Prevenção da obesidade, diabetes e risco cardiovascular em crianças e adolescentes
em situação de risco ampliado para demais comorbidades por meio de ações com
alunos, pais e educadores de Escolas Públicas de Ensino Fundamental e Médio do
Município de Campinas
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Resumo
Doença cardiovascular (DCV) é a principal causa de morte no Brasil. Manifesta-se na vida
adulta, porém a aterosclerose se inicia na infância e se acentua nos jovens expostos
prematuramente aos fatores de risco. Esta proposta de extensão objetivou identificar
crianças e adolescentes sob risco de obesidade e promover ações sócio educativas com os
jovens, pais, educadores de escolas públicas estaduais de ensino fundamental e médio de
Campinas. Objetivou-se sensibilizá-los e promover sua autonomia para ações de redução
da obesidade e risco cardiovascular. Desenvolveu-se oficinas grupais de caráter pedagógico
e terapêutico para sensibilizar a população quanto à obesidade e sobrepeso como fator de
risco para a DCV, abordando temas como hábitos alimentares saudáveis e combate ao
sedentarismo. Os alunos com vulnerabilidades concorreram com acompanhamento
supervisionado nas unidades básicas de saúde adscritas à sua residência.
Ao final, esperou-se a sensibilização da população para a questão da prevenção do risco
cardiovascular e sua autonomia para continuar às ações de promoção de saúde, como
partícipes de uma transformação social coletivamente construída.
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Objetivos
Desenvolveu-se atividades e oficinas pedagógicas com alunos, professores e, funcionários e
gestores de escolas de ensino fundamental em relação a ações que visaram contribuir para
diminuir a prevalência de sobrepeso e obesidade nos alunos sob risco para tais entidades.
Favoreceu-se ao bolsista do curso envolvido, contato com a comunidade onde a
universidade se insere, para que este atuasse na promoção da saúde e prevenção de
fatores de riscos cardiovasculares. Propiciou-se à criança e ao adolescente noções de
hábitos saudáveis de vida e consequentemente, os ofereceu uma melhor qualidade de vida.
Orientou-se os alunos em situação de risco para a adoção de hábitos saudáveis ao incluí-los
de oficinas pedagógicas, com recursos criativos e com atividade física, voltadas aos temas
tais como: a importância da adoção de um estilo de vida ativo e hábitos alimentares
saudáveis e evitar o consumo de tabaco, álcool e drogas ilícitas.
Proporcionou-se ações educativas e oficinas grupais para que pais e alunos, educadores,
nutricionistas

e

merendeiras

pudessem

servir

como

agentes

multiplicadores

e

transformadores na promoção da saúde e redução dos fatores de risco para as doenças
cardiovasculares da população.

Métodos
O referido programa foi realizado em escolas da rede pública estadual de Campinas no
entorno do Campus 2 da PUC Campinas, situadas preferencialmente no Distrito Noroeste
da cidade, considerada região periférica e com uma população convivendo com uma série
de situações críticas, como violência, vulnerabilidade social, entre outras. Foram abrangidas
cerca de 1900 crianças, entre 7 a 12 anos. As seguintes escolas manifestaram interesse em
aderir ao programa:
E.E. LEONOR CHAIB
E.E. IDALINA CALDEIRA DE SOUZA PEREIRA
E.E. JARDIM SANTA CLARA
E.E. PADRE ANTÔNIO MÓBILI

A escolha das escolas se deu em parte através de parcerias previamente estabelecidas e já
sensibilizadas com trabalho anterior do docente extensionista proponente.
A Escola Estadual Padre Antônio Móbili que estava inserida no projeto inicialmente
apresentou problemas internos de ordem administrativa, alheios à programação proposta
que inviabilizaram a continuidade do projeto de extensão na mesma, sendo substituída pela
Escola Leonor Chaib por manifestação de interesse desta. Não houve prejuízo ao projeto
visto que ambas são escolas públicas do município de campinas, inseridas em áreas
periféricas da cidade e com grande quantidadede alunos. Estabeleceu-se ainda contato com
novas escolas da região com alunos oriundos de famílias com o mesmo perfil sócio
econômicos das demais escolas.
As atividades ocorreram dentro das escolas, de acordo com a atividade oferecida, seja na
sala de aula, pátio, laboratórios ou quadras esportivas, aproveitando espaços públicos que
pudessem integrar o ambiente escolar (praças públicas).

Desenvolvimento
O Programa foi realizado durante o ano letivo de 2017 e contou com encontros
sistematizados semanais em dias e horários convenientes às administrações das escolas e
dos grupos acima designados, para atividades teóricas e práticas. Reuniões semanais com
os alunos bolsistas ocorreram em dois dias da semana, período vespertino ou noturno, para
planejamento e organização dos trabalhos propostos e avaliação no final de cada ciclo de
trabalho.
Para a realização das oficinas grupais propusemos a divisão dos alunos envolvidos de
acordo com a faixa etária, um grupo de 7 a 9 anos e outro de 10 a 12 anos, para que se
pudesse apropriar suas atividades conforme sua fase de desenvolvimento, sempre visando
uma maior compreensão do conteúdo e maior interesse no assunto.
As oficinas grupais e interdisciplinares desse eixo foram voltadas para a população
identificada com sobrepeso, obesidade e portanto em condição de risco ampliado para o
RCV, bem como para seus pais e responsáveis. Para tal identificação, utilizou-se a
avaliação de dados antropométricos fornecidos pelos professores de educação física, dentro
das rotinas curriculares praticadas no cotidiano incluindo a avaliação de curvas de
crescimento e Índice de Massa Corporal (IMC). Nesses grupos, pretendeu-se realizar
estratégias de ações de planejamento de cuidado integral (na interface biopsicossocial) e,
concomitantemente, a criança/adolescente seguiu como integrante das oficinas que
aconteceram, concomitantemente, no período em contexto escolar, junto ao demais alunos.
As ações visaram uma atenção integral às necessidades dos grupos, com ênfase ao

enfrentamento da condição e ao acolhimento das experiências vivenciadas pela
criança/adolescente em seu cotidiano (ex: amizade, relações familiares e afetivas, lazer,
prática esportiva, bullying, comportamento). O projeto baseou-se principalmente na
importância do acolhimento e da observação das experiências vivenciadas pelos jovens e
buscou diagnosticar eventuais fatores biopsicossociais que pudessem estar relacionados
com maus hábitos alimentares e sedentarismo.
Propôs-se acompanhamento semanal da população com a equipe de integrantes do
Programa de Extensão em aproximação com as atividades dessa natureza que já estavam
sendo desenvolvidas no respectivo curso de Graduação.
Esperou-se que durante estas atividades, que a população atendida também pudesse
desenvolver junto a equipe material de divulgação do enfrentamento da obesidade e
diabetes, democratizando os saberes coletivamente e construindo sua autonomia em
parceria com a equipe da extensão. O número de educadores, merendeiras e nutricionistas
de escolas de ensino fundamental e médio que direta ou indiretamente participaram das
oficinas e demais ações propostas está estimado ao redor de 10 pessoas por escola
(diretor, professores de ciência e educação física). Os professores foram convidados a
aderir ao programa de maneira voluntária, conjuntamente orientados e avaliados pelos
coordenadores pedagógicos das escolas envolvidas. A população de pais, crianças e
adolescentes foi convidada em sua totalidade a participar do Programa. Junto a população
de alunos e pais, a formação de multiplicadores se deu respeitando a faixa etária e o
interesse de cada um nessa participação. Algumas oficinas foram realizadas pela equipe e
outras foram conduzidas, com o apoio necessários, pelos próprios alunos junto aos pais e
familiares. Ressaltou-se a importância do papel de transformador de realidades que a
criança e o adolescente pudessem ter no contexto da Promoção da Saúde, desde que
orientados, apoiados e acompanhados por adultos de referência.

Conclusões
O referido projeto de extensão universitária foi avaliado positivamente pelos diretores,
professores, alunos e pais em reuniões realizadas ao longo do ano letivo. Em avaliação
subjetiva com jovens e professores, pudemos perceber a sensibilização destes em mudar
seus hábitos de vida e propor essas mudanças para suas famílias. Durante o projeto, os
jovens demonstraram conhecimento prévio sobre algumas doenças cardiovasculares e suas
causas mais frequentes, porém desconheciam suas consequências e gravidade. A mudança

dos hábitos alimentares é uma questão desafiadora, pela sua íntima relação com contextos
socioculturais. Pudemos observar ao longo do projeto a educação nutricional como fator
influenciado pela existência de capital e realidade familiar, pois está relacionada a contextos
emocionais, sociais, culturais dessas famílias. Desta forma, contamos com o poder de
informação ascendente dos jovens para conscientizar sua família, amigos e pessoas
próximas ao seu convívio. Ressaltamos a importância desses se transformarem em agentes
multiplicadores de promoção de saúde e de prevenção de risco cardiovascular.
A promoção da saúde cardiovascular dentro das escolas é uma forma de prevenção que
não sobrecarrega os serviços de saúde, por ser realizada no ambiente extra hospitalar e
extra sistema de saúde pública. Autores relacionam a promoção de saúde a reduções
significativas dos gastos com saúde em determinados países por redução dos custos da
atenção terciária e quaternária, uma vez que jovens com hábitos de vida saudáveis tendem
a crescer adultos saudáveis, que precisarão menos de atendimentos, medicamentos e
internações.
Vivenciamos que os melhores resultados na redução do risco cardiovascular têm sido
obtidos através de intervenções na infância e na adolescência, com o uso de medidas
educativas, com intervenções multidisciplinares que visam a promoção da saúde.
Acreditamos que as ações de prevenção nos jovens poderão mudar o perfil da saúde
brasileira, em médio e longo prazo.
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