crianças nesta faixa  que 

apresentam sobrepeso e obesidade em todos os graus. 

As inovações tecnológicas e outras mudanças que foram ocorrendo nas sociedades 

foram determinando, com velocidade cada vez mais acentuada, perigosas mudanças de hábitos 

e no estilo de vida das pessoas. As crianças e adolescentes ficaram cada vez mais dependentes 

de jogos eletrônicos e de atividades de lazer passivas, como assistir programas de TV, ao 

mesmo tempo em que foram adotando hábitos alimentares cada vez mais calóricos e 

desequilibrados; com excesso de gorduras saturadas, alimentos industrializados com muitas 

substâncias químicas e carência de fibras, alto consumo de doces e baixo consumo de frutas, 

verduras e legumes. 

A obesidade infantil deve ser tratada o mais precocemente possível; em primeiro lugar, 

porque muitas das complicações associadas à obesidade, como a diabetes, podem surgir em 

idades muitos cedo. O risco da obesidade se manter até a idade adulta é muito elevado. 

(ROCHA, 2013). 

O tratamento da obesidade requer o acompanhamento ao aluno por uma equipe da qual 

fazem parte: nutricionistas, psicólogos e educador físico; demanda também a intensa 

participação da família. Isso significa que os responsáveis pelas crianças e adolescentes com 

sobrepeso e obesidade, precisam saber qual objetivo a alcançar e possíveis dificuldades a serem 

encontradas. Assim poderão compreender melhor as orientações recebidas e terão mais 

facilidade em colaborar em todo processo. 

Os objetivos peculiares específicos para se o desenvolvimento deste artigo foram os 

seguintes: 

1- Investigar sobre a orientação nutricional, física, psicológica e clinica que a obesidade pode 

causar; 

2- Expor as comorbidades causadas pela obesidade em fase escolar seguindo para vida adulta; 

3- Trazer sugestões corretas capazes de prevenir ou até mesmo combater a obesidade  em fase 

escolar. 



Ao final das abordagens feitas no trabalho, foi possível concluir que: associando uma 

nutrição adequada com atividades que desprendem as crianças e adolescentes do sedentarismo, 

será possível perder peso de forma gradual e segura ganhando assim mais qualidade de vida. 

 

2- METODOLOGIA 

 

Tendo como proposta de trabalho abordar a obesidade em crianças em fase escolar, 

optou-se pela metodologia de pesquisa bibliográfica, que possibilita contribuir com vários 

estudiosos que se dedicam ao estudo deste assunto. Deste modo, este artigo é uma revisão 

bibliográfica narrativa de leitura, desenvolvida com base em informações coletadas em artigos 

científicos, livros e periódicos que abordam a importância da intervenção multidisciplinar com 

controle da obesidade de crianças em fase escolar. Foram usadas as bases de dados, 

identificadas nas referências ao final do trabalho. 

O segundo passo foi ler o material selecionado e fazer o fichamento das anotações que 

foram usados na composição do artigo. 

O terceiro passo foi redigir o texto do artigo e após o mesmo ter sido finalizado, proceder 

a sua revisão ortográfica, tendo assim obedecer, conforme a norma da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, NBR6023: 2002 

O quarto passo é a digitação e impressão do artigo, e para finalizar, o quinto e o ultimo 

passo é a sua entrega à FAVENI, para ser efetuada sua correção. 

 

3- DESENVOLVIMENTO 

 

3.1-     HISTÓRICO SOBRE O ESTUDO DA OBESIDADE 

 

Estudar obesidade abranja um conjunto amplo, graças ser um problema desde 

anteriormente, desde a criação do ser humano. O comer traz prazer, satisfação ao homem, 

necessitando esforços para intervir nesse contexto. 

Segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde, apud ORGANIZAÇÃO 

PAN-AMERICANA DA SAUDE, 2014), avalia-se que tem 300 milhões de pessoas obesas e 

750 milhões encontra-se com o peso elevado em todo o mundo. 

Relata Barbosa, (2004) que o acometimento de doenças crônicas vem de uma desordem 

nas escolhas pela alimentação atual, diferente das anteriores. Os indivíduos evoluíram e 

conseguem atualmente diversos alimentos de fácil acesso, observa-se uma significante 



alteração nos padrões de alimentação com oferta e consumo de alimentos processados e ultra 

processados, transformam-se dependentes do mundo moderno que si vem cada vez mais 

alcançando. 

Monteiro et al,1995 (apud COSTA, 2013) frisa ainda sobre o declínio contínuo da 

prática de atividades físicas. Isso se deve graças ao sedentarismo trazido pela modernização nos 

dias atuais, cada vez mais crianças e adolescentes estão diminuindo movimentos com o corpo, 

cresce a inatividade física ultimamente. 

 

3.2- AS GRAVES CONSEQUENCIAS DA OBESIDADE 

Comprometendo a qualidade de vida, a obesidade infantil muitas das vezes se torna irreversível, 

estando associada a problema de saúde física e mental. 

Oliveira (Apud PAOLI et al, 2019) mencionam que a obesidade infantil pode também levar a 

alterações de comportamentos dentro do grupo social. Pesquisas defendem que sentirem-se 

diferentes, leva à auto exclusão. 

A última pesquisa realizada pela Universidade de Michigan nos Estados Unidos apontou 

que crianças obesas têm 60% a mais de chances de sofrer bulling. (apud COSTA, 2013). A 

obesidade não prejudica somente a estética, podendo trazer doenças associadas a adultos, como 

diabetes. 

Atualmente o Diabetes Mellitus (DM) é considerado um sério problema de saúde 

pública mundial, é estudado desde os tempos antigos. É uma doença crônica heterogênea, que 

afeta o metabolismo dos macronutrientes principalmente dos carboidratos; marcado pela 

ausência ou diminuição da insulina, gerando um aumento da taxa de glicose no sangue. 

Contudo, tal ação pode acarretar em uma síndrome vascular que pode gerar disfunções ou até 

mesmo falência dos órgãos (PEREIRA; et.al, 2007). 

Nesse sentido, o DM apresenta alta morbimortalidade, com perda importante na 

qualidade de vida. É uma das principais causas de mortalidade, insuficiência renal, amputação 

de membros inferiores, cegueira e doença cardiovascular. (MINISTÉRIO DE SAÚDE, 2006) 

Existem muitas classificações do DM, mas as mais comuns são: Diabetes Mellitus tipo 

1 (insulinodependente) conhecido também como diabete juvenil e o Diabetes Mellitus tipo 2 

(diabete não insulinodependente) (BRASILEIRO FILHO, 2006). 

No Diabetes Mellitus tipo 1, ocorre a ausência da produção de insulina pelas células 

beta pancreáticas; podendo ser ocasionada pela hereditariedade, destruição     das células beta 

por anticorpos ou por destruição viral (apud VANCINI; LIRA, 2004) 



Entretanto, no Diabetes Mellitus tipo 2, as células musculares e adiposas não conseguem 

absorver a insulina. O fator hereditário é maior e existe uma relação direta com a obesidade e o 

sedentarismo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2007). 

De acordo com Dias et al. (2007) a resistência da ação da insulina é um mau 

funcionamento primário no curso da doença; caracteriza-se pela diminuição da capacidade da 

insulina em estimular o uso da glicose pelo tecido adiposo e músculo, prejudicando a supressão 

da lipólise mediada por esse hormônio. Vale ressaltar que o DM tipo 2 em 90 a 95% dos casos 

se dá por falhas na secreção da insulina; é uma doença que pode acometer qualquer idade, sendo 

mais comum o diagnóstico após os 40 anos de idade. (MILECH; et al, 2007; STUMP,2008). 

Segundo Milech et al. (2007) os custos diretos com DM variam entre 2,5% e 15% do 

orçamento anual da saúde, dependendo de sua prevalência e do grau de sofisticação do 

tratamento disponível. Inúmeros indivíduos diabéticos são incapazes de continuar a trabalhar 

em decorrência das complicações crônicas, ou ficam com alguma limitação no seu desempenho 

profissional. Avaliar-se o custo social dessa perda de produtividade não é fácil, contudo, em 

algumas situações nas quais essa estimativa tem sido feita, esses custos são equivalentes ou 

mesmo superiores aos diretos com a saúde (MILECH; et al.,2007). 

(apud COSTA, 2003) defende que trabalhar na prevenção surge efeito com diminuição 

com custo e é mais fácil.  Evitar o mal da obesidade conseqüentemente às doenças relacionadas 

também diminuirão. As principais intervenções são: incentivos governamentais para produção 

de alimentos com baixas calorias para empresas, consultorias nutricionais para empresas e 

escolas. 

 

3.3- A obesidade segundo a época do seu surgimento 

 

“Os períodos críticos de surgimento da obesidade progressiva são aos 12 primeiros 

meses de vida, na fase pré-escolar e na fase puberdade. A fase mais grave inicia nesse ultimo 

período”. (apud ROCHA, 2003). 

 

 

Em um estudo de base populacional realizado em Pelotas-RS, Neutzling et 

al.7 encontraram prevalência de obesidade de 10,6% entre as meninas e 4,8% entre os 

meninos utilizando o critério de classificação proposto pela Organização da Saúde 

(excesso de peso: ≥ percentil 85 e obesidade: ≥ percentil 95). (ENES e SLATER). 

2010. Disponível: em http://www.scielo.br/pdf/rbepid/v13n1/15.pdf.(acessado em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbepid/v13n1/15.pdf


10   de janeiro de 2019. 

 

 

Alguns autores descrevem que este início ocorre na fase segunda infância, 

especialmente em meninas. Pode-se ver que a origem da obesidade adulta e suas graves 

conseqüências para a saúde, aparecem na fase pré-adolescente e que crianças que adquirem 

mais peso que o normal, terão forte tendência a tornar-se adultos com excesso de peso e com 

maior risco para desenvolvimento de doenças da obesidade. Sendo assim o crescimento da 

obesidade nessa faixa etária, necessita intervenções urgentes para prevenir riscos de morte para 

quando essas crianças e adolescentes vierem a ser adultos. 

 

3.6- Possíveis intervenções preventivas no combate a obesidade em crianças de escolas 

municipais 

 

Sabe-se que a prevenção e o tratamento da obesidade são fundamentais para qualidade 

de vida, assim como investimentos no setor de alimentos, é interesse social para a redução de 

gasto com saúde publica com obesos. 

Vale ressaltar que, Camarote e Peres (2011) afirmam que controlar alimentação é 

fundamental para a prevenção do sobrepeso e da obesidade, assim como para o tratamento, 

equilibrando a ingesta alimentar. 

De acordo com Fisberg (2005) o trabalho em equipe multidisciplinar torna-se importante 

porque permite a criança em obesidade, adquirir conhecimentos de varias abordagens 

profissionais, podendo facilitar o entendimento e assim assimilando novos hábitos saudáveis. 

As vantagens da reeducação alimentar nos grupos de crianças obesas também são 

evidenciadas por Duarte (2010), quando relata que o tratamento multidisciplinar pode 

possibilitar maior comprometimento ao individuo devido ao estimulo da troca de experiências 

e resultados entre os participantes. 

Ainda, Fisberg (2002) deixa clara a importância de criar grupos de adolescentes para 

compartilhar praticas vivenciadas por elas no dia a dia, ainda é fundamental o incentivo à nova 

prática de hábitos saudáveis alimentares e mudanças dos erros na ingestão nesta faixa etária. 

De acordo com os autores, se não houver compromisso, responsabilidade certamente 

não haverá redução do quadro da obesidade. Se tratando do acompanhamento multidisciplinar, 

como aponta os estudos, é necessário para esta mudança a criação de grupos com intuito de 



prevenir e combater obesidades entre crianças e adolescentes obesos, possibilitando a troca de 

experiências sobre os resultados. 

O Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.286 de 

cinco de dezembro de 2007, trás políticas de saúde focada para as crianças, jovens e adultos da 

educação pública. Essa iniciativa associada aos Ministérios da Educação e Saúde admite que 

relacionamento escolar e saúde tenham contribuído para a melhoria na qualidade de vida. 

 

4- CONCLUSÃO 

 

A abordagem do presente tema, através da técnica de revisão bibliográfica, deixou claro 

que os maus hábitos alimentares contribuem para a obesidade e doenças de imediato ou futuras 

em crianças e adolescentes e que profissionais responsáveis devem intervir severamente com 

esses grupos. À medida que escolas forem implantando alimentação saudáveis preparadas de 

acordo com os princípios básicos da nutrição para crianças em fase escolar, poderá obter-se de 

uma população nessa faixa etária com mais saúde e livre da obesidade. 

O tema é interessante e desafiador para todo o profissional, principalmente profissional 

da nutrição e da educação física que se encontra envolvido com crianças em fase escolar, assim, 

fazendo com que novos hábitos sejam adotados. 

Ainda se nota que adotar bons hábitos alimentares é essencial, mas a perda de 

peso será mais acelerada e continua se houver associado à atividade física que combatem o 

sedentarismo e agilizam o processo de cura. 
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