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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. 



 
 

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. 

  



 
 

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. 



 
 

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 

 

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 
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.  

  



 
 

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) 

 



 
 

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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