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RESUMO: O projeto apresenta sobre a obesidade infantil que é um excesso de gordura em 
crianças de até 12 anos, esse sobrepeso é considerado quando a criança está no mínimo 
15% acima do peso referente a sua idade.  Essa doença não é classificada como grave, 
mas sendo obesa a pessoa criança ou adulto pode desenvolver outras doenças mais graves 
no futuro como a diabetes, a hipertensão entre outras várias doenças. A pesquisa tem como 
objetivo orientar as crianças acerca da importância de uma alimentação saudável, 
minimizando o índice de obesidade infantil. Isso será feito pois o índice de obesidade infantil, 
é um problema crescente na sociedade.  
No Brasil, cerca de 15% das crianças estão acima do peso, de acordo com o professor Hugo 
Tourinho Filho, da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP) da 
USP.  
Com isso, seria possível investigar como é a rotina alimentar das crianças de 5 a 12 anos e 
propor alterações em seu cardápio diário se houver necessidade? 
Por tanto serão entregues planos alimentares, em formato de tabela, para crianças de 5 a 
12 anos responderem com as seguintes informações: Nome, série, idade, peso e altura, 
café da manhã - lanche da manhã - almoço - lanche da tarde - jantar - lanche da noite. O 
preenchimento será por uma semana. 
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INTRODUÇÃO 

  A obesidade infantil é um excesso de gordura em crianças de até 12 anos, esse sobrepeso 

é considerado quando a criança está no mínimo 15% acima do peso referente a sua idade. O 

diagnóstico também pode ser realizado através do IMC (índice de massa corporal). Conhecido 

como IMC, o Índice de Massa Corporal pode ajudar a identificar obesidade ou desnutrição em 

crianças, adolescentes e adultos. O cálculo é feito usando dados como idade, peso e altura.  

  Essa doença até pode não ser tão grave assim, mas tendo a obesidade a criança ou adulto 

pode desenvolver outras doenças mais graves no futuro como diabetes, hipertensão entre outras 
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várias doenças. Essas outras doenças podem ser desenvolvidas no futuro ou até a curto prazo, 

e quando a criança é obesa, começa a ser um assunto mais delicado de se abordar, pois as 

crianças com essas idades, estão em desenvolvimento físico.  A estatística de crianças obesas 

no Brasil é muito elevada. Um em cada três brasileiros apresenta sobrepeso ainda na infância.    

O Ministério da Saúde estima que 33% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos, hoje já estejam 

acima do peso. 

 As crianças ficam obesas pois elas acabam optando pela comida não saudável em vez da 

saudável. 

Comida saudável, em suma, é aquela mais natural possível, livre de conservantes, gorduras 

saturadas e de excessos de gordura, açúcar e sódio. 

 

OBJETIVO  

OBJETIVO GERAL:  

● Orientar as crianças acerca da importância de uma alimentação saudável, 

minimizando o índice de obesidade infantil.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

● Descobrir se as crianças entrevistadas têm uma alimentação saudável. 

● Analisar se é preciso indicar mudanças no plano alimentar dos entrevistados. 

 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

 

 O índice de obesidade infantil é um problema crescente na sociedade.  

  No Brasil,  cerca de 15% das crianças estão acima do peso, de acordo com o professor Hugo 

Tourinho Filho, da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP) da USP.  

 Com isso, seria possível investigar como é a rotina alimentar das crianças de 5 a 12 anos 

e propor alterações em seu cardápio diário se houver necessidade? 
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MATERIAIS E MÉTODOS  

 Para o desenvolvimento da metodologia será entregue um plano alimentar para as crianças de 

5 a 12 ano. Esse plano será montado no programa do Word e nele será registrado as informações 

necessárias para o estudo como: dados pessoais, nome, série, idade, peso e altura, sobre a 

alimentação será solicitado que anotem nas refeições que realizarem, café da manhã - lanche da 

manhã - almoço - lanche da tarde - jantar - lanche da noite. O preenchimento do plano se dará 

por um período de sete dias.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Até o presente momento não foi coletado nenhuma informação do plano alimentar do 

grupo estudado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível até o momento obter informações sobre dados do Índice de Obesidade 

Infantil, criar o plano alimentar e entrega-lo aos voluntários.  
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