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RESUMO 

 

Introdução: A prevalência da obesidade infantil está aumentando em todos os 
países, com o aumento mais rápido em países de baixa renda, a maioria das 
crianças com sobrepeso ou obesidade vive em países em desenvolvimento, 
onde a taxa de aumento foi mais de 30% maior que a dos países 
desenvolvidos. De acordo com a pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e 
Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico do Governo Federal, 
o excesso de peso cresceu 26,3% em dez anos, passando de 42,6% em 2006 
para 53,8% em 2016. A importância de estudar a problemática exposta está no 
crescente aumento das taxas de sobrepeso e obesidade infantil no Brasil. 
Metodologia: Estudo transversal descritivo que realizado na zona rural do 
município de Paulo Afonso (PA). Onde foi realizado um levantamento 
retrospectivo de dados antropométricos em indivíduos na faixa etária entre 7 e 
17 anos, pertencentes às famílias cadastradas nas Unidades Básica da Saúde 
da Família (UBSF) beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF). O desfecho 
de interesse desse estudo foi calcular a prevalência de sobrepeso e obesidade, 
nas crianças e adolescentes na zona rural do município de PA, através do 
cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC). Os dados sociais foram obtidos 
através do Cadastro Único no banco de dados total do município de PA.  
Resultados: As faixas de idade predominante (327/65,4%), foram aquelas 
compreendidas entre 7 e 10 anos. Sendo a média de idade calculada em 9,84 
anos, a faixa de idade predominante em ambos os sexos foi aquela 
compreendida entre 7 e 10 anos. O sexo feminino (427/85,4%) representou a 
maioria das crianças/adolescentes da zona rural do município de Paulo Afonso. 
Na população do estudo em ambos os sexos prevaleceu o estado de eutrofia. 
Nas meninas, o segundo estado nutricional mais frequente observado foi o 
sobrepeso (78/18,27%), seguido da obesidade (65/15,22%) e nos meninos, o 
segundo estado nutricional mais frequente observado foi obesidade 
(17/23,29%), seguido de sobrepeso (14/19,18%). O maior gasto entre as 
famílias dos povoados estudados está relacionado a alimentação. Não houve 
associação entre sexo e ter sobrepeso/obesidade na população geral e quando 
estratificado pelos povoados (p>0,005). Existe uma associação entre 
sobrepeso/obesidade e a faixa etária de 7 a 10 anos, bem como, residir no 
povoado Boa Esperança e ter sobrepeso/obesidade (p-valor <0,05). A 
prevalência de sobrepeso/obesidade entre crianças de 7 a 10 anos é 1,56 
maior que a prevalência conjunta das demais faixas etárias (IC: 1,17-2,84 e p-
valor<0,05). A prevalência de sobrepeso/obesidade no Povoado da Boa 
Esperança é 2,61 maior que a prevalência conjunta dos demais povoados (IC: 
2,13-3,20 e p-valor<0,05).  
Conclusão: Concluímos que as crianças e adolescentes de 7 a 17 anos que 
habitam na zona rural de PA, beneficiárias do PBF apresentam prevalência 
aumentada de sobrepeso e obesidade. 
Palavras chaves: obesidade infantil, criança obesa, pobreza e obesidade, 
baixa renda e obesidade, programa bolsa família e nutrição. 
 
 



ABSTRACT 

 

Introduction: The prevalence of childhood obesity is increasing in all countries, 
with the fastest increase in low-income countries, the majority of overweight or 
obese children live in developing countries where the rate of increase was more 
than 30% higher developed countries. According to the Federal Government's 
Survey of Risk Factors and Protection for Chronic Diseases by Telephone 
Inquiry, overweight increased by 26.3% in ten years, from 42.6% in 2006 to 
53.8% in 2016. The importance of studying the exposed problem is the 
increasing increase in the rates of overweight and childhood obesity in Brazil. 
Methodology: Descriptive cross - sectional study carried out in the rural area of 
the city of Paulo Afonso (PA). Where a retrospective survey of anthropometric 
data was performed on individuals aged between 7 and 17 years, belonging to 
families enrolled in the Basic Family Health Units (UBSF) beneficiaries of the 
Bolsa Família Program (PBF). The purpose of this study was to calculate the 
prevalence of overweight and obesity in children and adolescents in the rural 
area of the city of PA by calculating the Body Mass Index (BMI). The social data 
were obtained through the Cadastro Único in the total database of the city of 
PA. 
Results: The predominant age groups (327 / 65.4%) were those between 7 and 
10 years old. As the mean age was calculated at 9.84 years, the predominant 
age range for both sexes was between 7 and 10 years. The female sex (427 / 
85.4%) represented the majority of children / adolescents in the rural area of the 
municipality of Paulo Afonso. In the study population in both sexes the state of 
eutrophy prevailed. In girls, the second most frequent nutritional status 
observed was overweight (78/18.27%), followed by obesity (65/15.22%) and in 
boys, the second most frequent nutritional status observed was obesity (17/23 , 
29%), followed by overweight (14 / 19.18%). The highest expenditure among 
the families of the studied villages is related to food. There was no association 
between sex and being overweight / obese in the general population and when 
stratified by the villages (p> 0.005). There is an association between overweight 
/ obesity and the age group of 7 to 10 years, as well as, living in the village of 
Boa Esperança and being overweight / obese (p-value <0.05). The prevalence 
of overweight / obesity among children aged 7 to 10 years is 1.56 higher than 
the prevalence of the other age groups (CI: 1.17-2.84 and p-value <0.05). The 
prevalence of overweight / obesity in the town of Boa Esperança is 2.61 higher 
than the prevalence of all other villages (CI: 2.13-3.20 and p-value <0.05). 
Conclusion: We conclude that children and adolescents aged 7 to 17 living in 
the rural area of PA, beneficiaries of PBF, have an increased prevalence of 
overweight and obesity. 
Key words: childhood obesity, obese child, poverty and obesity, low income 
and obesity, family and nutrition program. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a prevalência da obesidade 

infantil está aumentando em todos os países, com o incremento mais rápido em 

países de baixa renda, a maioria das crianças com sobrepeso ou obesidade vive em 

países em desenvolvimento, onde a taxa de obesidade foi 30% maior que a dos 

países desenvolvidos. Crianças com sobrepeso ou obesidade correm maior risco de 

asma e comprometimento cognitivo na infância, bem como de virem a desenvolver, 

obesidade, diabetes, doenças cardíacas, alguns tipos de câncer, doenças 

respiratórias, doenças da saúde mental, e distúrbios reprodutivos na vida adulta. As 

consequências do rápida expansão da obesidade não incluem apenas 

consequências para a saúde, mas também impactos negativos sobre a oportunidade 

de participar de educação e atividades recreativas e aumento do fardo econômico 

nos níveis familiar e social. O rápido crescimento das taxas de obesidade infantil e 

subsequente carga crescente de doenças e deficiência graves, além de, 

consequências sociais e econômicas, vem contribuindo para a elevação do custo 

dos serviços de saúde e limitando crescimento econômico (1).  

A pandemia da obesidade é uma ameaça à saúde pública global que requer 

medidas urgentes para reverter seu alarmante aumento na prevalência. De acordo 

com dados atuais do Centers for Disease Controle Prevention (CDC) dos Estados 

Unidos da América (EUA), a prevalência de obesidade entre os jovens dos EUA foi 

de 17,0% em 2011-2014. Em geral, a prevalência da obesidade entre crianças em 

idade pré-escolar (2-5 anos) (8,9%) foi menor do que entre os escolares, crianças 

(6-11 anos) (17,5%) e adolescentes (12-19 anos) (20,5%). O mesmo padrão foi visto 

tanto em meninos e meninas (2). Além disso, de acordo com a Universidade de 

Georgetown, no Texas (EUA) mais de 8,6 milhões de crianças nos EUA estão sob 

risco de se tornarem sobrepeso e obesas. Essas crianças têm uma maior 

probabilidade de se tornarem adultos obesos, sendo que a obesidade por si só é 

fator de risco para quatro das dez causas de morte nos EUA, como: doença 

cardíaca coronariana, diabetes tipo II acidente vascular cerebral e câncer. A 

obesidade e o sedentarismo são responsáveis por mais de 300.000 mortes 

prematuras nos EUA (3).  
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Foi observado por Liu (2012) em um estudo americano que avaliou crianças 

criadas em comunidades rurais e em zona urbanas, demonstrou que as crianças das 

comunidades rurais estão em maior risco de desenvolverem sobrepeso e / ou 

obesidade do que as crianças em ambientes urbanos. O estudo estimou que as 

crianças da zona rural tenham de 30-55% maior risco de se tornarem obesas do que 

as crianças criadas na zona urbana (4). 

Quando observamos relatos e estudos desenvolvidos em diversos países, de 

diferentes níveis sócios econômicos e culturas pudemos observar que tal 

problemática acomete crianças e adolescentes desde centros urbanos na Espanha 

(5), bem como na zona rural em países subdesenvolvidos, a exemplo da África do 

Sul, relacionado a pouca atividade física (6). Outros estudos apontam o aumento do 

risco cardiovascular em adolescentes obesos na Turquia tanto da zona urbana, 

como da zona rural. Dos alunos que compõem o grupo de estudo, 11,7% foram 

consideradas em excesso de peso e 10,4% obesos. A prevalência de sobrepeso foi 

de 10,4% e 12,2% e a prevalência de obesidade foi de 7,9% e 11,3% em áreas 

rurais e em áreas urbanas, respectivamente (7).Também observado até em 

comunidades rurais remotas, como em uma ilha grega isolada no mar Egeu foi 

encontrado uma prevalência de 20,6% de crianças com sobrepeso e 8,1% de 

crianças obesas (8). 

De acordo com a pesquisa VIGITEL (Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) do governo, o excesso de 

peso cresceu 26,3% em dez anos, passando de 42,6% em 2006 para 53,8% em 

2016. O excesso de peso é mais prevalente em homens, no Brasil, Rio Branco (AC) 

é a capital onde se tem a maior prevalência de excesso de peso e Palmas (TO), a 

menor. O indicador de sobrepeso aumenta com a idade e é maior entre os com 

menor escolaridade. Considerando a obesidade houve um crescimento de 60% em 

dez anos. De 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016.A Prevalência de obesidade 

duplica a partir dos 25 anos e é maior entre os que tem menor escolaridade (9). 

Silva et al (2014) têm observado uma inversão do histórico de desnutrição das 

crianças brasileiras ocorrendo uma elevação preocupante do sobrepeso e da 

obesidade, no Brasil, uma em cada três crianças de cinco a nove anos está acima 

do peso (10). Aspecto importante a ser observado, até porque se considerarmos que 

o Brasil, segundo Josué de Castro (1946) por ser um país desigual e com diversas 
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especificidades regionais, encontrávamos há menos de um século uma realidade 

inversa onde a fome era o principal problema a ser enfrentado e solucionado. (11) 

Na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2008-2009, o déficit de peso 

foi diagnosticado em 4,1% das crianças, com pouca variação entre os sexos e 

segundo os grupos de idade. Excesso de peso foi diagnosticado em cerca de um 

terço dos meninos e meninas, excedendo, assim, em mais de oito vezes a 

frequência de déficit de peso. Quadros de obesidade corresponderam a cerca de um 

terço do total de casos de excesso de peso no sexo feminino e a quase metade no 

sexo masculino (12). 

Estudo realizado por Rivera (2010) no intuito de avaliar o comportamento 

sedentário de crianças e adolescentes em Maceió-AL concluiu que há associação 

significante entre sedentarismo, adolescência e sexo feminino e entre assistir de três 

ou mais horas na televisão e obesidade. O excesso de peso e a obesidade foram 

significantemente mais frequentes em indivíduos das classes econômicas mais 

elevadas, que estudam em escolas privadas; além disso, a obesidade associou-se 

de forma significativa ao sexo masculino e ao excesso de peso (13). 

O estudo ERICA (2016) procurou correlacionar a prevalência de hipertensão 

entre adolescentes de diversas regiões do Brasil, trabalho que envolveu mais de 

73000 adolescentes, dentre um dos principais resultados encontrando foi que a 

obesidade era causa da hipertensão em até 17,8% dos adolescentes envolvidos 

nesse estudo (14). 

Outro estudo realizado por Mendonça et al (2013), teve como objetivo avaliar 

a associação do excesso de peso e padrão alimentar no ambiente escolar de 

crianças matriculadas em uma escola municipal do interior de Minas Gerais. Das 118 

crianças analisadas, 55 eram do sexo feminino e 63 do sexo masculino, ao todo, 

22,8% das crianças apresentaram excesso de peso. Por outro lado, no que se refere 

ao consumo de alimentos classificados como saudáveis, observou-se que 53,8% 

das crianças classificadas como eutróficas consumiam alimentos tidos como 

saudáveis, enquanto 44,44% que se encontravam em excesso de peso também o 

faziam. No que se refere ao consumo de alimentos classificados como não 

saudáveis, percebeu-se a inesperada realidade de que 83,76% das crianças 

eutróficas consumiam esses alimentos, enquanto 66,66% com excesso de peso 

tinham também esse hábito de consumo (15). 
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Josué de Castro (1946), em sua obra “Geografia da Fome”, já sinalizava que 

os interesses econômicos das minorias dominantes que também trabalhavam 

para escamotear o fenômeno da fome. É esse mesmo imperialismo econômico e 

ao comércio internacional a serviço do mesmo interessava que a produção, a 

distribuição e o consumo dos produtos alimentares continuassem a se processar 

indefinidamente como fenômenos exclusivamente econômicos — dirigidos e 

estimulados dentro dos seus interesses econômicos — e não como fatos 

intimamente ligados aos interesses da saúde pública (11). Observando tal 

contexto, nos cabe questionar também se a desnutrição ainda é um flagelo que 

acomete nossas crianças em pleno século XXI ou se as novas gerações são 

vítimas de uma nutrição inadequada, impulsionado pelo interesse do lucro de  

uma  maquinaria industrial , onde a produção em série , em grande quantidade, o 

processamento dos alimentos e a necessidade de venda imposta pelo 

capitalismo presente , é a justificativa clara do que está fazendo a população 

mundial adoecer com os excessos das calorias, conservantes e sal dos produtos 

industrializados. 

Outra análise necessária seria a de avaliar se os programas de 

transferência de renda, implantado nas últimas décadas no Brasil, como o 

Programa Bolsa Família (PBF) na qual se transfere renda direta às famílias pobres e 

em situação de extrema pobreza, poderá estar contribuindo para o erradicar a 

desnutrição infantil e até auxiliando em melhorar a saúde dos menos favorecidos 

economicamente, mas também por motivos educacionais de acessibilidade ou oferta 

de uma alimentação mais saudável e adequada às necessidades nutricionais dessa 

população, poderá, por outro lado, ser um dos principais responsáveis pelo aumento 

da prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes. 

Outra possibilidade que não podemos desconsiderar é de que a atividade 

econômica vem possibilitando mudanças no cenário rural, visto que as zonas rurais 

vêm se adequando tantos nos aspectos econômicos e comportamentais, segundo 

Graziano (1999), desde a década de 80 vem se apresentando um “novo rural” onde 

muitas dessas atividades, na verdade, são seculares no país, mas não tinham até 

recentemente importância econômica. Tal valorização também ocorre com as 

atividades rurais não-agrícolas derivadas da crescente urbanização do meio rural 
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(moradia, turismo, lazer e prestação de serviços) e com as atividades decorrentes da 

preservação do meio ambiente, além de um outro conjunto de busca de "nichos de 

mercado" muito específicos para sua inserção econômica, dessa forma influenciado 

no comportamento alimentar do home do campo. (16) 

Diante do exposto, acreditamos que diversos condicionantes possam estar 

influenciando para que as crianças e adolescentes cadastradas no PBF que habitam 

na zona rural da cidade de Paulo Afonso-BA possam apresentar uma elevada 

prevalência de sobrepeso e obesidade, seguindo as tendências nacional e mundial 

ou até mesmo apresentar ainda uma prevalência de desnutrição elevada, sugerindo 

que as políticas públicas de combate à miséria e a fome não estão sendo 

adequadas para essa população. 

 

2 JUSTIFICATIVA  

 

Justificamos a importância de estudar a problemática exposta, pelo crescente 

aumento das taxas de obesidade infantil no Brasil e no mundo e seu subsequente 

impacto no aumento dos custos com doenças e incapacidades relacionadas para a 

vida adulta, estas têm consequências sociais e econômicas graves, contribuindo 

para o aumento do custo dos serviços de saúde e limitando crescimento econômico 

de uma população. 

 

3 OBJETIVOS: GERAL E ESPECÍFICOS 

 

3.1 GERAL 

Estimar a prevalência de sobrepeso e obesidade das crianças e adolescentes 

cadastrados no Programa Bolsa Família nas Unidades Básicas de Saúde da Família 

(UBSF) da zona rural de Paulo Afonso-BA e para tal realizaremos um levantamento 

das medidas antropométricas dos cadernos da 2ª Vigência do ano de 2016 e 2017. 
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3.2 ESPECÍFICOS 

 

Estimar a prevalência de sobrepeso das crianças e adolescentes da zona 

rural do município de Paulo Afonso-BA. 

Caracterização socioeconômica das famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família da zona rural de Paulo Afonso – BA. 

Planejar e elaborar um projeto social, especificamente com professor de 

educação física e nutricionista, para realizar intervenções preventivas na 

comunidade, nas escolas e aos pais dos alunos identificados como sobrepeso e 

obesos. 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Essa dissertação trata de um estudo transversal descritivo que foi realizado na 

zona rural do município de Paulo Afonso - BA através do levantamento retrospectivo 

de dados registrados referentes a idade, sexo, peso, altura na faixa etária entre 7 e 

17 anos, pertencentes às famílias que participaram do acompanhamento e 

cumprimento das condicionalidades do PBF na segunda vigência de 2016 e 

segunda vigência de 2017, das UBSF localizadas naquela região. O município 

apresenta uma população total estimada em aproximadamente 120 mil habitantes e 

no último censo, realizado em 2010, apresentou uma população rural total de 14.992 

habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. (17) 

A população do estudo compreende crianças e adolescentes em idade 

escolar de ambos os sexos na faixa etária dos 7 aos 17 anos. A idade cronológica 

da população estudada será determinada em forma centesimal, utilizando-se para 

isso a data de nascimento e o ano da coleta para a formação dos grupos etários.  

Com um nível de confiança de 95%, uma precisão absoluta de 3% e 

adotando-se as prevalências aproximadas de sobrepesos de 20% e obesidade de 

8% na população rural da região nordeste, nas faixas etárias de 5 a 19 anos (12), 

calculou-se uma amostra de 962 crianças e adolescentes. Considerando a 

possibilidade de perda de 25%, a amostra final foi estimada em 1.200 crianças e 

adolescentes. O cálculo da amostra foi realizado no software gratuito OneEpi.  
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Para a realização deste levantamento utilizaremos como fontes de dados os 

cadernos da segunda vigência de 2016 e segunda vigência de 2017 pertencentes às 

06 UBSF da zona rural de Paulo Afonso-BA das famílias cadastradas que 

participaram do acompanhamento e cumprimento das condicionalidades do PBF na, 

das UBSF localizadas naquela região. 

Será verificado também, junto a Secretaria de serviço social do município de 

Paulo Afonso-BA, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) da zona 

rural adstrita as UBSF no intuito de correlacioná-lo com a ocorrência de sobrepeso e 

a obesidade. 

As variáveis a serem coletadas referentes ao caráter antropométrico de 

crianças e adolescentes atendidos nas UBSF da zona rural de Paulo Afonso – BA 

foram: idade, sexo, peso e altura. O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado 

por meio da divisão do peso em quilos pelo quadrado da estatura em metros.  

As variáveis relativas as condições socioeconômicas foram o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) Municipal, composto por indicadores de três 

dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda (18) e os 

dados sociais coletados do Cadastro Único no banco de dados de todas as famílias 

cadastradas no PBF do município de Paulo Afonso-BA, procurando separar as 

famílias cadastradas da zona rural. 

O desfecho de interesse foi a prevalência de sobrepeso e obesidade, nas 

crianças e adolescentes na zona rural do município de Paulo Afonso estando 

fundamentados os resultados através do cálculo do IMC com a finalidade de levantar 

o estado nutricional desta população. Os IMC situados entre os percentis 85-97, 

foram classificados como sobrepeso e quando estiverem acima do percentil 97, 

como obesidade, conforme a classificação proposta pela OMS/2007 (19). O estado 

nutricional foi descrito de acordo com a faixa etária e sexo de cada localidade. 

Para a comparação das prevalências de sobrepeso e obesidade segundo as 

características da população estudada foi empregado o teste Qui-quadrado (2) de 

Pearson. A magnitude da associação entre os fatores de exposição e a ocorrência 

de sobrepeso e obesidade foi expressa em razões de prevalência (RP) e respectivos 

intervalos de confiança de 95% (IC 95%) para a inferência estatística.  

Além disto, a partir do banco de famílias cadastradas no Cadastro Único para 

Programas Sociais disponibilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do 
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município de Paulo Afonso, foi realizada uma análise descritiva dos valores médios e 

totais das rendas e o valor médio das despesas domésticas (em R$) das famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família residentes na zona rural do município. Os 

dados foram analisados e apresentados de forma descritiva (tabelas de frequências 

simples absolutas e relativas), com a utilização do pacote STATA versão 12.0 e 

Excel versão 2016. 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, parecer n°: 72199317.3.0000.5196. 

 

5 REVISÃO DE LITERATURA 

 

5.1 OBESIDADE INFANTIL E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

 

Além do seu aspecto sociocultural, para a Sociedade Brasileira de Pediatria 

(SBP) a obesidade é encarada atualmente como uma patologia crônica, ocasionada 

por uma combinação complexa de diversos fatores, que afetam adultos e crianças 

em países desenvolvidos e em desenvolvimento que está assumindo o 

protagonismo na atenção provinda da saúde pública, este ocupado por um longo 

período por enfermidades infecciosas e pela desnutrição (20) (21). Nas últimas 

quatro décadas, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a população 

obesa mundial mais do que duplicou, apresentando grande notoriedade a transição 

no âmbito infanto-juvenil. Dados apontam que a maioria da população mundial vive 

em regiões onde a obesidade supera a desnutrição como causa de mortalidade (22).  

Ansaloni (2008 apud MORAES ,2012 p. 323) fez uma tentativa para explicar o 

aumento da obesidade na classe social de menor renda, ao considerar que o 

contexto em que está inserida uma grande parcela da população infantil brasileira 

permanece menos horas por dia em escolas públicas, enquanto seus responsáveis 

passam mais tempo fora de casa, entre trabalho e longos deslocamentos. Assim, os 

riscos da vida moderna mantêm essas crianças em casa, com pouca atividade física, 

suscetíveis às influências de uma TV que se tornou uma espécie de babá e 

professora (23). 
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Crianças pertencentes as famílias de renda mais baixa assistem mais à TV 

em relação às crianças de famílias de classes média e alta. Ainda assim, deve-se 

reconhecer, na gênese da obesidade, a importância das preferências individuais 

passíveis da influência de experiências alimentares positivas e negativas vividas no 

cotidiano. À medida que a criança amplia seu leque de socialização, também se 

multiplicam as influências advindas dos tempos atuais. Halpern (2004 apud 

MORAES, 2012), gravou a programação de três emissoras de televisão aberta, 

durante exibição de desenhos animados, programas de auditório e novelas por 30 

dias. Os comercias de alimentos constituíram a maioria dos anúncios (22%), à frente 

até das propagandas de brinquedos (15%). Entre os alimentos anunciados, 

guloseimas como bolachas, doces e balas figuravam em primeiro lugar (23). 

Araújo e Petroski (2002) referem a importância do estudo do estado 

nutricional para avaliar e acompanhar o desenvolvimento e o crescimento do 

indivíduo, ressaltando que casos de obesidade infantil, quando tardiamente 

identificados, podem repercutir negativamente na fase adulta do indivíduo (21). 

 

5.1.1 Definição 

 

A obesidade é definida pela OMS como uma doença em que ocorre a 

acumulação de gordura anormal ou excessiva que pode prejudicar a saúde (WHO, 

2000; WHO,2016). Por sua vez, Mancini, Melo e Reinhardt (2016)  definem a 

obesidade como o excesso de gordura corporal em relação à massa magra 

ressaltando que esta morbidade tem etiologia complexa e multifatorial, tendo como 

principais fatores: genéticos, ambientais, de estilo de vida e emocionais (24). 

Particularmente acerca da obesidade de crianças e adolescentes, a SBP 

(2012) se posiciona que a obesidade é uma doença crônica, complexa, de etiologia 

multifatorial e resulta de balanço energético positivo como causa. O seu 

desenvolvimento ocorre, na grande maioria dos casos, pela associação de fatores 

genéticos, ambientais e comportamentais. Podendo trazer consequências a curto e 

longo prazo para a saúde física e mental de crianças e adolescentes. Crianças 

obesas estão mais propensas a desenvolver doenças cardiovasculares, endócrinas, 

respiratórias e ortopédicas. Além de sofrerem bullying, estigmatização do seu corpo, 
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comprometimento da sua autoestima e dificuldade de socialização. Somado a isto, 

apresentam uma grande susceptibilidade de virem a ser adultos obesos. 

E essa mesma sociedade defende e argumenta que a prevenção da 

obesidade infantil é a forma mais eficiente de controlá-la, além de ser menos 

dispendiosa do que o tratamento das complicações para a vida adulta dela 

resultante (20). 

 

5.1.2 Epidemiologia  

 

Segundo a OMS, no ano de 2014, cerca de 13% da população mundial adulta 

era de obesos e 39% dos adultos (18 anos ou mais) encontravam-se acima do peso 

e houve uma duplicação da prevalência mundial da população obesa no período de 

1980 até 2014 (22).    

O cenário infantil não difere do adulto. De acordo com a OMS, estima-se que, 

em 2014, 41 milhões de crianças pelo mundo abaixo de 5 anos estivessem com 

excesso de peso ou obesas, com aumento significativo em países em 

desenvolvimento ou pobres, com destaque para o continente asiático, que abarcava 

quase metade dessa população, e o africano que apresentou um salto de 5,4 

milhões de crianças com sobrepeso ou obesidade em 1990 para 10,6 milhões em 

2014 (22).   

Na Europa, em torno de 20% das crianças e adolescentes apresentam um 

quadro de sobrepeso e um terço destes estão obesos (25).  

Conforme divulgado pelo CDC dos Estados Unidos da América, no período 

entre 2011 e 2014, a prevalência de obesos na população adulta norte americana foi 

de 36,5%, ou seja, mais de um terço era obesa. No âmbito infanto-juvenil, no mesmo 

período, o CDC refere que 17% das crianças e adolescentes americanas, na faixa 

etária de 2 a 19 anos, estão obesas, havendo uma maior prevalência em 

adolescentes de 12 a 19 anos (26).  

Inserido neste conjunto, o Brasil passa por uma transição do aspecto 

nutricional exibindo índices alarmantes que advertem para um aumento da 

população com excesso de peso e obesa, particularmente entre as crianças e 

adolescentes, representando um quadro preocupante no presente e para o futuro 

(20).  
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A última POF realizada no período de 2008 a 2009, pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), demonstrou que 49% dos adultos brasileiros (a partir 

dos 20 anos) apresentavam excesso de peso e 14,8% estavam obesos (12).  

Especificamente entre as crianças e adolescentes brasileiras, na faixa etária 

de 5 a 9 anos, 33,5% indicavam excesso de peso e 14,3% estavam obesas. Já na 

faixa etária entre 10 e 19 anos, 20,5% dos adolescentes exibiam excesso de peso, 

enquanto que 4,9% foram classificados como obesos (12).   

 Notadamente, a região nordeste expressou nas populações de faixas etárias 

de 5 a 9 anos e de 10 a 19 anos, respectivamente, prevalência de 30,3% e 15,9% 

com excesso de peso e 13,2% e 3,8% com obesidade. Acerca do local de domicílio, 

houve uma predominância maior de excesso de peso e obesidade no ambiente 

urbano do que no ambiente rural (12).  

 

5.1.3 Diagnóstico 

 

O diagnóstico correto da obesidade permite que o indivíduo acometido por 

esta patologia crônica seja acompanhado, avaliado e tratado de forma correta, além 

de permitir uma prevenção a possíveis consequências para a sua saúde (27). 

 Existem diferentes métodos para diagnosticar a obesidade. No entanto, o 

diagnóstico da obesidade é eminentemente clínico, ou seja, deve ser baseado na 

realização da anamnese e do exame físico em busca do histórico nutricional do 

paciente e de sinais e sintomas que indiquem algum distúrbio. Assim, inserido na 

ectoscopia, o método mais comumente utilizado e recomendado pela OMS, pelo 

Ministério da Saúde e pela Associação Brasileira para Estudos da Obesidade e da 

Síndrome Metabólica (ABESO) é baseado no Índice de Massa Corpórea (IMC). (28) 

(27) 

O IMC é calculado através da divisão do peso (em quilograma) pela altura (em 

metros) elevada ao quadrado (Kg/m2). Após o cálculo deve-se utilizar a classificação 

recomendada pela OMS para fins de aferição do nível de obesidade do paciente. 

(22). 

A ABESO nas Diretrizes Brasileiras de Obesidade se posiciona no sentido da 

inexistência de uma metodologia ideal para avaliar o estado nutricional, uma vez que 

este sofre influência de fatores intrínsecos, como genéticos e étnicos, sendo 
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aconselhável a combinação do IMC com outras metodologias de aferição da gordura 

corpórea (27).  

A SBP ressalta possibilidade de utilização de exames complementares para 

uma maior precisão na obtenção de informações acerca da composição corporal, a 

exemplo da avaliação das pregas cutâneas e da circunferência do braço, 

bioimpedância e absormetria radiológica de dupla energia (20). 

Especialmente, em crianças e adolescentes adota-se, normalmente, como 

referência os padrões de avaliação recomendados pela OMS e adotados pelo 

Ministério da Saúde (MS) e pela SBP. Tal particularidade ocorre em decorrência da 

variabilidade corporal durante o crescimento, necessitando de uma apreciação 

particular para cada sexo e faixa etária. (27). 

Desta forma, as curvas de IMC disponibilizadas pela OMS para a avaliação da 

obesidade infanto-juvenil estão organizadas em forma de score (Tabela 1), adotado 

pelo MS, ou percentis, de acordo com o gênero e a idade (de 0 a 5 anos e de 5 a 19 

anos) (20) (29) (30) (31).  

Exemplificando, para interpretação dos gráficos da faixa etária de 5 – 9 anos 

para meninos e meninas (Figuras 1 e 2), após o cálculo do IMC e a sua inserção na 

respectiva curva deve-se ter em consideração os parâmetros de classificação para 

determinar uma possível condição de sobrepeso ou obesidade, indicados na Tabela 

1. 

 

Tabela 1. Classificação das condições nutricionais em crianças e adolescentes segundo a 

OMS 

Ponto de Referência baseado em 

Escores Z 

Condição 

> + 3 escores z Obesidade Grave 

> + 2 e ≤ + 3 escores z Obesidade 

> + 1 e ≤ + 2 escores z Sobrepeso 

≤ +1 e ≥ - 2 escores z  IMC adequado 

< - 2 e ≥ - 3 escores z Magreza 

< - 3 escores Magreza Acentuada 

Fonte: Adaptado da Organização Mundial de Saúde, 2007 (20) (32) (33) (34) (27) 
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Figura 1: Curva de IMC para meninas de 5 a 9 anos (z-scores)

 

Fonte: Organização Mundial de Saúde, 2007 (35) 
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Figura 2: Curva de IMC para meninos de 5 a 9 anos (z-scores)

 

Fonte: Organização Mundial de Saúde, 2007 (36) 
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5.1.4 Fisiopatologia 

 

A obesidade é uma doença multifatorial crônica que varia de acordo com a 

idade, sexo e etnia e envolve fatores complexos como mecanismos biológicos, 

ambientais e neuroendócrinos (36) (37). 

Nas últimas décadas houve um crescente consumo de alimentos altamente 

processados e calóricos e níveis reduzidos da prática de atividade física. Esses 

fatores podem causar um desequilíbrio entre a ingestão alimentar e o balanço 

energético, consequentemente resultando em ganho de peso. (38) (39) 

A ingestão alimentar é controlada através de circuitos cerebrais hipotalâmicos 

e sua estimulação ou inibição está relacionada principalmente através de dois 

mediadores: leptina e grelina. (38) (39) (40) 

Uma das causas da obesidade pode estar relacionada a uma falha no envio 

de sinais neurais e humorais pelas células lipídicas ou falha do cérebro para 

responder a esses sinais. (41) 

Essas células lipídicas secretam principalmente a leptina, que é um hormônio 

peptídico que atua em alguns sistemas do corpo, como o sistema imune e é levada 

pelo sangue até o cérebro e age nos neurônios do núcleo arqueado do hipotálamo, 

sinalizando a redução da produção do neuropeptídeo Y, que estimula a ingestão 

alimentar e também se relaciona à regulação do peso corporal. (37)  

A produção de leptina é influenciada pela adiposidade, fatores hormonais e 

nutricionais e é proporcional à massa do indivíduo. Dessa forma, pessoas obesas 

têm maior secreção de leptina e desenvolvem resistência a esse hormônio, 

tendendo a acumular mais tecido adiposo (42). 

A grelina é um hormônio produzido principalmente no estômago e entre suas 

funções principais temos a regulação da ingestão alimentar, peso corporal e 

oxidação de gorduras. (43) (44). Esse hormônio aumenta a ingestão alimentar por 

mecanismos periféricos e centrais através de uma interação entre estômago e a 

hipófise (45).  

Tem sido constatado que os níveis plasmáticos da grelina após as refeições 

sofrem influência dos tipos de nutrientes ingeridos e não apenas do volume 

alimentar. Após a ingestão de carboidratos há diminuição da concentração, 

enquanto que após refeições ricas em proteínas e gorduras ocorre o aumento da  
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concentração plasmática. Indivíduos obesos têm maiores concentrações 

séricas de grelina, apresentando resistência à sua ação. (39) (40) 

 

5.1.5 Morbidades e complicações 

 

Com o considerável aumento da prevalência de obesidade nas camadas mais 

jovens, o aparecimento de complicações dessa condição clínica deixou de ser 

habitual apenas em adultos, passando também a abranger crianças e adolescentes. 

Mesmo que as consequências da obesidade infantil não se manifestem 

precocemente na infância, a criança obesa possui um risco maior de permanecer 

nesse estado na fase adulta quando comparada a outra eutrófica (21). Estima-se 

que cerca de 20% a 50% das crianças que ficaram obesas antes da puberdade 

permanecerão nesse estado na vida adulta, sendo essa probabilidade de 50% a 

70% nas que adquiriram essa doença depois da puberdade (27). 

Assim como a obesidade infantil, as morbidades associadas a essa patologia 

também se tornaram mais prevalentes (46) na infância e adolescência e, algumas 

estão representadas na tabela 02 listada abaixo. 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 02: Morbidades associadas à obesidade infantil (27) (47) (48) (49) 

 

Cardiovasculares 

• Hipertensão arterial 

• Hipertrofia ventricular esquerda 

• Aterosclerose precoce 

 

Endócrinas 

• Síndrome dos ovários policísticos 

• Resistência à insulina 

• Diabetes mellitus 2 

 

Gastrointestinais 

• Litíase biliar 

• Esteato-hepatite não alcoólica 

• Cirrose hepática 

 

Pulmonares 

• Exacerbação asmática 

• Apneia obstrutiva de sono 

• Embolia pulmonar 

• Síndrome de Pickwick 

 

Renais 

• Natriurese diminuída 

• Glomeruloesclerose segmentar e focal 

• Proteinúria 

 

Ortopédicas 

• Escorregamento epifisário proximal do fêmur 

• Osteoartrite 

• Tíbia vara 

• Joelho valgo 

• Condromalácia patelar 

 

 

Psicossociais 

• Baixa autoestima 

• Depressão 

• Preocupação obsessiva com a imagem 

corporal 

• Risco aumentado de desenvolvimento de 

distúrbio de comportamento alimentar durante 

a adolescência e no início da fase adulta 

 

 

 

 

 

Dermatológicas 

 

• Psoríase 

• Acne 

• Insuficiência venosa crônica, hiperceratose 

plantar, estrias, linfedema 

• Pseudoacantosenigricante, hirsutismo, 

acrocórdons, ceratose pilar 

• Erisipela, foliculite, candidíase, dermatofitoses 

• Fasceíte necrotizante 
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5.2 OLHAR HISTÓRICO DA OBESIDADE 

 

Olhar a história nos faz entender que a relação entre obesidade, doença, 

estética e preconceito usualmente estão presentes e se inter-relacionam, não só 

representando poder, como ser forte fisicamente ou forte economicamente. Mas 

também levando a enfermidades do corpo, as quais citadas acima, bem como da 

alma, depressão e ansiedade para exemplificar.  

No artigo intitulado “Obesity: a medical history”, Haslam apud Seixas (2012) 

mostra que a aceitação da obesidade como um fenômeno médico foi lenta, uma vez 

que, na maioria das vezes, somente os ricos se tornavam obesos, devido ao acesso 

privilegiado aos alimentos. Hipócrates, o pai da medicina na Grécia Antiga, já 

escrevia sobre a associação entre obesidade, infertilidade e morte precoce, mas 

enfatizava os riscos de uma dieta pobre e os benefícios trazidos pelas mudanças 

alimentares. Um dos primeiros casos de manejo clínico da obesidade foi descrito por 

Galeno, mas a maioria dos trabalhos apontava a melhoria na dieta e a prática de 

exercícios físicos como recomendações necessárias para manter a saúde. (50). 

Segundo Vigarello (2012) na antiguidade o prestígio do gordo está ligado, 

antes de mais nada, ao meio. Mundo de fome, de restrições esmagadoras, em que a 

escassez se repete a intervalos de menos de cinco anos, por esgotamento dos 

solos, falta de armazenamento, e precariedade das redes de transporte e 

vulnerabilidade as intempéries, os séculos centrais da idade média enfrentaram 

cerca de 1300 crises de abastecimento e erigem em ideal a acumulação de 

alimentos (51) 

A crítica ao gordo muda com a renascença, focando mais a lentidão, a 

preguiça ou mesmo a incapacidade de compreender as coisas e as pessoas, por 

outro lado, os “cuidados” com o gordo também se acentuam, concentrando-se mais 

em regimes e na contenção física aplicada diretamente sobre a carne por meio de 

cintas e corpetes. O horizonte cultural mudou, a gordura corpórea é sinônimo de 

lerdeza geral (52). 

É o que revela a inédita preferência pela palavra “obesidade” em vez de 

corpulência no século XVIII. Antoine Furetière apud Vigarello (2012) recorre a ela na 
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segunda edição do seu Dicionário em 1701, embora a ignore na primeira edição de 

1690: “Termo da medicina. Estado de uma pessoa carregada demais em carnes ou 

gordura”. Não que a palavra seja uma novidade total, mas seu uso torna-se 

evidente, sistemático, erudito. O objeto pela primeira vez, é com efeito uma 

enfermidade específica, uma desordem que não se resume a uma simples questão 

de acúmulo e eliminação (53). 

Uma maneira inteiramente inédita de pensar o regime alimentar nasceria, no 

entanto com a revolução química ao final do século XVIII. Não que as preocupações 

de Lavoisier sejam a priori convergentes com as dos fisiologistas da digestão. As 

manipulações do ar, da água, dos metais, as revisões dos corpos “simples” 

conduzidas por Lavoisier e seus confrades não visam de imediato as substâncias 

nutritivas e suas combinações. Foi com a descoberta do oxigênio e do seu papel na 

respiração que se pôde impor uma revisão: uma imagem totalmente renovada do 

consumo alimentar e seus efeitos (54). 

O próprio Lavoisier apud Vigarello 2012 transformava a balança em veredito: 

“O mesmo indivíduo, depois de ter aumentado de peso devido a todo 
o alimento que ingeriu, retorna diariamente, após a revolução de 
24horas, ao mesmo peso da véspera e, se tal efeito não ocorre, o 
indivíduo entra em estado de sofrimento ou doença”. (Cf. HOEFER, 
1865) 

 

No início do século XIX, não é o peso que se coloca primeiro em destaque. 

São circunferências, os volumes, os contornos ligados ao olhar. É a visão, a 

observação do invólucro, que busca o número; o peso remete a referências mais 

complexas. O número acompanha a brusca explosão das publicações estatísticas, o 

registro minucioso das quantidades, tanto em matéria de realizações como de 

produção. O número transforma o instrumental da mente (55). 

Tudo muda a partir da quarta década do século XIX. A avaliação do peso, de 

início, afirma-se sobre as demais. Uma relação se impõe: a escala de peso em 

relação à de altura. Auguste Quételet, (1832 apud VIGARELLO, 2012), é o primeiro 

a montar quadros e tabelas, estendendo-as a gênero e idade (55). 

Números, saberes, imagens orgânicas são amplamente subvertidas nesse 

início do século XIX, eles fizeram do corpo obeso um corpo mais sensível às 

morbidades. Sobretudo transformaram o orgânico em máquina energética, em 
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“aparelho” cujo rendimento e excesso podem ser calculados. A gordura, com isso 

muda de sentido e é pela primeira vez ligada a tal rendimento: é uma substância que 

resulta de energia não consumida. O que reorienta o regime do obeso, condenando 

alimentos até então banais, como pão, o açúcar e as féculas (56). 

Houve, em decorrência da soberania do discurso médico-científico sobre a 

sociedade, a partir do século XIX, uma proliferação de novas classificações de 

doenças e anomalias que, consequentemente, aumentavam o diagnóstico de 

doenças relacionadas ao comportamento – proliferação esta que parece perpetuar 

até os dias atuais quando nos deparamos com um aumento crescente de novas 

doenças psiquiátricas e atualizações frequentes de manuais diagnósticos. No 

discurso médico foram instituídas algumas categorias – normal, anormal e 

patológico - que balizaram as suas ações. As categorias em questão preconizam a 

existência de uma norma, e o que fosse desviante da norma deveria ser restaurado, 

e ainda poderia ser vinculado a um aspecto patológico, devendo ser medicalizado e 

corrigido, a fim de não prejudicar o desenvolvimento da raça (57). 

O biopoder tem como objetivo otimizar um determinado estado de vida, bem 

como busca assegurar e regular certos processos biológicos. A modalidade de 

poder exercida nos estados modernos estabelece categorias de pertencimento e 

exclusão. Estando os indivíduos, basicamente, enquadrados em dois grandes 

grupos classificatórios: os supracitados “degenerados”, ou seja, aqueles que estão à 

margem e não escapam à norma; e os do tipo normal, dignos de cuidados, cujos 

corpos merecem ser multiplicados – posto que são compreendidos como saudáveis, 

produtivos e úteis (57). 

A ordem médica segundo Clavreul (1983, apud NESPOLI, 2015) passa a se 

assemelhar, então, a uma “ordem jurídica”, pois ambas não enfocam o ser, mas o 

dever ser. Impõe-se aos indivíduos uma submissão à lei, e a liberdade, neste caso, 

define-se como aceitação da ordem. A lei consiste em seguir as prescrições da 

razão e da ordem médica a fim de que se alcance um estado de boa saúde (57). 

Verifica-se o surgimento de estratégias de regulação dos corpos individuais e 

da vida cotidiana – por meio da submissão a intervenções normatizadoras -, a fim de 

produzir uma população “bem qualificada”, residindo nisto, a possibilidade de 

produzir riquezas para os Estados. A ideologia do progresso dominou a 
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modernidade, rompendo com a estrutura hierárquica e sem mobilidade do período 

que a antecedeu (57). 

Para Dantas (2009 apud NESPOLI ,2015) o que se pode observar, hoje, é a 

existência de um processo crescente de medicalização, que promove o 

aprisionamento quase total da vida nas malhas de uma lógica técnica. A 

medicalização seria definida como um conjunto de práticas que culminam com a 

afirmação de que os medicamentos, ou os procedimentos médicos, seriam fonte de 

resolução para todo o sofrimento e mal-estar na vida dos indivíduos, sendo capaz de 

operar desde o emagrecimento até a busca da felicidade (57). 

Dessa forma concluímos que a imagem do “gordo” ou do obeso evoluiu dentro 

da história. Do poder, do privilégio de se ter acesso a alimentação na antiguidade, 

de representar o burguês, o bem posicionado economicamente, porém 

independente do momento histórico nunca se distanciou do conceito de doença e ao 

final do século XIX até os dias de hoje se aproximou de uma figura vítima do rigor 

estético e consequentemente vítima do preconceito, onde quem é diferente dos 

“padrões” impostos pela sociedade poderá estar fadada ao isolamento social, fadada 

ao rótulo de doente pela medicina e fadada a ser um “problema” de saúde para um 

estado que nem possui um indivíduo saudável para ser produtivo, mas um indivíduo 

que é um “peso” para as contas públicas. 

 

5.3 DA FOME A OBESIDADE OU FOME E OBESIDADE?  

 

Para chegarmos em um contexto de aumento da prevalência de obesidade na 

população brasileira, acreditamos que olhar a história pode nos ajudar a esclarecer 

esta nova realidade. Será que sempre houve obesidade no Brasil? O Brasil é um 

país de pessoas obesas? Sempre houve abundância alimentar no Brasil ou em parte 

dele? 

Coube a Josué de Castro, em meados do século XX, mais precisamente em 

1946 denunciar a fome no mundo e no Brasil especificamente, quando em seu 

prefácio faz uma análise mundial e continental, chegando ao Brasil explicitando de 

forma fidedigna e descritiva as realidades alimentar e nutricional das diversas 

regiões do país. 
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“Quando se lê ou se ouve falar sobre fomes coletivas, sobre 
angustiadas massas humanas atacadas de epidemias de fome, 
definhando e morrendo à falta de um pouco de comida, as primeiras 
imagens que assaltam a nossa consciência de homens civilizados 
são imagens típicas do Extremo Oriente. Imagens evocativas das 
superpovoadas terras asiáticas com seus enxames humanos se 
agitando numa estéril e perpétua luta contra o ameaçador espectro 
da fome. Massas pululantes de esquálidos coolies chineses. 
Manchas compactas de ascéticos indianos envolvidos em suas 
longas túnicas, lembrando uma procissão de múmias. Desesperadas 
multidões comprimidas nas sinuosas ruelas das cidades orientais, 
atoladas na lama imunda dos arrozais, asfixiadas de poeira nas 
estradas da China, estorricadas pelas secas periódicas. Multidões 
famintas que revelam em seus rostos, em seus gestos e em suas 
atitudes fatigadas a marca sinistra da fome. Tais são os cenários e 
os personagens a que nossa imaginação sempre recorreu para dar 
vida aos dramas da fome coletiva”.  (J. CASTRO, 1984) 

 

Para o leigo, para aqueles que têm conhecimento da fome apenas através do 

noticiário dos jornais, reduzem-se a estas duas grandes regiões geográficas — o 

Oriente exótico e a Europa devastada — as áreas de distribuição da fome, atuando 

como calamidade social. Infelizmente esta é uma impressão errada, resultante da 

observação superficial do fenômeno. (11) 

O ponto forte de seu argumento, é que para além das imagens estereotipadas 

da fome com que se contentamos, existe um fenômeno maior e mais generalizado: 

“Na realidade, a fome coletiva é um fenômeno social bem mais 
generalizado. É um fenômeno geograficamente universal, não 
havendo nenhum continente que escape à sua ação nefasta. Toda a 
terra dos homens tem sido também até hoje terra da fome. Mesmo 
nosso continente, chamado o da abundância simbolizado até hoje 
nas lendas do Eldorado, sofre intensamente o flagelo da fome. E, se 
os estragos desse flagelo na América não são tão dramáticos como 
sempre foram no Extremo Oriente, nem tão espetaculares como se 
apresentaram nos últimos anos na Europa, nem por isso são menos 
trágicos, visto que, entre nós, esses estragos se fazem sentir mais 
sorrateiramente, minando a nossa riqueza humana numa persistente 
ação destruidora, geração após geração”. (J. CASTRO. 1984). 

 

Foi no mundo do trabalho ou no conflito estabelecido pela falta dele que se 

proliferaram as desigualdades oriundas do capitalismo, tendo, de um lado, altas 

concentrações de renda e, de outro, a precariedade do trabalho, a formação de uma 

numerosa parcela de trabalhadores sobrantes que vivenciavam e disseminavam a 
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pobreza. Essas transformações resultantes do modo de produção capitalista geram 

em todo o mundo consequências diretas no processo de mudanças sociais. (58) 

Como busca de alternativas para o enfrentamento das expressões da questão 

social emergentes, intensificam-se os debates internacionais sobre programas de 

transferência de benefícios monetários. Souza e Fonseca (1997, apud RONZONI, 

2017) destacam que os programas de transferência de renda surgem como forma de 

responder às crescentes alterações provocadas no mundo do trabalho a partir da 

utilização de novas tecnologias nas atividades de produção e serviços. 

Pontualmente essa prática teve início entre os países-membros da União Europeia, 

durante o crescimento do seu exército de reserva. Nessa ocasião, criou-se um 

rendimento mínimo garantido para promover a inserção social dos cidadãos pobres. 

(58) 

Para Santos (2012 apud RONZONI,2017), não foi apenas o desemprego 

estrutural que determinou a existência dos programas de transferência de renda, 

mas outras mudanças que vêm ocorrendo, como a ampliação da pobreza, as 

mudanças nos arranjos familiares, a ampliação do trabalho temporário, a 

degradação dos níveis de vida, a violência, a estratificação social, entre outros 

aspectos que apontam uma demanda que exige a elaboração de novos mecanismos 

de proteção social (58). 

Diversos programas de proteção social que surgiram no século XVIII e foram 

aperfeiçoados na primeira metade do século XX. Souza e Fonseca (1997 apud 

RONZONI, 2017) pontuam que os Estados Unidos exercem essa prática desde 

1935, por meio de um programa destinado a viúvas com crianças, denominado 

Auxílio às Famílias com Crianças Dependentes (AFCD). Santos (2012 apud 

RONZONI, 2107) cita também que a Grã-Bretanha, em 1948, instalou o Income 

Support, com a finalidade de ajudar as famílias na criação de seus filhos e também a 

casais sem filhos e pessoas sós. Na Alemanha, destaca-se o Sozialhilfe e, na 

Holanda, o Sociale Bijstand, que são da década de 1960, respectivamente 1961 e 

1963. (58) 

Para Lavinas (2005 apud RONZONI, 2017), as formas de adoção de um 

programa de renda mínima garantida são as mais variadas de um país para outro. 

Elas podem ser concebidas pelo ponto de vista das restrições à população-alvo, 

através das condições de acesso (idade, tempo de residência, contrapartidas 
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explícitas, como procura de trabalho, ou não); em termos de montante do benefício e 

da sua fórmula de cálculo, do tipo de cobertura (individual ou familiar); do prazo de 

recebimento do benefício (ilimitado na maioria dos casos, não podendo ultrapassar 

seis meses); da forma de financiamento (integralmente coberto pelo Estado ou 

parcial/globalmente financiado pelos municípios ou outras esferas subnacionais); ou, 

ainda, do seu perfil exclusivo ou complementar a outras prestações sociais. (58) 

Segundo Lavinas (2005 apud RONZONI, 2017) Na América Latina, em 

especial no Brasil, não se chegou a organizar um estado de bem-estar social capaz 

de abranger toda sua população para suprir suas necessidades básicas de 

existência. O sistema de proteção social implantado era voltado para os 

seguimentos formais da economia e se caracterizavam por oferecer cobertura 

restrita à uma parcela reduzida da população. (58). 

De acordo com J. Castro (1984) A alimentação do brasileiro tem-se revelado, 

à luz dos inquéritos sociais realizados, com qualidades nutritivas bem precárias, 

apresentando, nas diferentes regiões do país, padrões dietéticos mais ou menos 

incompletos e desarmônicos. Em umas regiões, os erros e defeitos são mais graves 

e vive-se num estado de fome crônica; em outras, são mais discretos e tem-se a 

subnutrição. Procurando investigar as causas fundamentais dessa alimentação em 

regra tão defeituosa e que tem pesado tão duramente na evolução econômico-social 

do povo, chega-se à conclusão de que elas são mais produto de fatores 

socioculturais do que de fatores de natureza geográfica. (11) 

“A enorme extensão territorial, com seus diferentes tipos de solo e de 
clima, com seus múltiplos quadros paisagísticos, nos quais vêm 
trabalhando, há séculos, grupos humanos de distintas linhagens 
étnicas e de diferentes tintas culturais, não poderia permitir que se 
constituísse, em todo o território nacional, um tipo uniforme de 
alimentação. O país está longe de constituir uma só área geográfica 
alimentar. As variadas categorias de recursos naturais e a 
predominância cultural de determinados grupos que entraram na 
formação de nossa etnia nas diferentes zonas tinham que 
condicionar forçosamente uma diferenciação regional dos tipos de 
dieta”. (J. CASTRO, 1984) 

 

De acordo com sua obra, J. Castro (1984) argumenta que o país abrange pelo 

menos cinco diferentes áreas alimentares, cada uma delas dispondo de recursos 

naturais específicos, com sua dieta habitual apoiada em determinados produtos 
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regionais e com seus efetivos humanos refletindo, em muitas de suas 

características, tanto somáticas como psíquicas, tanto biológicas como culturais, a 

influência marcante dos seus tipos de dieta. Cinco áreas bem caracterizadas: Área 

da Amazônia; Área da Mata do Nordeste; Área do Sertão do Nordeste; Área do 

Centro-Oeste; Área do Extremo Sul. Das cinco diferentes áreas que formam o 

mosaico alimentar brasileiro, três são nitidamente áreas de fome: a Área Amazônica, 

a da Mata e a do Sertão Nordestino. Nelas vivem populações que em grande 

maioria — quase diria na sua totalidade — exibem permanente ou ciclicamente as 

marcas inconfundíveis da fome coletiva. (11).  

Diante do exposto por J. Castro (1984) precisamos ter um olhar mais atento à 

área do sertão nordestino, área em que sua população é vítima de períodos de fome 

cíclica, mas que dados atuais mostram em um universo brasileiro onde mais da 

metade da população brasileira está acima do peso (9). Sendo assim precisamos 

observar se os dados estatísticos atuais estão mascarando o flagelo da fome em 

algumas populações específicas ou será que a população vem se alimentando de 

uma forma desiquilibrada do ponto de vista nutricional? 

Particularmente no caso do Brasil, durante o período desenvolvimentista ‒ 

que se estendeu do pós-guerra até início dos anos 1980 ‒, a questão da pobreza 

não ganhou espaço como uma ação sistemática do Estado. Criou-se a própria 

concepção de desenvolvimento econômico, que concebia que as ações do Estado 

levariam automaticamente ao desenvolvimento social por meio da incorporação dos 

excluídos ao mercado formal de trabalho e pela mobilidade social que teriam. A 

pobreza não era concebida como um fenômeno estrutural da sociedade brasileira e, 

consequentemente, políticas sociais voltadas à população nessa condição não se 

desenvolveram. Apenas após a década de 1990, a pobreza passa a ser tratada 

como um problema social a ser enfrentado pelo Estado (COHN, 2004) (58). 

Segundo Santana (2007), os programas de transferência de renda surgiram 

como uma alternativa para combate à pobreza. Eles foram concebidos segundo a 

ideia de que o beneficiário tem a autonomia para definir como melhor utilizar o 

benefício por saber quais são suas necessidades mais urgentes. Alguns deles, 

embora tragam no próprio nome a destinação do benefício, como Auxílio-Gás e 

Cartão Alimentação, também são concebidos segundo a ideia de que o beneficiário 

é portador de habilidade para o exercício da cidadania e podem ser considerados 
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agentes econômicos eficazes no mercado, de modo a trazer benefício não só para o 

beneficiário e sua família, mas inseri-lo num contexto mais amplo de relações por 

meio das quais podem paulatinamente mitigar os efeitos de sua condição de 

pobreza (58). 

Segundo Fonseca (2001, apud RONZONI 2017) no Brasil, em 1991, o 

assunto tramitou no Senado Federal através do Projeto de Lei n. 80/1991, do então 

Senador Eduardo Suplicy, propondo o Programa de Garantia de Renda Mínima 

(PGRM). Após sofrer mais de nove emendas e perder muito de sua essência, 

tramitando por várias comissões do Senado, em 10 de dezembro de 1997, foi 

sancionada a lei n.º 9.533 e instituído o Programa de Renda Mínima Nacional. 

Destaca-se o fato de que não se trata da instituição de um Programa de Renda 

Mínima, mas, sim, o estabelecimento de que o Governo deverá apoiar os municípios 

financeiramente para que possam executar o referido programa. (58). 

No entanto, de acordo com Santos (2012 apud RONZONI, 2017) constata-se 

que, desde a ideia original de Suplicy até os dias atuais, houve uma mudança não 

só de objetivos, mas principalmente de paradigma, pois a política predominante é a 

da seletividade e da residualidade, e não a da priorização, visto que não se observa 

um planejamento que objetive reverter o quadro de buscar a universalidade de 

atendimentos para os segmentos populacionais que possuem os direitos 

reconhecidos. Essas transformações decorrem de fatores determinantes da política 

neoliberal predominante e vigente atualmente em vários países. É a utilização de 

políticas sociais como estratégia política de investimento no mercado priorizando o 

econômico em detrimento ao social (58). 

Diversas iniciativas surgiram nessa direção. No município de Campos de 

Goytacazes, em 1991, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) financiou 

programas específicos às crianças e aos adolescentes que se inseriram no mercado 

de trabalho ou que viviam em situação de rua. Para Neves (1999 apud RONZONI, 

2017), a finalidade era reintegrá-los ao “[...] sistema escolar, mobilização 

fundamentada na concessão de uma bolsa no valor de 40 dólares pela OIT e na 

oferta de jornada ampliada, voltada para o reforço escolar e para a orientação 

profissionalizante”. O programa teve fim, pois a OIT não continuou a financiá-lo (58). 

Santana (2007 apud RONZONI, 2017) aponta que a primeira experiência em 

nível nacional foi a criação, em 1996, do programa Bolsa Escola. Outras 
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experiências em nível municipal já haviam sido implementadas, mas somente na 

segunda metade dos anos 1990 que esse tipo de política social ganha espaço (58). 

Em 2004, com a criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome (MDS), esses programas ganham adensamento e investimento social. 

Iniciou-se um processo de “migração” dos beneficiários de antigos programas de 

transferência de renda (Auxílio-Gás, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Cartão 

Alimentação) para um programa que consolidasse todas essas ações e atendesse a 

família como um núcleo formado por membros com diferentes necessidades. Esse 

programa foi chamado de Bolsa Família e passou a ser o principal programa do 

MDS (58). 

O PBF é um programa de transferência de renda direta às famílias pobres e 

em situação de extrema pobreza. Constitui-se em um repasse financeiro mediante 

um conjunto de condicionalidades que aufere a elas a participação no programa. De 

acordo com Yazbek (2004 apud RONZONI, 2017), o que define um programa de 

transferência de renda é a transferência monetária, independentemente de prévia 

contribuição, a famílias pobres, consideradas assim a partir de critérios referentes à 

renda per capita familiar. Neste sentido, o PBF é um programa de transferência de 

renda direta às famílias pobres e em situação de extrema pobreza. Constitui-se em 

um repasse financeiro mediante um conjunto de condicionalidades que aufere a elas 

a participação no programa. Tais compromissos estão associados às áreas de 

educação e saúde (58). 

De acordo com Mota (2012 apud RONZONI, 2017), o PBF tem a maior 

abrangência populacional de toda a América Latina, com 52 milhões de pessoas 

beneficiadas, seguido do Oportunidades, no México, que atinge 27 milhões de 

pessoas. Já o Bono de Desarrollo Humano, no Equador, é o que cobre a maior 

porcentagem de população em um país, perfazendo o total de 44%. Segundo o MDS 

(2014 apud RONZONI, 2017) integrando o Plano Brasil Sem Miséria, o PBF 

contempla milhões de brasileiros em situação de extrema pobreza, com renda 

familiar per capita inferior a R$ 85,00, independentemente de sua formação. Além 

disso, abrange famílias pobres cuja renda mensal por pessoa seja entre R$ 85,01 e 

R$ 170,00 mensais, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos. 

(58) 
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Para que o benefício seja concedido, é necessário a observância de alguns 

critérios, nomeados como condicionalidades, os quais consistem em uma 

contrapartida tanto do Estado como dos beneficiários. Eles são compromissos 

assumidos pelas famílias e pelo poder público para que os beneficiários utilizem os 

serviços de educação e saúde, em especial as crianças, os adolescentes e as 

mulheres grávidas. À família compete: matricular as crianças e adolescentes de 6 a 

17 anos na escola; garantir a frequência escolar de pelo menos 85% das aulas para 

as crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e de 75% para os jovens de 16 e 17 

anos; na área de saúde, a família precisa cumprir uma agenda de saúde e nutrição. 

Tem como objetivo: “Promover a inclusão social e produtiva da população 

extremamente pobre, tornando residual o percentual dos que vivem abaixo da linha 

da pobreza”. Utiliza-se de três eixos, sendo estes: garantia de direitos, inclusão 

produtiva e acesso a serviços públicos. Pesar, medir e fazer exames de rotina; no 

caso de gestante, deve participar do pré-natal e ir às consultas na unidade de saúde; 

continuar o acompanhamento da saúde da mãe e do bebê, após o parto; cumprir 

calendário vacinal; participar das atividades educativas promovidas pelas equipes de 

saúde sobre aleitamento e alimentação saudável (MDS 2014). O descumprimento 

das condicionalidades impostas pelo Governo pode levar à suspensão e até ao 

cancelamento do benefício. Ao Governo compete ofertar proteção social aos 

beneficiários mediante um conjunto de serviços sócio assistenciais. Os beneficiários 

do PBF são usuários prioritários dos Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS) e devem ter acesso à saúde e à educação para cumprir com as exigências 

do próprio programa. Ao determinar aos beneficiários do Programa Bolsa Família 

inúmeras condicionalidades, o Governo transforma a lógica do direito que é 

universal e inalienável em uma permuta, uma compensação, além de transpor para 

essas famílias a responsabilidade sobre a saúde e a educação (58). 

 

5.4 O BOLSA FAMÍLIA 

 

Em outubro de 2003, por meio da Medida Provisória no 132, convertida na Lei 

no 10.386/2004, foi criado o Programa Bolsa Família (PBF), que unificou os 

procedimentos de gestão e execução das ações de transferência condicionada de 
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renda então existentes. Estas ações, até essa data, possuíam regras específicas, 

basearam-se em algum ponto em registros administrativos independentes e 

acabaram tendo, via de regra, escala reduzida, permitindo, assim, lacunas e 

sobreposições de cobertura (COTTA E PAIVA, 2010 apud CAMPELLO, 2013 p. 25). 

A unificação dessas ações possibilitou a emergência de um programa com 

desenho relativamente simples – tanto sob a perspectiva dos benefícios quanto das 

chamadas “condicionalidades”. (59) 

A transferência de renda voltada para população produtiva em idade ativa, 

com ênfase nas crianças, constituiu uma novidade na política social brasileira – e, de 

certa forma, começou a aproximar a estrutura de benefícios sociais do país da 

encontrada em países com sistemas de bem-estar social mais desenvolvidos. Por 

sua vez, a ênfase nas condicionalidades – e, deve-se dizer, a ênfase nas 

condicionalidades como forma de garantir às famílias beneficiárias o acesso a 

serviços básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social – deu corpo à 

percepção de que certos determinantes da pobreza precisariam ser atacados 

durante um tempo necessariamente longo para que as futuras gerações pudessem 

efetivamente ter condições de superar a pobreza. Além disso, buscou-se articular 

outras ações – notadamente de capacitação profissional – de forma a dar opções de 

menor prazo para que as famílias beneficiárias pudessem melhorar sua inserção no 

mercado de trabalho. (59) 

Entre 2003 e 2010, o programa passou por um processo de consolidação, 

especialmente nas suas duas primeiras frentes – a transferência de renda e o 

acompanhamento de condicionalidades. Evidências de seus impactos sobre a 

pobreza, a educação e a saúde começaram a se acumular. Outros motivos de 

grande importância, como o aumento real do valor do salário mínimo e os próprios 

avanços educacionais ocorridos no país durante esse período, também tiveram 

grande impacto na redução da pobreza e na inédita queda da desigualdade de 

rendimentos (BARROS et al., 2010 apud CAMPELLO 2013, p. 25), permitindo que, 

em 2011, fosse possível vislumbrar a superação da extrema pobreza como uma 

possibilidade concreta (OSORIO et al., 2011 apud CAMPELLO 2013, p. 25). (59) 

Diversas pesquisas apontam para os efeitos do programa nas famílias 

inscritas. A análise de escore de propensão utilizada na linha de base do estudo de 

impacto do Bolsa Família mostrou gastos domiciliares maiores com alimentos nas 
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famílias beneficiárias que no grupo de comparação – aquelas gastavam R$ 388,00 a 

mais que estas por ano (OLIVEIRA et al., 2007 apud CAMPELLO 2013, p. 263). (60) 

Em outro estudo econométrico, realizado em área rural, famílias beneficiadas 

gastavam R$ 240,00 a mais em alimentos por ano que o grupo de comparação 

(DUARTE, SAMPAIO E SAMPAIO, 2009 apud CAMPELLO 2013, p. 263). (60) 

Um estudo baseado em amostra nacional representativa das famílias inscritas 

no programa mostrou aumento de 79% na quantidade de alimentos adquiridos por 

aquelas famílias que estavam sofrendo de insegurança alimentar grave no início do 

estudo, em comparação com um aumento de 60% entre as famílias que relataram 

segurança alimentar (IBASE, 2008). Mais evidências foram obtidas pela análise de 

dados sobre segurança alimentar da edição de 2004 da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE. O valor médio de R$ 67,00 transferido pelo 

Bolsa Família à época foi associado a um aumento de 52% na segurança alimentar 

entre as famílias (SEGALL-CORRÊA et al., 2008 apud CAMPELLO 2013, p. 263). 

(60) 

Outro estudo empregou dados antropométricos de uma amostra de 22.375 

crianças menores de 5 anos de idade e de baixa renda e examinou a situação 

nutricional entre os que recebiam o Bolsa Família. Crianças de famílias atendidas 

pelo PBF tiveram 26% mais probabilidade de ter altura normal para a idade que as 

de famílias não atendidas. Esta diferença também se aplicou ao peso para a idade, 

mas não houve diferença estatisticamente significativa no peso para a altura (PAES-

SOUSA, MIAZAKI E SANTOS, 2011 apud CAMPELLO 2013, p. 264). (60) 

O peso ao nascer é um dos principais fatores de risco relacionados à 

mortalidade infantil e à sobrevivência das crianças (MONTEIRO E BENÍCIO, 2000; 

MORAIS NETO E BARROS, 2000). Vários fatores são responsáveis pelo aumento 

do baixo peso ao nascer em uma população: condições socioeconômicas ruins; 

baixa estatura e hábito de fumar das mães; mães de baixa escolaridade, 

adolescentes ou solteiras; bem como patologias da gestação, tais como 

hemorragias, infecções urinárias ou doença hipertensiva da gestação. Todos estes 

fatores levam a dois processos que resultam no baixo peso ao nascer: o 

encurtamento da gestação – a prematuridade – e o crescimento intrauterino 

retardado ou a desnutrição intrauterina (MONTEIRO et al., 2000 apud CAMPELLO 

2013, p. 25). (60) 
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Os sistemas de saúde baseados no fortalecimento da atenção básica estão 

organizados de modo a atender à maior parte dos problemas de saúde e enfatizar 

ações de promoção da saúde e prevenção dos agravos. Sua utilização é resultante 

da interação do comportamento do indivíduo que procura cuidados, do profissional 

que o conduz no sistema de saúde e dos recursos diagnósticos e terapêuticos 

disponibilizados. Entre seus determinantes, podem ser destacados aqueles 

relacionados às necessidades de saúde, aos usuários e às características da oferta 

dos serviços (TRAVASSOS E MARTINS, 2004; CASTRO, TRAVASSOS E 

CARVALHO, 2005; FACCHINI et al., 2006; FACCHINI et al., 2008; SILVEIRA et al., 

2010 apud CAMPELLO,2013 p. 273). (61) 

Na área da saúde, as famílias beneficiárias pelo Bolsa Família assumem o 

compromisso de manter o cartão de vacinação em dia, além de realizar o 

monitoramento do crescimento e do desenvolvimento das crianças menores de 7 

anos, nos serviços de atenção básica à saúde. As mulheres na faixa etária de 14 a 

44 anos também assumem o compromisso de fazer o acompanhamento na UBSF e, 

se gestantes ou nutrizes (lactantes), devem realizar o pré-natal e o 

acompanhamento da sua saúde e do bebê (BRASIL, [s.d.] apud CAMPELLO,2013 p. 

273). (61) 

Embora priorizem populações semelhantes, existem poucos estudos 

examinando as relações e eventuais interações entre o PBF e a atenção básica à 

saúde, especialmente por meio da Estratégia Saúde da Família. (61) 

 

5.5 O DECLÍNIO DA DESNUTRIÇÃO NO BRASIL. 

 

De acordo com Batista Filho (2003) o declínio da desnutrição, na realidade, 

somente a partir de 1975 dispõe-se, no Brasil, de inquéritos efetivamente 

representativos da situação nutricional do país e suas diferentes macrorregiões. 

Embora restritas a dados antropométricos, tendo, portanto, o estado de nutrição 

calórico-proteico como paradigma da situação nutricional como um todo, os 

inquéritos realizados em cada década possibilitaram analisar, com satisfatória 

segurança, as tendências evolutivas do cenário nutricional do país. (62) 
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A leitura comparativa dos estudos efetuados nos últimos 22 anos em âmbito 

nacional e microrregional (Estudo Nacional de Despesas Familiares– ENDEF, 

1974/1975; Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição – PNSN, 1989; TRANSIÇÃO 

NUTRICIONAL NO BRASIL: TENDÊNCIAS REGIONAIS E TEMPORAIS S183 

Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde– PNDS,1995/1996 apud BATISTA 

FILHO, 2003), possibilitam inferir um declínio marcante na prevalência da 

desnutrição em crianças menores de cinco anos. Tomando-se como referência o 

déficit estatural, que representa o efeito cumulativo do estresse nutricional sobre o 

crescimento esquelético, observa-se que entre 1975 e 1989, a diminuição da 

prevalência do retardo de estatura (abaixo de -2 desvios-padrão da tabela de 

normalidade) foi mais rápida no meio urbano da região centro-sul (englobando 

Sudeste, Sul e Centro-Oeste) com um declínio de 20,5% para 7,5%, enquanto no 

Norte a redução foi de 39,0% para 23,0 % e, no Nordeste, de 40,8% para 23,8%. Já 

no período compreendido entre 1989 e 1996, o ritmo de queda da desnutrição, 

entendida como retardo estatural moderado ou grave, foi mais acentuado nas 

regiões Norte e Nordeste (IBGE/UNICEF, 1982, 1992; MONTEIRO et al., 2000 apud 

BATISTA FILHO, 2003 p. 183) 

Para Batista Filho (2003) o Brasil como um todo, ocorreu nos últimos três 

decênios, uma redução nos valores de prevalência de deficiência estatural de cerca 

de 72,0% o que representa, sem dúvida, uma mudança rápida da situação. Já no 

espaço rural, o declínio foi bem mais lento, aumentando, assim, a disparidade nos 

quadros de prevalência da desnutrição entre crianças do meio urbano em relação ao 

meio rural. Ou seja, além do afastamento inicial, as diferenças entre campo e cidade 

se acentuaram ao longo do tempo no conjunto do país, diferindo em cerca de 52% 

em 1975, 80% em 1989 e de 145% em 1996. É uma constatação que revela uma 

das características mais assimétricas do processo de desenvolvimento econômico e 

social em curso no último quarto do século. (62) 

Em relação à população adulta (aqui representada por mulheres com idade de 

18-49 anos), ainda segundo Batista Filho (2003) a dinâmica epidemiológica da 

desnutrição apresenta um comportamento evolutivo um tanto singular, tendo 

ocorrido um declínio acentuado do problema entre 1975 e 1989, quando, em todas 

as regiões, excetuando-se o Nordeste rural, a prevalência de casos de baixo índice 

de massa corporal (IMC < 18,5) passou a se equivaler aos valores encontrados nos 
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países desenvolvidos, ou seja, cerca de 5%. No entanto, na década seguinte, 

ocorreu tendência à elevação de prevalência nas áreas urbanas de todas as regiões, 

com exceção do Norte, onde se repetiram os resultados de sete anos antes. A 

tendência de diminuição permaneceu em relação às mulheres do meio rural do 

Nordeste em todo o período (1975/1996), em contraste com o que ocorreu no 

centro-sul, cujas mulheres, no último período comparado (1989/1996), 

acompanharam as tendências de gênero descritas para o meio urbano. Em resumo: 

o déficit ponderal de mulheres adultas praticamente foi corrigido entre 1975 e 1989, 

com exceção do Nordeste rural, por sinal o único estrato em que a prevalência de 

baixo peso continuaria em declínio na década de 90. (62) 

 

5.6 A EMERGÊNCIA DA OBESIDADE NO BRASIL 

 

Para Batista Filho (2003) ao mesmo tempo em que declina a ocorrência da 

desnutrição em crianças e adultos num ritmo bem acelerado, aumenta a prevalência 

de sobrepeso e obesidade na população brasileira. A projeção dos resultados de 

estudos efetuados nas últimas três décadas é indicativa de um comportamento 

claramente epidêmico do problema. Estabelece-se, dessa forma, um antagonismo 

de tendências temporais entre desnutrição e obesidade, definindo uma das 

características marcantes do processo de transição nutricional do país. Num estudo 

comparativo entre o Nordeste e o Sudeste do Brasil (que podem ser assumidos 

como modelos referenciais do que ocorreu nos dois grandes espaços 

geoeconômicos: Norte e Nordeste, por um lado, e Sul, Sudeste e Centro-Oeste, por 

outro), assinala-se uma clara diferenciação de gênero, além de uma prevalência 

consistentemente mais elevada da obesidade na região mais meridional. A 

observação sequenciada dos resultados descritos entre 1975 e 1996, indica que a 

ocorrência do problema praticamente triplicou entre homens e mulheres maiores de 

vinte anos do Nordeste e homens do Sudeste. Nesta última região há um fato 

discrepante entre as mulheres, já que entre 1989 e 1996 a evolução progressiva da 

obesidade se deteve, tendendo, inclusive, a um possível declínio. (62) 

Considerando-se, cumulativamente, a prevalência do sobrepeso (IMC entre 

25,0 e 29,9) e obesidade entre mulheres adultas, constata-se que as duas condições 
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agregadas evoluíram de valores iniciais de 22,2% (1974/1975) para 39,1% (1989) e, 

finalmente, 47,0% (1995/1996), correspondendo, assim, a um aumento de 112%. 

(62) 

É evidente que as diferenciações geográficas expressam, basicamente, 

diferenciações sociais na distribuição da obesidade. Em princípio, existiria maior 

prevalência de sobrepeso/obesidade nas regiões mais ricas, sendo esta condição o 

fator discriminante dos cenários epidemiológicos entre o Nordeste e Sudeste do 

Brasil. Dentro dessa perspectiva, no entanto, já se desenha uma outra tendência: o 

aumento da ocorrência da obesidade nos estratos de renda mais baixa (1o, 2o e 3o 

quartis), no período 1989/ 1996, enquanto o comportamento ascendente do 

problema começa a se interromper entre mulheres adultas de renda mais elevada. É 

um resultado curioso, na medida em que repete, em curto espaço de tempo, um 

comportamento verificado em países nórdicos, mediante uma trajetória bem mais 

demorada (MONTEIRO, 2001 apud BATISTA FILHO, 2003 p. 185). (62) 

Dados mais recentes do Estado de Pernambuco, indicam que a ocorrência da 

obesidade em mulheres adultas se situa em 13,5% na Região Metropolitana do 

Recife, 15,8% na população urbana do interior e 11,2% na zona rural, a mais pobre 

do Estado, sendo mais frequente que a prevalência do baixo peso, tomada como 

equivalente da desnutrição em adultos. Por outra parte, 31,7% das mulheres 

apresentavam níveis de colesterol acima de 200mg/dl e 23,6% valores elevados de 

triglicérides, evidenciando, portanto, frequências de dislipidemias bem acima do 

aceitável (BATISTA FILHO & ROMANI, 2002 apud BATISTA FILHO, 2003 p. 185). 

Tratando-se de um estado reconhecidamente pobre, prevalece a constatação de 

que, de fato, se opera uma rápida polarização dos distúrbios nutricionais em torno 

do binômio obesidade/dislipidemias, com seguras possibilidades de extrapolação 

para outras áreas do país. A emergência epidêmica da obesidade, continua 

elevando a prevalência de anemia, com uma frequência modal entre 40 a 50% em 

menores de cinco anos e de 30-40% em gestantes (BATISTA FILHO, 1999 apud 

BATISTA FILHO, 2003 p. 185). A anemia representa, em termos de magnitude, o 

principal problema carência do país, aparentemente sem grandes diferenciações 

geográficas, afetando, em proporções semelhantes, todas as macrorregiões 

(BATISTA FILHO, 1999; OSÓRIO, 2000; SANTOS, 2002a apud BATISTA FILHO, 

2003 p. 185). (62) 
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5.7 HÁBITOS ALIMENTARES NO BRASIL E SUAS IMPLICAÇÕES 

 

Até agora, ficou evidente que a alimentação é uma necessidade básica 

permeada por processos históricos referentes ao desenvolvimento econômico, 

cultural e demográfico de cada nação. Assim, o ato de comer não representa apenas 

o fato de reunir elementos nutritivos importantes para o organismo; mas, antes de 

tudo, é um ato social que expressa o mundo da necessidade, da liberdade e da 

dominação (TONIAL, 2001 apud MORAES, 2012 p.322). Para Philippi (2008 apud 

MORAES, 2012 p.322) os hábitos alimentares podem ser entendidos como as 

preferências alimentares que fazem parte da cultura de um povo e são estabelecidos 

na infância, tornando-se comuns no decorrer da vida. Fischler (1998 apud MORAES, 

2012 p.322) também acredita que a socialização alimentar começa na infância, 

através da família, onde o bebê é estimulado a experimentar alimentos consumidos 

na cultura onde está inserido. Ou seja, a constituição dos hábitos alimentares tem 

seu começo no momento em que as práticas de alimentação familiares começam a 

ser percebidas pela criança. 

O avanço da economia no Brasil é um marco importante na história da 

alimentação no país, pois o primeiro salário mínimo, instituído em 1940, por Getúlio 

Vargas, teve como base de cálculo o que se convencionou chamar de cesta básica. 

Na economia brasileira, o processo de industrialização teve seu crescimento a partir 

da década de 70. Acrescenta-se ao contexto econômico atual e no final do século 

XX o Plano Real, que deu início a fortes mudanças na economia e propiciou um 

aumento real do poder de compras. O sistema capitalista de produção, a economia 

de mercado e a urbanização induziram uma mudança nos padrões de vida e 

comportamentos alimentares das populações, principalmente devido à rapidez e à 

facilidade com que o brasileiro absorve itens das culturas americanas e europeias, 

por serem considerados modos de vida “superiores” (ANSALONI, 2008; TARDIVO & 

FALCÃO, 2006 apud MORAES, 2012 p.322). 

 No Brasil, com base nas Pesquisas de Orçamento Familiar (2004), do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizadas em 1960, 1980 e 

2004, verificou-se que as mudanças no padrão alimentar do brasileiro, nos últimos 

30 anos, abrangeram toda a população urbana do país. A taxa de obesidade e 
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sobrepeso da população brasileira atinge 40,6% da população adulta, sendo 11% 

desses (10,5 milhões) de obesos. A incidência de indivíduos com sobrepeso ou 

obesos é maior em pessoas com menor ou nenhuma escolaridade (23).  

O crescente acesso das mulheres – nos países desenvolvidos do Ocidente, à 

atividade profissional – tornou o tempo doméstico precioso. Além disso, o homem, 

de maneira geral, não tem uma participação maior do que anteriormente nas tarefas 

de casa (JABLONSKY, 2007 apud MORAES,2012 p.322). Simultaneamente, os 

equipamentos das cozinhas evoluíram, como: geladeiras, forno micro-ondas, 

liquidificadores, batedeiras e panelas de pressão, simplificando o trabalho. A 

mecanização dos trabalhos domésticos refletiu-se nos atuais hábitos alimentares e 

na estrutura da vida familiar e social moderna. (23) 

 A população urbana, de baixa renda, apresenta uma ingestão calórica inferior 

quando comparada à população rural. Ela acaba consumindo maior quantidade de 

alimentos processados, como é o caso da salsicha e da linguiça, ou seja, elege os 

alimentos que conferem uma sensação máxima de saciedade, sendo palatáveis e de 

menor custo. Deve-se também considerar os avanços na tecnologia de 

conservação, armazenamento e transportes de alimentos que, superando as 

fronteiras, distribui pelo mundo enlatados, conservas, refrigerantes, ketchup, 

hambúrgueres, pizzas (TARDIVO & FALCÃO, 2006 apud MORAES,2012 p.322). 

Isso se explica porque, nos países em desenvolvimento, o tipo de alimento 

consumido na zona rural apresenta-se diferente daquele consumido na zona urbana, 

numa relação diretamente proporcional ao poder aquisitivo ou ao nível 

socioeconômico. (23). 

De acordo com Garcia (2003), a empresa de pesquisa de mercado Datamark 

Ltda – Market Intelligence, a qual se utiliza de embalagens para fazer suas 

estimativas, diz que houve um incremento importante na produção dos embutidos, 

principalmente a salsicha e a linguiça que, durante a década de 80, tiveram sua 

produção duplicada. Até 1996 foi multiplicada por 2,8 e 2,3, totalizando uma 

produção anual de 221.588 toneladas de salsichas e 238.866 toneladas de linguiça 

(23).  

Os alimentos congelados cresceram 126% no período de 1990 a 1996 

(totalizando, em 1996, uma produção de 46.141 toneladas). Em 1980, eram 

produzidas 20.095 toneladas de salgadinhos industrializados; em 1996 esta 
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produção foi 6,2 vezes maior. A produção de refrigerante cresceu nos últimos dez 

anos 90%; e de 1990 a 1996 a produção de biscoitos aumentou 108%. (23)  

É nesse contexto que o aumento da prevalência da obesidade no Brasil torna-

se ainda mais preocupante, ao se verificar que esse acréscimo, apesar de estar 

distribuído em todas as regiões do país e nos diferentes estratos socioeconômicos 

da população, é proporcionalmente mais elevado entre as famílias de baixa renda 

(ANSALONI, 2008; MONTEIRO & CONDE, 1999 apud MORAES, 2012 p.322). 

Embora a concentração de renda no Brasil não permita falar em mercado 

homogêneo, nas duas últimas décadas, houve predomínio no consumo de alimentos 

industrializados, comprados em supermercados, em todas as classes de rendas 

(TARDIVO & FALCÃO, 2006 apud MORAES, 2012 p.322) (23). 

Como foi exposto diversos aspectos sociais, geográficos, comportamentais, 

econômicos e tecnológicos podem influenciar diretamente como agentes 

importantes para determinar a forma como uma população se alimenta e como isso 

influencia no processo saúde-doença relacionado a obesidade. Distanciando-se um 

pouco apenas dos parâmetros de medidas e estéticas abordados anteriormente, faz-

se necessário observar essas diversas variáveis “externas” com a devida 

importância para contextualizar a problemática da obesidade e como pode atingir 

diretamente as novas gerações cada vez mais precoce, e até determinando uma via 

sem alternativas de mudança para o futuro de crianças e adolescentes de algumas 

populações.  
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6 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

A partir da coleta dos dados antropométricos das crianças e adolescentes 

beneficiárias do PBF, atendidas nas USF, de acordo com a disponibilidade de 

informações nos diferentes povoados e cumprimento dos critérios de inclusão, foram 

incluídos no estudo 500 participantes, 

Os dados sociais foram obtidos de 3.877 famílias inseridas no Cadastro Único 

no banco de dados total do município de Paulo Afonso-BA, sendo 2.715 famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família de todo o município, onde procuramos 

identificar e separar os povoados da zona rural em estudo, o que totalizou 732 

famílias da zona rural beneficiárias do PBF. 

Segundo o IBGE o IDH do município de Paulo Afonso é de 0,674 (63) o 23º do 

estado da Bahia, não sendo possível obter a informação específica do IDH da zona 

rural. 

  



47 
 

12.40%

19.40%

5.80%
27.80%

8.80%

25.80%

Boa Esperança Juá Malhada Grande

Riacho São José Várzea

De acordo com a figura 3, os povoados com o maior e o menor número de 

crianças/adolescentes foram , respectivamente, o povoado Riacho (139/ 27,8%) e 

Malhada Grande (29/ 5,8%).  

 

 

Figura 3: Percentual das crianças/adolescentes da zona rural do município de Paulo 

Afonso, 2016-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

A figura 4 descreve a população do estudo de acordo com o sexo e povoado 

da residência. Entre todos os povoados estudados, o Riacho apresentou o maior 

número de meninas (123/ 28,81%), e tanto o da Várzea quanto o do Riacho 

apresentaram a maior quantidade de meninos, ambos com 16 garotos que 

representam 21,92% da população investigada. 
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Figura 4: Distribuição das crianças/adolescentes de acordo com o sexo e a zona rural de 

residência do município de Paulo Afonso, 2016-2017. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O sexo feminino (427/85,4%) representou a maioria das 

crianças/adolescentes da zona rural do município de Paulo Afonso (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3: Distribuição das crianças/adolescentes de acordo com o sexo na zona rural do 

município de Paulo Afonso, 2016-2017. 

Sexo Frequência (n) Porcentagem (%) 

Feminino 427 85,40 

Masculino 73 14,60 

Total 500 100 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A média da idade na população do estudo foi de 9,84 anos.  A faixa etária 

compreendida entre 7 a 10 anos foi a mais predominante (327/ 65,4%) e o grupo 

com 15 a 17 anos de idade foi o de menor proporção (60/ 12%) (Tabela 4).  

 

Tabela 4: Distribuição das crianças/adolescentes de acordo com a faixa etária na zona rural do 

município de Paulo Afonso, 2016-2017. 

Faixa Etária Frequência (n) Porcentagem (%) 

7 a 10 anos 327 65,40 

11 a 14 anos 113 22,60 

15 a 17 anos 60 12,00 

Total 500 100 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

De acordo com a tabela 5 que caracteriza a população do estudo a partir da 

faixa etária e sexo, a faixa de idade predominante tanto no sexo feminino quanto no 

masculino é aquela compreendida entre 7 e 10 anos. Já a faixa entre 15 e 17 anos é 

a menos prevalente em ambos os sexos. 

 

Tabela 5: Distribuição das crianças/adolescentes de acordo com a faixa etária e sexo na 

zona rural do município de Paulo Afonso, 2016-2017. 

                   Sexo 

 

Faixa etária 

Feminino Masculino 

n (%) n (%) 

7 a 10 anos 261 (61,12)           66 (90,41) 

11 a 14 anos 108 (25,29)            5 (6,85) 

15 a 17 anos 58 (13,58)            2 (2,74) 

Total 427 (100) 73 (100) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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De acordo com a figura 5, os IMC médios dos meninos de 8, 11 e 15 anos 

encontram-se adequados. Já os IMC médios das crianças/adolescentes do sexo 

masculino de 7, 9 e 12 anos correspondem ao sobrepeso, e o IMC médio dos 

meninos com 10 anos de idade está relacionado à obesidade. 

 

Figura 5:Distribuição do IMC médio por idade nas crianças/adolescentes do sexo masculino 

da zona rural de Paulo Afonso - BA, 2016-2017. 

 

Fonte: Organização Mundial de Saúde, 2007 (adaptada pelo autor). 
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De acordo com a figura 6, os IMC médios das meninas de 8, 9, 12, 13, 14, 15 

e 16 anos encontram-se adequados. Já os IMC médios das meninas de 7, 10 e 11 

anos correspondem ao sobrepeso. 

 

Figura 6:Distribuição do IMC médio por idade nas crianças/adolescentes do sexo feminino 

da zona rural de Paulo Afonso - BA, 2016-2017. 

 

Fonte: Organização Mundial de Saúde, 2007 (adaptada pelo autor.) 
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Os povoados incluídos no estudo, concentram aproximadamente 27% 

(732/2,715) das famílias   beneficiadas pelo Programa Bolsa Família da zona rural 

de Paulo Afonso.  

Os valores das rendas médias e totais em real das beneficiárias do Programa 

Bolsa Família levantados por povoado da zona rural de Paulo Afonso, estão 

demonstrados na tabela 6. 

 

Tabela 6: Valores das rendas médias per capita e totais (em R$) das famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família por povoado da zona rural do município de Paulo 

Afonso 2016-2017. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Conforme ilustrado na tabela 7, os povoados com maiores números de 

famílias beneficiárias foi o Juá (192) e Riacho (188). Os valores médios das rendas 

per capita variaram de 18,6 reais (Boa Esperança) a 50,5 (Riacho). Em relação às 

despesas domésticas, os maiores gastos são relacionados à alimentação, que 

variou de 239,3 reais (Malhada Grande) à 269,6 (São José). Algumas informações 

sobre as despesas familiares não estavam disponíveis. 

 

 

 

 

 

      Povoado  

 Todos os povoados 
(> 30) 

Boa  
Esperança 

Juá Malhada 
Grande 

Riacho São 
José 

Várzea  

Valor da 

Renda 

Média per 

capita(R$) 

 

 

Valor da 

Renda  

Total(R$) 

 

 

38,0 

 

 

18,6 

 

 

35,6 

 

 

40,0 

 

 

50,5 

 

 

44,1 

 

 

31,1 

 

 

 

 

 

123,7 

 

 

 

 

53,3 

 

 

 

 

105,1 

 

 

 

 

126,2 

 

 

 

 

157,0 

 

 

 

 

144,3 

 

 

 

 

96,0 
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Tabela 7: Valores médios das rendas per capita e das despesas domésticas (em R$) das 

famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família por povoado da zona rural do município de 

Paulo Afonso, 2016-2017. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

* Não foi possível obter os valores médios de gastos com aluguel 

 

Em relação ao estado nutricional da população do estudo, tanto no sexo 

feminino quanto no masculino prevaleceu o estado de eutrofia e a magreza extrema 

foi menos prevalente. Nas meninas, o segundo estado nutricional mais prevalente foi 

o sobrepeso (78/ 18,27%), seguido da obesidade (65/ 15,22%). Já entre os meninos, 

o segundo estado nutricional mais prevalente foi obesidade (17/ 23,29%), seguido 

de sobrepeso (14/ 19,18%).(Tabela 8) 

 

 

       Povoado (número de famílias) 
  

 

Todos os 

povoados 

(732) 

Boa  

Esperança 

(16) 

Juá 

(192) 

Malhada 

Grande (167) 

Riacho 

(188) 

São 

José 

(85) 

Várzea 

(84) 

        

Valor da 

Renda Média 

per capita(R$) 

 

38,0 18,6 35,6 40,0 50,5 44,1 31,1 

Valor da 

Renda  

Total(R$) 

123,7 53,3 105,1 126,2 157,0 144,3 96,0 

        

Valor médio 

das despesas 

(em R$)* 

       

Energia 34,5 29,06 32,9 35,3 38,6 30,3 31,3 

Água 8,2 - 8,05 9,15 9,5 6,17 7,19 

Gás 78,2 57,18 49,35 52,7 50,6 43,7 50,92 

Alimentação 276,6 - 252,3 239,3 264,09 269,6 247,3 

Transporte 7,8 - 4,94 9,64 4,18 6,45 7,73 

Medicamentos 11,6 - 13,9 8,98 8,53 - - 
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Tabela 8: Distribuição das crianças/adolescentes de acordo com o estado nutricional e o 

sexo na zona rural do município de Paulo Afonso, 2016-2017. 

                   Sexo 

Estado Nutricional 

Feminino Masculino 

n (%) n (%) 

Magreza Extrema 4 (0,94) 1 (1,37) 

Magreza 7 (1,64) 2 (2,74) 

Eutrofia 273 (63,93) 39 (53,42) 

Sobrepeso 78 (18,27) 14 (19,18) 

Obesidade 65 (15,22) 17 (23,29) 

Total 427 (100) 73 (100) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Conforme ilustrado na tabela 9 não houve associação entre sexo e ter 

sobrepeso/obesidade na população geral e quando estratificado pelos povoados 

(p>0,05). Existe uma associação entre sobrepeso/obesidade e a faixa etária de 7 a 

10 anos, bem como, residir no povoado Boa Esperança e ter sobrepeso/obesidade 

(p-valor <0,05). 
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Tabela 9: Associação entre sexo, faixa etária e povoado de residência e estado nutricional 

das crianças/adolescentes da zona rural do município de Paulo Afonso, 2016-2017. 

     Estado Nutricional 

 

Variáveis 

Magreza 

acentuada/magreza/eutrofia 

Sobrepeso/ 

obesidade 

p-valor 

n (%) n (%)  

 

0,14 

 

 

0,00 
 

 

 

0,00 

Sexo   

Masculino 42 (12,9) 31 (17,8)       

Feminino 284 (87.2)  143 (82,2) 

Faixa etária   

Acima de 10 anos 129 (39,6) 44 (25,3)       

Entre 7 e 10 anos 197 (60,4) 130 (74,7) 

Povoado   

Boa Esperança 15 (4,6) 47 (27,1) 

Outros povoados* 311 (95,4) 127 (72,9) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

*Juá, Malhada Grande, Riacho, São José, Várzea 

 

 

A prevalência de sobrepeso/obesidade entre crianças de 7 a 10 anos é 56 % 

maior que a prevalência conjunta das demais faixas etárias (RP=1,56; IC: 1,17-2,84 

e p-valor<0,05). A prevalência de sobrepeso/obesidade no Povoado da Boa 

Esperança é 161% maior que a prevalência conjunta dos demais povoados (RP= 

2,61; IC: 2,13-3,20 e p-valor<0,05) (Tabela 10). 
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Tabela 10: Razão das prevalências de sobrepeso/obesidade em crianças/adolescentes da 

zona rural do município de Paulo Afonso, 2016-2017. 

      Estado   

Nutricional 

Variáveis 

Magreza 

acentuada/magreza/eutrofia 

Sobrepeso/ 

obesidade 

Prevalência Razão de 

Prevalência 

p-valor 

n (%) n (%)    

 

0,08 

 

 
 
0,00 
 

 

 
0,00 

Sexo     

Masculino 42 (12,9) 31 (17,8)       1,00 0,72 

Feminino 284 (87.2)  143 (82,2) 0,72     

Faixa etária     

Acima de 10 anos 129 (39,6) 44 (25,3)       0,25 1,56 

Entre 7 e 10 anos 197 (60,4) 130 (74,7) 0,39  

Povoado     

Outros povoados* 311 (95,4) 127 (72,9) 0,28 2,61 

Boa Esperança 15 (4,6) 47 (27,1) 0,75  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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7 DISCUSSÃO 

 

De acordo com os resultados apresentados podemos realmente confirmar 

nossa hipótese, a de que as crianças e adolescentes cadastradas no PBF que 

habitam na zona rural da cidade de Paulo Afonso-BA apresentam uma elevada 

prevalência de sobrepeso e obesidade, seguindo as tendências nacional e mundial. 

Apesar de estarmos na zona rural do sertão do nordestino, também constatamos 

através dos resultados, que a prevalência de desnutrição nessa população 

beneficiária do PBF diminuiu, sendo o estado de eutrofia mais prevalente, 

reafirmando a necessidade de manutenção das políticas públicas de combate à 

miséria e a fome.    

Contudo, levando em consideração de que estamos lidando com um dos 

extratos populacional historicamente mais desprovido de políticas públicas sociais 

como a população nordestina, do município de Paulo Afonso, do sertão baiano, 

ainda mais da zona rural, crianças e adolescentes de famílias cujo a renda média 

per capita varia em torno de R$ 38,00, esperaríamos encontrar uma situação ainda 

próxima da que Josué de Castro (11) apresentou na década de 50, do século 

passado, que por muitos foi considerado um tema proibido por denunciar que no 

Brasil havia fome e ela estava presente no cotidiano de vários  cidadãos brasileiros, 

onde o mesmo classificou o mapa da fome no Brasil com áreas específicas e aí nós 

focaremos mais especificamente na área do sertão nordestino, onde na sua obra 

ele descreve um novo tipo de fome, inteiramente diferente. Não mais a fome 

atuando de maneira permanente, condicionada pelos hábitos de vida cotidiana, 

mas apresentando-se episodicamente em surtos epidêmicos. Surtos agudos de 

fome que surgem com as secas, intercaladas ciclicamente com os períodos de 

relativa abundância que caracterizam a vida do sertanejo nas épocas de 

normalidade. (11) 

 

Infelizmente, as secas periódicas, desorganizando por completo a economia 
primária da região, extinguindo as fontes naturais de vida, crestando as 
pastagens, dizimando o gado e arrasando as lavouras, reduzem o sertão a 
uma paisagem desértica, com seus habitantes sempre desprovidos de 
reservas, morrendo à míngua de água e de alimentos. De forma que o 
sertanejo começa por limitar a quantidade de sua ração e a variedade de 
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seus componentes. A sua dieta nesta fase se reduz logo a um pouco de 
milho, de feijão, de farinha. Mas se a seca persiste, estes poucos gêneros 
desaparecem do mercado, ficando o sertanejo reduzido aos recursos das 
“iguarias bárbaras”, das “comidas brabas” — raízes, sementes e frutos 
silvestres de plantas incrivelmente resistentes à dessecação do meio 
ambiente. (J. Castro, 1984) 

 

Porém, de acordo com os resultados apresentados na nossa pesquisa o que 

observamos é exatamente o oposto, mesmo na região do sertão nordestino, zona 

rural de uma cidade tipicamente sertaneja do sertão baiano, carente de políticas 

públicas de irrigação e de incentivos a agricultura familiar, encontramos   

prevalências de sobrepeso e obesidade nos jovens rurais e mais evidentes na faixa 

etária mais precoce, a de 7 a 10 anos. 

Se atentarmos aos dados acima apresentados o valor médio das despesas 

domésticas como: energia, água, gás, alimentação, transporte e medicamentos; em 

Real(R$) podemos observar que o maior gasto entre os povoados estudados é 

relacionado a alimentação, com um valor médio de R$ 276,60. Sendo assim, 

justificaria a melhora do estado de fome dessa população, a melhora nutricional, e 

consequentemente o estado de saúde das futuras gerações, visto que o papel das 

políticas de transferência de renda é exatamente esse, dar mais segurança 

alimentar e melhorar a condição de vida das pessoas. 

Porém, segundo a própria OMS (1) estar acima do peso ou obeso indica 

exatamente o contrário, possibilidade dessas crianças serem acometidas mais 

precocemente de enfermidades e impactar na longevidade de toda uma geração, 

consequentemente menor produtividade para um Estado que precisa produzir 

riquezas na mesma medida em que diminui as desigualdades sociais, como 

apontam todos os relatórios de políticas internacionais da Organização das Nações 

Unidas(ONU). (64) 

Quando observamos uma prevalência de sobrepeso/obesidade entre crianças 

da zona rural de 7 a 10 anos é 1,56 maior que a prevalência conjunta das demais 

faixas, já sinaliza a necessidade de intervir o quanto antes na prevenção do excesso 

de peso, estamos observando que o risco de residir na zona rural de Paulo Afonso 

aumenta o risco de estar acima do peso ideal, em uma faixa etária mais precoce o 

que nos faz pensar que esse ambiente proporciona o ganho de peso, em outras 

palavras  é “obesogênico” , para essa faixa da população estudada. 
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Diante disso, faz-se necessário como avaliar como essa população está se 

alimentando? qual a qualidade dessa comida? Espera-se que por estarmos na zona 

rural teríamos uma alimentação mais “saudável”, mais rica em legumes, frutas, 

carnes menos processadas, menos alimentos industrializados, mais produção 

proveniente da agricultura familiar, menos calóricos. Poderíamos inferir de que o 

homem do campo gastaria mais energia por ser um trabalhador primariamente 

braçal, daí se justificaria uma alimentação mais “forte” para aguentar a labuta do dia 

a dia, como argumentou, por exemplo, o próprio Josué de Castro, nosso principal 

interlocutor histórico. E consequentemente esses hábitos saudáveis de vida seriam 

repassados para seus filhos, crianças ou adolescentes. 

Segundo Graziano ,1999 (16) que discorre sobre o que ele denomina de o 

“novo rural brasileiro” onde a pequena agricultura é parte de um todo, de um 

sistema, em que a agroindústria e a pluriatividade são fundamentais. São três 

sistemas interconectados: cadeias agroindustriais, industrialização difusa e 

prestação de serviços. Eles não funcionam como centros urbanos típicos, mas 

também não são áreas rurais de agricultura, podendo dessa forma modificar hábitos 

e comportamentos desse homem da zona rural, provocando uma “urbanização” 

desse meio. 

Ou por outro lado, as políticas de transferência de renda facilitariam a compra 

de alimentos mais industrializados e ultraprocessados, ricos em gorduras e sódio, 

calóricos ricos em carboidratos sem valor nutricional, apenas energéticos que atuam 

na saciedade e não na nutrição adequada do ser humano. O fato de serem mais 

fáceis de consumir e mais baratos para aquisição estariam modificando o hábito 

alimentar da família do campo, fazendo com que suas crianças tornem-se obesas 

com o passar do tempo. Visto que nas duas últimas décadas, houve predomínio no 

consumo de alimentos industrializados, comprados em supermercados, em todas as 

classes de rendas (TARDIVO & FALCÃO, 2006 apud MORAES,2012 p.322) (23). 

Segundo Ferreira AV et al., 2010 (65) em sua pesquisa realizada com 

mulheres obesas submetidas a condições de vulnerabilidade social e moradoras da 

cidade de Diamantina (MG) dentro dos critérios para avaliar o consumo alimentar do 

grupo dessas mulheres estudadas, constatou-se a estreita relação existente entre 

alimentação e condições socioeconômicas. O critério de seleção dos alimentos 

pelas mulheres do Vale do Jequitinhonha era, na maioria das vezes, pautado pelo 
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valor monetário dos gêneros. O preço dos itens definia, na maior parte das 

situações, a seleção dos alimentos pelo grupo: “eu compro pelo preço”. 

Outra observação pertinente é que o povoado de menor renda média dentre 

os povoados da zona rural do município de Paulo Afonso, o povoado Boa 

Esperança, na qual a renda média per capita por família estimada foi de R$ 18,60, 

paradoxalmente foi o que encontramos a prevalência de sobrepeso/obesidade de 

2,61 maior que a prevalência conjunta dos demais povoados, mostrando 

especificamente que há uma relação muito próxima entre sobrepeso e obesidade 

com baixa renda. Reafirmo paradoxalmente porque esperaríamos uma população 

com maior prevalência de desnutrição, mas o que observamos é que 

especificamente esse povoado possui algo que não foi alcançado na nossa pesquisa 

como hábitos alimentares, qualidade de alimentos ou hábitos comportamentais, 

como sedentarismo, ou até uma condição educacional mais precária para ter a 

informação mais adequada de como se alimentar de forma saudável. Enfim um 

ambiente como já citamos acima, que proporcionaria uma tendência maior para 

essas crianças e adolescentes apresentem sobrepeso e obesidade. Mas seria 

necessário observar esses condicionantes ou vetores estariam sendo responsáveis 

para que esse povoado especificamente se apresente dessa forma.   

Diante dos resultados e também das dificuldades em se encontrar dados nos 

prontuários médicos sobre peso e altura dessas crianças e adolescentes , 

atualizados em cada consulta, situação pela qual mudamos nossa coleta para os 

cadernos das vigências 2016 e 2017 do Programa Bolsa Família , quer dizer uma 

condicionalidade do próprio programa, que obriga mais especificamente a medida da 

altura e pesagem de crianças de 0 a 7 anos, o que dificultou o levantamento de 

dados na nossa população estudada, o que refletiu na frequência maior de 

indivíduos coletados na faixa de 7 a 10 anos , o que correspondeu a 65% da nossa 

população estudada. Diante disso pergunto-me qual o papel de realizar medidas 

antropométricas? Apenas para receber um benefício em dinheiro do governo para 

dar segurança alimentar às camadas mais pobres da população brasileira? Ou 

esses dados estão servindo para que se alerte o problema do sobrepeso e da 

obesidade que está ocorrendo nas crianças e adolescentes dessa mesma 

população brasileira, até porque esse mesmo estado brasileiro alguns anos adiante 

gastará cifras enormes com despesas de saúde ora fornecendo anti-hipertensivos 
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ou medicações para diabetes, ora por ausências no trabalho secundários a 

internamentos hospitalares, dores articulares, quadros depressivos, ora por gastos 

na previdência social quando necessitar aposentar por invalidez os futuros infartos, 

acidentes vascular cerebral, doenças neoplásicas ou até mesmo quando essa 

mesma criança for vítima de preconceito na sua adolescência e vida adulta (1). 

Qual o papel do médico da família ou da equipe de saúde da família nesse 

contexto? Apenas atender minimamente suas famílias cadastradas, preencher 

relatórios, alimentar os bancos de dados do município ou do ministério da saúde e 

ao final do mês ou próximo das eleições para apresentar um número x de 

atendimentos para dar uma satisfação à sociedade? Ou a de observar e apontar 

quais os agravos de saúde que realmente poderão acometer sua comunidade, 

planejar estratégias de prevenção para essa mesma população e 

consequentemente evitar a superlotação de hospitais e ambulatórios? 

Defendemos o Sistema Único de Saúde (SUS) como ele deve ser, seguindo 

seus princípios e diretrizes, como já existem documentos e orientações como 

publicada pelo Ministério da saúde em conjunto com a Organização Pan-Americana 

da Saúde “Perspectivas e desafios no cuidado às pessoas com obesidade no SUS: 

resultados do laboratório de inovação no manejo da obesidade nas redes de 

atenção à saúde” (66).  

Defendemos os avanços que as políticas sociais e de transferência de renda 

adotadas pelos governos recentes foram importantíssimas para mudança de 

patamar nutricional e saúde da nossa população, mas devemos problematizar e 

procurar ter o olhar na direção adequada no que tange às políticas de saúde e de 

segurança alimentar, percebemos que apenas repassar o valor para as famílias sem 

a orientação nutricional adequada pode estar influenciando diretamente no aumento 

da prevalência de sobrepeso e obesidade na zona rural do município de Paulo 

Afonso-BA. Assim, o que o presente trabalho aponta é a necessidade de um 

trabalho de educação alimentar complementar ao reforço das políticas de 

transferência de renda, para que, de um lado, o Estado brasileiro continue na 

direção da erradicação da fome e, de outro, para que esse combate não refletido e 

embasado com políticas educacionais conjuntas não comprometa a saúde dos 

brasileiros na outra ponta: a obesidade e todas as suas mazelas. 
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Algumas limitações deste estudo foram: a maioria dos prontuários das UBSF 

não possuíam dados sobre peso e altura e por este motivo o levantamento destes 

dados foi realizado a partir dos cadernos de vigência do PBF, que são preenchidos 

nas UBSF como parte das condicionalidades do referido programa.   

Outro fator que dificultou foi a representatividade da amostra, o fato que a 

faixa etária priorizada pelos profissionais das UBSF era a de 0 a 7 anos. Por isto, 

diversas crianças em idade escolar e adolescentes (07 a 17 anos) estavam com 

dados sem preenchimento e não foram incluídas no estudo. Outra dificuldade, foi em 

relação a completitude das informações no banco do Cadastro Único. Diversas 

famílias não possuíam a informação exata do povoado de residência e acreditamos 

que isto comprometeu os valores médio das rendas e das despesas familiares, 

especialmente do povoado Boa Esperança, que apresentou a maior prevalência de 

sobrepeso/obesidade nas crianças beneficiárias do PBF. 
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8 CONCLUSÃO 

 

Partindo de uma importante referência científica e histórica do nosso país 

como médico, geógrafo, sociólogo e político Josué de Castro e acima de tudo um 

grande brasileiro que apesar de ter apontado uma problemática, até então não 

visualizada pelas autoridades do nosso país em meados do século passado, que era 

a fome e a desnutrição, as quais prejudicavam gerações e gerações de cidadãos, 

esse mesmo brasileiro que foi exilado pelo regime militar, mas continuou lutando nas 

diversas frentes internacionais no combate a fome, Foi presidente do Fundo para a 

Agricultura e Alimentação da Organização das Nações Unidas (FAO/ONU) e 

indicado por duas vezes ao Prêmio Nobel da Paz. (67)  

Especificamente no Brasil procurou explorar as características geográficas, 

sociais, culturais de cada região, descrevendo e demonstrando que os erros 

nutricionais de cada área geográfica descrita em sua obra “Geografia da Fome” (11), 

era produto não só de condições climáticas ou geográficas, mas também de 

resultados da concentração de renda e do acúmulo de terra, latifúndios, das elites da 

época descrita. Livro este que teve a capacidade de mostrar que no Brasil havia 

fome, desnutrição em diversos níveis, desigualdade social e econômica, negligência 

das autoridades que comandavam o país na época e consequentemente falta de 

políticas públicas que combatesse tal “flagelo”. 

 Paradoxalmente, nos dias atuais, apesar de constatarmos que o erro 

nutricional ainda persiste, porém, o “flagelo” agora é outro, a obesidade, mediada 

também por erros alimentares que levarão as novas gerações, jovens brasileiros e 

brasileiras, ao encontro do adoecimento, seja adoecimento físico, pelas doenças 

advindas da obesidade, as quais citamos anteriormente no nosso trabalho, seja pelo 

adoecimento psíquico pelo preconceito, exclusão social , frustração e consequente 

depressão, por não fazer parte de um padrão de saúde cobrado pela sociedade. 

Considerando de que a estimativa é a de que cerca de 20% a 50% das 

crianças que ficaram obesas antes da puberdade permanecerão nesse estado na 

vida adulta, sendo essa probabilidade de 50% a 70% nas que adquiriram essa 

doença depois da puberdade segundo a ABESO (27).  
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Reforçando os alertas e dados apresentados pala OMS (1) e SBP (20) de que 

quanto mais precoce a exposição ao excesso de peso, a chance de uma criança e 

adolescente se tornar um adulto obeso e com maior possibilidade de ser acometida 

por uma doença associada a essa condições é grande. 

Como foi demonstrado em nosso trabalho que as crianças e adolescentes de 

7 a 17 anos que habitam na zona rural de Paulo Afonso-BA, cidade localizada no 

sertão nordestino em um municípios cujo IDH é de 0,674 (63) o 23º do estado da 

Bahia, apresenta prevalência aumentada de sobrepeso e obesidade.  

Acreditamos na necessidade que, enquanto universidade pública, 

principalmente em um programa de pós-graduação em extensão, que devemos 

propor estratégias para que possamos desde já intervir e minimizar e modificar essa 

crescente escalada de ganho de peso na faixa etária mais precoce dessa 

população, que como problematizamos anteriormente, tem uma origem multifatorial, 

de ordem econômica, social, política, comportamental, cultural e de políticas 

públicas. Dessa forma como proposta e produto de toda essa pesquisa; elaboramos 

o Grupo de Apoio ao Jovem Obeso (GAJO) (ANEXO 1). Projeto social para ser 

implementado de imediato no povoado Boa Esperança, visto que, foi o povoado em 

que a prevalência de sobrepeso e obesidade foi a maior dentre os outros povoados 

estudados. 

Diante do que foi exposto e problematizado concluímos que devemos alertar 

as autoridades responsáveis pelas políticas de saúde e políticas sociais, bem como 

a autoridade máxima do município para que se elabore ou que aplique as 

estratégias já em curso no SUS e que tenham demonstrado resultado no combate 

do sobrepeso e da obesidade, nas crianças  e adolescentes  do município de Paulo 

Afonso, evolvendo os pais responsáveis por esses menores, procurando traçar 

estratégias de educação nutricional, atuar nas escolas rurais com oficinas, rodas de 

conversas com profissionais capacitados como: médicos, nutricionistas, serviço 

social etc. Envolver a equipe da UBSF em observar com mais critério as medidas 

antropométricas desses jovens e procurar intervir o mais precoce possível na 

orientação alimentar e de saúde da criança, mas também a da família. 

Dessa maneira acreditamos que poderemos contribuir para que as futuras 

gerações cresçam e se desenvolvam de forma mais saudável e que não fiquem 

sujeitas a um futuro provável de agravos de saúde. 
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IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

MARCO HISTÓRICO 

 

A UNIVASF é uma instituição de ensino superior vinculada ao Ministério da 

Educação, criada com o nome de FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

VALE DO SÃO FRANCISCO. Sua criação foi legitimada pela Lei nº 10.473 de 27 de 

junho de 2002 que a conferiu uma natureza fundacional, com sede na cidade de 

Petrolina, Estado de Pernambuco, tendo como missão principal ministrar ensino 

superior, desenvolver pesquisas nas diversas áreas do conhecimento e promover a 

extensão universitária, tendo o semiárido nordestino e o Vale do São Francisco 

como referenciais. 

Se propõe inovadora sob o ponto de vista acadêmico e pedagógico por 

introduzir na sua concepção de criação, como atividade curricular obrigatória e 

percentual mínimo contemplação de cargas horárias nos cursos, os Núcleos 

Temáticos Multidisciplinares e as Disciplinas Eletivas, respectivamente 20% e 10%. 

Os Núcleos Temáticos Multidisciplinares abordarão a formação profissional dos 

cursos de graduação exercitando o envolvimento de professores e estudantes com 

as questões locais e regionais, ligadas aos mesmos. As disciplinas eletivas 

permitirão aos estudantes uma maior flexibilização da sua formação profissional, 

possibilitando que 10% da carga horária da sua formação seja alcançada livremente 

dentre todas as disciplinas dos demais cursos existentes na UNIVASF. 

A proposta aqui apresentada se inclui na extensão universitária, que é 

processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma 

indissociável para viabilizar a relação transformadora entre a universidade e a 

sociedade, como definido no Plano Nacional de Extensão Universitária. Ao se criar 

um grupo de estudo para se trabalhar a obesidade em crianças e adolescentes, a 

pretensão é contribuir com esse segmento populacional, melhorando a sua saúde e, 

como consequência, a sua qualidade de vida. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a prevalência de obesidade 

infantil está a aumentando em todos os países do mundo, sendo que a maioria das 

crianças com sobrepeso ou obesos vivem em países em desenvolvimento, onde a 

taxa de aumento foi cerca de 30% maior do que a de países desenvolvidos. As 

crianças que estão com sobrepeso ou obesas têm maior risco de desenvolverem 

obesidade, diabetes, doença cardíaca, alguns tipos de câncer, doenças 

respiratórias, distúrbio mental e distúrbios reprodutivos na vida adulta. 

A obesidade infantil tem crescido muito no Brasil nas últimas duas décadas, 

na população adulta brasileira o percentual de excesso de peso aumentou de 43% 

em 2006 para 52,5% em 2014, de acordo com a pesquisa VIGITEL (Ministério da 

Saúde, 2014:03) do governo. Além disso, observa-se uma inversão do histórico de 

desnutrição das crianças brasileiras ocorrendo uma elevação preocupante do 

sobrepeso e da obesidade, no Brasil, uma em cada três crianças de cinco a nove 

anos está acima do peso. 

Portanto, justifica-se a importância de estudar a problemática exposta e 

procurar intervir preventivamente nas comunidades que apresentem elevada 

prevalência de obesidade infantil, pelo seu subsequente impacto no aumento dos 

custos com doenças e incapacidades relacionadas para a vida adulta. 
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OBJETIVOS  

 

Geral 

 

Criar um grupo para participar de estudos e pesquisa sobre sobrepeso e 

obesidade infantil na zona rural do município de Paulo Afonso-BA, na perspectiva de 

diagnosticar os indicadores socioeconômicos e culturais que interferem na 

instalação e prevalência do problema e, em paralelo, desenvolver ações junto às 

famílias afetadas por uma equipe multidisciplinar, para propor medidas educativas e 

de conscientização sobre a problemática da obesidade na infância e juventude, além 

dos possíveis impactos para a vida adulta.  

 

ESPECIFICOS 

 

1. Identificar após resultados da pesquisa “Prevalência de sobrepeso e 

obesidade nas crianças e adolescentes da zona rural de Paulo Afonso-BA” o 

povoado que apresenta maior prevalência nessa população estudada. 

(Povoado Boa Esperança, nas famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família.) 

2. Envolver as famílias nas quais forem identificados crianças e adolescentes 

com sobrepeso e obesidade em melhorar a orientação dietética e 

comportamental com ações educativas nutricionais e de atividades físicas no 

intuito de prevenir o aparecimento de doenças relacionadas à obesidade na 

fase adulta, no município de Paulo Afonso. 

3. Analisar as formas de orientação dietética e comportamental informados aos 

usuários pela equipe da Unidade Básica da Saúde da Família (UBSF) do 

povoado Boa Esperança. 

4. Realizar um levantamento sócio econômico específico do povoado Boa 

Esperança junto a Secretaria de Desenvolvimento Social da prefeitura 

municipal de Paulo Afonso-BA. 
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5. Programar capacitações nutricionais através de oficinas de cozinha nos 

centros comunitários com as mães das crianças e adolescentes identificados 

com sobrepeso e obesidade para promover orientação quanto à reeducação 

alimentar. 

6. Conhecer e analisar os cardápios das merendas oferecidas nas escolas rurais 

do povoado Boa Esperança.  

7. Realizar capacitações educativas aos componentes da UBSF (médico, 

enfermeiros e agentes de saúde) quanto aos cuidados preventivos no 

combate ao sobrepeso e obesidade nas crianças e adolescentes.  

8. Planejar e propor estratégias com o NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família), a partir das orientações de profissional de educação física e de 

nutricionista, para intervenções preventivas na comunidade, nas escolas e 

junto aos pais dos alunos identificados com sobrepeso e obesos. 

 

QUADRO DE METAS 

 

1. Implantar e colocar em execução 01 Grupo de Apoio ao Jovem Obeso 

(GAJO), visando à reeducação alimentar dos usuários participantes do grupo 

dentro das comunidades rurais que os indicadores de prevalência apontar a 

necessidade de intervenção, utilizando como vetor de aproximação as 

equipes das UBSF da zona rural de Paulo Afonso-BA.  

2. Estimular a perda ponderal com a reeducação alimentar e estilo de vida ativo 

em 100% dos participantes do projeto, a fim de melhorar a sua qualidade de 

vida com o restabelecimento da sua cidadania ativa.  

3. Promover a autonomia e reflexão de 100% dos participantes sobre o 

processo de reeducação alimentar e sua auto- percepção sobre saúde física, 

mental e social.  

 

PUBLICO ALVO 
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Identificando os jovens com excesso de peso, automaticamente os seus pais 

ou responsáveis serão incluídos no projeto para fazer o acompanhamento das ações 

e receber as orientações que mitigarão o problema. 

 

METODOLOGIA 

 

A atuação do GAJO será inicialmente nas comunidades rurais nas quais 

foram identificadas uma maior prevalência de crianças e adolescente com 

sobrepeso e obesidade. 

A equipe multisciplinar será formada por 01 médico, 01 nutricionista, 01 

psicólogo, 01 assistente social, 01 educador físico, 06 estudantes de graduação na 

área de saúde, que irão desenvolver as fases 01 e 02 do projeto, cuja execução se 

dará em duas fases: 

Fase 1: 

Levantamento de dados em prontuários ou dos cadernos da vigência do programa 

bolsa família, envolvendo: idade, sexo, peso e altura relativos aos atendimentos de 

crianças e adolescentes das UBSF da zona rural de Paulo Afonso-BA, mediante 

autorização da Secretaria de Saúde do Município e autorização por escrito dos 

responsáveis legais das crianças e adolescentes envolvidos no estudo.  

  

Fase 2: 

A atuação do GAJO nas comunidades rurais identificadas com maior 

prevalência de crianças e adolescente com sobrepeso e obesidade. 

Na execução das ações, será utilizada a metodologia da pesquisa – ação, 

que na definição de Kemmis e Mc Taggart (1988, apud ELIA e SAMPAIO, 

2001:248): 

"Pesquisa-ação é uma forma de investigação baseada em uma 
autorreflexão coletiva empreendida pelos participantes de um grupo 
social de maneira a melhorar a racionalidade e a justiça de suas 
próprias práticas sociais e educacionais, como também o seu 
entendimento dessas práticas e de situações onde essas práticas 
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acontecem. A abordagem é de uma pesquisa-ação apenas quando 
ela é colaborativa...”  

No tratamento médico, segue o ciclo: monitoramento de sintomas, diagnóstico 

da doença, prescrição do remédio, tratamento, monitoramento e avaliação dos 

resultados. Isso posto, embora a pesquisa-ação tenda a ser pragmática, ela se 

distingue claramente da prática e, embora seja pesquisa, também se distingue 

claramente da pesquisa científica tradicional, principalmente porque a pesquisa -

ação ao mesmo tempo altera o que está sendo pesquisado e é limitada pelo 

contexto e pela ética da prática. A questão é que a pesquisa-ação requer ação tanto 

nas áreas da prática quanto da pesquisa, de modo que, em maior ou menor medida, 

terá características tanto da prática rotineira quanto da pesquisa científica (Grundy; 

Kemmis, 1982). Enquanto a prática rotineira tende a ser a única responsabilidade do 

prático e atualmente a maioria das pesquisas é realizada em equipe, a pesquisa-

ação é participativa na medida em que inclui todos os que, de um modo ou outro, 

estão envolvidos nela e é colaborativa em seu modo de trabalhar. Na verdade, a 

pesquisa-ação socialmente crítica começa muitas vezes com um exame sobre a 

quem cabe o problema, o que é uma forma de problematização. O aspecto inovador 

da pesquisa-ação se deve principalmente a três pontos: caráter participativo, 

impulso democrático e contribuição à mudança social. 

 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

 

• Secretaria de Saúde do Município de Paulo Afonso-BA  

Responsabilidade: disponibilizar profissionais da rede para atuar no 

projeto social. 

• UBSF da zona rural do município de Paulo Afonso-BA  

Responsabilidade: realizar as ações de levantamento de dados, 

identificação das famílias e intervenção nas ações educativas.  
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CRONOGRAMA 

ATIVIDADE 
  

MESES 
   

 

jan-mar abr-mai jun-jul ago-set out-nov dez 
*F1-Treinamento e 
planejamento da 
equipe 
multiprofissional. 

 

          

F1-Levantamento de 
dados nas 
comunidades rurais e 
estabelecimento das 
prevalências de 
obesidade. 

 

          

**F2-Aproximação com 
a(s) comunidade(s) 
selecionadas. 

 

          
F2-Reuniões 
educativas com as 
famílias. (Médico, 
psicólogo e 
nutricionista) 

 

          

F2-Capacitação e 
orientação da equipe 
da UBSF 

 

          

F2-Oficinas de 
Educação Física com 
todos envolvidos no 
projeto. 

 

          

F2-Consultas e visitas 
periódicas com 
nutricionista e 
assistente social na 
comunidade. 

 

          
F2-Oficinas de cozinha 
com as mães das 
crianças e 
adolescentes obesos.  

 

          

Relatório final 

 

          

*F1(Fase 1 do projeto) **F2 (Fase 2 do projeto) 
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RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

 

• Transporte dos componentes do GAJO para as UBSF em estudo na 

zona rural. 

• Consultório médico, pesagem e medidas antropométricas. 

• Acompanhamento nutricional individualizado e para as atividades 

em grupo. (Nutricionista) 

• Psicoterapia breve. (Psicólogo) 

• Atividade e orientação de educação física. (Educador Físico) 

• Assistência social aos pacientes e familiares. (Assistente social)  

• Máquina Fotográfica  

• Sala para realização de dinâmicas em grupo.  

• Balança antropométrica.  

• Fita métrica inelástica. 

• Material de escritório para coleta de dados (Papel ofício, lápis, 

caneta e pastas).  

• Material gráfico impresso como: Folder, orientações dietéticas, 

termos de consentimento, planilhas, questionários de levantamento 

de dados e/ou avaliação do projeto, etc. 

• Outras necessidades poderão surgir no decorrer do projeto de 

acordo com as necessidades dos profissionais envolvidos. 
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