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A obesidade é uma doença metabólica que envolve muitos fatores relacionados ao 

excesso de tecido adiposo, resultante da inadequada ingestão alimentar e o gasto 

energético, com participação de fatores genéticos e ambientais.  A obesidade na infância 

pode afetar a saúde das crianças para o resto de suas vidas e a diversos problemas de 

saúde. Entender bem as causas e as consequências é importante para conseguir agir de 

forma preventiva. O papel do enfermeiro   visa a  e s t i m u l a ç ão  d o  a u t o c u i d a d o    

como f e r r a m e n t a  p r i m o r d i a l  p a r a  a  prevenção. Dessa forma, este trabalho terá 

como objetivo geral descrever ações realizadas por enfermeiras (os) nas unidades de Saúde 

da Família sobre a obesidade infantil.  Como objetivos específicos elegeu-se: traçar o perfil 

antropométrico das crianças atendidas em Unidades de Saúde da Família; identificar 

práticas de prevenção da obesidade infantil utilizadas por enfermeiras (os) nas Unidades de 

Saúde da Família; conhecer a percepção de enfermeiras (os) sobre prevenção da obesidade 

infantil e Analisar os registros da ficha de atendimento da criança comparando-os com as 

recomendações preconizadas pelo Ministério  da Saúde.  Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, de natureza descritiva que será realizada com enfermeiras (os) de Unidades de 

Saúde da Família de um município do Recôncavo Baiano. Para coleta de dados, será 

utilizada a entrevista semiestruturada e os registros das fichas de atendimento da criança. A 

análise de dados gerados da entrevista e dos registros será feita a partir da analise de 

conteúdo temática. Em relação aos dados de perfil antropométrico será utilizada a análise 

descritiva da frequência dos dados absolutos e relativos. Em consonância com a resolução 

466/12 serão respeitados todos os aspectos éticos que envolvem pesquisas com seres 

humanos.  Espera-se que essa pesquisa possa contribuir na orientação e conscientização de 

profissionais e familiares sobre os malefícios que a obesidade pode causar na vida da 

criança, e consequentemente, para a minimização dos quadros de obesidade. 
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